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por mais de 40% do consumo de 
produtos de beleza no país, segundo 
dados do Pyxis Consumo, ferramen
ta desenvolvida pelo Ibope. E o Nor
deste tem papel crucial nesse pro
cesso, já que o crescimento da 
classe C na região de 2002 a 2009 
foi de 50%, informa o Data Popular. 
A pesquisa mostra que três em cada 
dez pessoas que ingressam na nova 
classe média são nordestinas. 

Apenas no Nordeste, os gastos 
com produtos para o cuidado pes
soal devem fechar o ano em mais de 
7 bilhões de reais. Por isso, o desem
penho da região é um dos fatores 
que ajudarão o Brasil a se tornar 
ainda neste ano o segundo maior 
mercado do mundo para as indús
trias de higiene pessoal e beleza. 
Segundo a consultoria Euromonitor, 
o país ocupava, no fim do ano pas
sado, a terceira posição, atrás ape
nas de Estados Unidos e Japão. 

De olho no crescimento do merca
do consumidor nordestino, empresas 
como Avon, Boticário e Natura já 
inauguraram ou vão inaugurar em 
breve operações importantes na re
gião. Como resultado, a busca por 
profissionais de todos os níveis ficou 
mais intensa. "No caso específico 
dos executivos de alta e média ge
rência, era comum que houvesse 
uma grande diferença salarial entre 
quem trabalhava no Nordeste e os 
profissionais do Sudeste. Com o ga
nho de importância estratégica do 
mercado nordestino, essa diferença 
está praticamente acabando", afirma 
Raphael Falcão, diretor para o Rio 
de Janeiro e Região Nordeste da 
Hays, consultoria de recrutamento 
para cargos de direção. 

Conhecimento Local 
Esse mercado está aberto tanto para 
profissionais que já atuam e conhe
cem a região como para aqueles que 
buscam uma transferência. "Para o 
executivo, é uma ótima oportuni-

dade de somar qualidade de vida e 
um grande potencial de crescimento", 
diz Falcão. Segundo ele. as empresas 
podem encontrar vantagens nos dois 
perfis, uma vez que um detém gran
de conhecimento da região e o outro 
costuma estar mais bem adaptado a 
mercados ultracompetitivos. 

Essa foi a estratégia adotada pelo 
Grupo Boticário ao decidir cons

truir uma fábrica em um centro de 
distribuição no Nordeste. As unida
des, localizadas nas cidades baianas 
de Camaçari e São Gonçalo dos 
Campos, respectivamente, serão as 
primeiras da empresa fora das re
giões Sul e Sudeste. "Acreditamos 
que a integração entre executivos 
vindos de outras operações do gru
po e gente com maior conhecimen
to do mercado regional é a melhor 
opção, porque torna possível que se 
mantenham os valores e a cultura 
da organização", afirma Lia Cristina 
Azevedo, diretora executiva de RH 
e sustentabilidade da companhia. 

Até o fim do ano, as novas uni
dades do Grupo Boticário na Bahia 
vão gerar 529 empregos diretos 
na região. Uma das executivas já 
contratadas é Margareth de Albu
querque Barreto, gerente de de
senvolvimento organizacional da 
empresa na Bahia. Margareth, de 41 
anos de idade, nasceu em Salvador 
e fez carreira na área de gestão de 
pessoas nas unidades baianas de 
companhias como as multinacio
nais Bosch, do setor automotivo, e 
Bridgestone, de pneus. "Conheço 
o mercado baiano e sei como o co
laborador daqui trabalha. Acredito 
que um profissional de fora teria 
mais dificuldade para engajar as 
pessoas no projeto", diz. 

A decisão de integrar executivos 
da região com pessoas de outras 
partes do país também foi a opção 
da Natura, que ampliou em 2012 seu 
centro de distribuição de Jaboatão 
dos Guararapes, em Pernambuco, 
abrindo 300 postos de trabalho. 
"Em algumas áreas, como marke
ting, é interessante contarmos com 
alguém com experiência ampla em 
mercados mais maduros", afirma 
Daniel Silveira, diretor executivo 
para Norte e Nordeste da empresa. 
"Em outras áreas, é fundamental 
contar com quem entenda muito 
bem a dinâmica da região." 
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Text Box
Fonte: Você S/A, São Paulo, ano 16, n. 8, p. 76-77, ago. 2013.




