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Consultoria abandona mercado de RH e presidente de subsidiária no país adquire controle 
 
Presente em 27 países, a alemã Roland Berger - uma das maiores empresas de consultoria do 
mundo - anunciou a venda da divisão Executive Resources no Brasil, que vai para as mãos de seu 
principal executivo no país, Günter H. Keseberg. Em um processo de "buy-out" ou compra de 
ativos por gestores, o presidente da subsidiária adquiriu o controle da companhia. Os valores, no 
entanto, não foram revelados. A partir de agora, a empresa vai se chamar Keseberg & Partners. 
 
Com a operação, a consultoria se desfaz totalmente do negócio de recrutamento de altos 
executivos. Recentemente, a Roland Berger fechou os escritórios Executive Resource da Alemanha 
e China, encerrando sua atuação nesse segmento de mercado, que representava 
aproximadamente R$ 650 milhões por ano, ou 2% do seu faturamento. Já a Roland Berger 
Strategy Consultants, responsável por 98% da receita, continua no Brasil e no resto do mundo 
operando na área de consultoria empresarial. 
 
A idéia de encerrar as atividades ligadas à área de recursos humanos teve como pano de fundo as 
determinações da Lei Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos, que prevê a aplicação das novas regras 
de governança corporativa agora em novembro. "Não poderíamos mais operar em áreas 
conflitantes", explica Kesberg, em entrevista exclusiva ao Valor. Entre os efeitos da lei está a 
proibição da prestação de determinados serviços que possam configurar conflitos de interesses, 
como o recrutamento de executivos para empresas clientes do mesmo grupo. 
 
Além do ex-presidente da Roland Berger Executive Resource, outros três executivos fazem parte 
da Keseberg & Partners - Fausto Alvarez, Axel Werner e Kelen Reis -, que contará em breve com 
um quinto sócio de peso, vindo da área financeira. Mas as mudanças não param por aí. Dentro de 
15 dias, a nova consultoria deve dar um importante passo. "Temos duas propostas interessantes 
para nos associarmos com empresas lá fora", adianta Keseberg. 
 
A primeira envolve uma joint -venture com renomada consultoria européia de RH, que pretende 
ingressar no mercado brasileiro, diz o executivo. O outro negócio prevê a compra da empresa por 
um grupo americano. "Ainda estamos em processo de avaliação", afirma. Segundo o executivo, 
independente da decisão, a Keseberg & Partners deve incorporar a marca da consultoria 
internacional. Mas Keseberg pretende permanecer como sócio. 
 
A Roland Berger Executive Resources desembarcou no Brasil em 1985 e sobreviveu às várias 
turbulências da economia. Em 2002, a receita chegou a crescer 52%. No ano seguinte, por conta 
da retração da economia, viu esse índice cair para 15%.  
 
Neste ano, a previsão é de que haja um aumento de, no mínimo, 20% nos resultados. "Apesar 
dessa queda sobre 2002, estamos com um excelente desempenho", afirma. "Enquanto muitas 
consultorias com foco na seleção de executivos perderam, nós continuamos crescendo devido à 
demanda dos serviços de avaliação de competência profissional". 
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