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Executivos que se dedicam ao planejamento recebem aumentos de salário e ganham visibilidade. 
Saiba por que isto está acontecendo  
 
A nutricionista paulista Leila Haddad, de 39 anos, sempre calculou cada passo dado em sua vida 
pessoal e profissional. Depois de cinco anos de carreira como vendedora da McCain, fabricante 
canadense de batatas pré-congeladas e uma das fornecedoras da rede de lanchonetes 
McDonald's, Leila decidiu abrir mão do emprego para cuidar do filho recém-nascido, Henrique. 
Voltou ao mercado de trabalho em 2001, como havia planejado. Em 2003, foi convidada a 
retornar para a McCain. Só que, dessa vez, ela recebeu a missão de pensar a área de vendas de 
uma maneira mais estratégica. Seu salário teve um aumento de 30% e seu maior desafio como 
gerente nacional de vendas passou a ser planejar os negócios para o médio e o longo prazos. "O 
crescimento da organização ficou nas minhas mãos", diz Leila. Até pouco tempo, com os altos e 
baixos da economia, o executivo que fizesse qualquer previsão para sua empresa num período 
mais longo do que seis meses poderia se dar muito mal. Uma decisão tomada em um dia era 
revista uma semana depois, por mais embasada em pesquisa de mercado que estivesse. Por isso, 
o departamento financeiro era a área mais forte. Desde 2003, quando foram superadas as 
incertezas com a eleição de Lula e as ressacas das crises econômicas, houve uma virada a favor 
dos executivos da área de planejamento como Leila. Muitas empresas estão valorizando 
profissionais com visão estratégica. Elas precisam crescer em um mercado altamente competitivo 
e sabem que só vão conseguir melhorar sua rentabilidade se tiverem gente capaz de pensar o 
negócio e de agüentar as pressões sem sacrificar as metas estabelecidas. "As companhias 
precisam de executivos polivalentes, que observam uma oportunidade de mercado e aproveitam 
para se inserir em um negócio que ainda não foi explorado", diz o professor Cláudio Dedecca, do 
Instituto de Economia da Unicamp. "E essa necessidade das companhias é atendida exatamente 
pelos profissionais de planejamento." No caso da McCain, a meta para este ano é engordar o 
faturamento de 50 milhões de dólares em 22%. Boa parte dessa evolução virá da comercialização 
de produtos novos. Leila Haddad foi quem fez as projeções de mercado, cruzou essas informações 
com a previsão de crescimento da economia brasileira, viu a quantas anda a safra da batata, sem 
esquecer de analisar o comportamento dos concorrentes e dos consumidores que fazem refeições 
fora de casa. Com tudo isso na cabeça, ela traçou a meta de longo prazo da McCain. De acordo 
com suas expectativas, em 2010, a empresa poderá estar pelo menos 50% maior do que hoje, 
com um portfólio mais completo de produtos, como salgadinhos congelados. "Fazer uma previsão 
tão otimista como essa não me assusta", garante Leila. Nos três últimos anos de sua primeira 
passagem pela McCain, de 1997 a 1999, no entanto, a opinião da executiva possivelmente seria 
outra. Depois de sucessivas crises internacionais, as empresas tiveram de aprender a não mais 
viver de malabarismos financeiros e abandonaram a visão determinista de que os chefes deveriam 
ter o controle rígido sobre tudo. Isso colocava em segundo plano a capacidade de projetar, 
antever cenários e antecipar ações. Agora, de um modo geral, as companhias valorizam e cuidam 
melhor dos profissionais que se preocupam com sua estratégia. Pesquisa da consultoria McKinsey, 
feita com conselheiros de mil empresas americanas, mostra que o foco na área tende a crescer: 
quase oito em cada dez executivos gostariam de gastar mais tempo com o planejamento 
estratégico.  
 
Cada organização foca os profissionais de planejamento de uma maneira diferente. Assim, se o 
negócio principal da companhia são as vendas de um produto específico, como batatas pré-
congeladas no caso de Leila, o executivo de vendas será o estrategista principal. Se o foco for 
prestação de serviço, quem dá respaldo aos clientes será o profissional da vez, como é o caso do 
consultor de negócios Marcio Venzi, da Storage Tek, empresa de armazenamento de dados. 
Metade do expediente ele passa na rua atendendo clientes. Na outra parte do tempo, fica no 
escritório, em São Paulo, determinando os rumos dos negócios.  
 



Com experiência testada e comprovada, Marcio recebeu ainda a incumbência de ser o porta-voz 
da multinacional no Brasil, cuja sede fica em Louisville, no Estado norte-americano do Colorado. 
Mas ele não é bem o que se pode chamar de executivo-padrão. Não fez mestrado nem doutorado 
por falta de tempo e, apesar de ser novo  tem apenas 31 anos , já fez uma carreira sólida. 
Trabalhou na IBM por seis anos e saiu de lá com um salário seis vezes maior do que quando 
entrou. Foi para a EMC2, concorrente da IBM, para montar a equipe técnica, onde ficou por mais 
cinco anos. Trocou tudo pela divisão de telefones para negócios da Nokia e um ano e meio depois 
estava na Storage, na área de planejamento, com uma remuneração 60% maior. Marcio 
aproveitou para aprender mais sobre marketing, plano de negócios e vendas. "O planejamento 
tem de ser ágil", diz ele.  
 
Um detalhe importante nessa história é que não só de apoio moral vivem os profissionais de 
planejamento. "Tanto a remuneração quanto a visibilidade desse pessoal aumentou muito nos 
últimos anos", diz Alsones Balestrin, coordenador do curso de administração de empresas da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), na região metropolitana de Porto Alegre. Nos 
últimos cinco anos, os salário s dessa turma aumentaram entre 30% e 40%. Fácil entender: como 
a alma da empresa agora está nas mãos dos estrategistas, nada mais óbvio do que remunerá-los 
com coerência e colocá-los na vitrine do mercado. Não foi por acaso que o convite para o 
engenheiro mecânico Pedro Heer, de 48 anos, assumir o planejamento do departamento de 
comunicação da Siemens partiu do então presidente da empresa Hermann Wever, hoje 
aposentado. "Ele sempre deixou as portas abertas para mim, porque reconhecia a importância do 
planejamento para a imagem da companhia", diz Pedro.  
 
No caso da administradora de empresas Ana Paula Burlamaqui, de 33 anos, de Pelotas, no Rio 
Grande do Sul, o aumento de salário foi de 25% no último ano. Há dez anos ela trabalha na 
Springer Carrier, que fabrica ar-condicionado. "Eu assessoro os diretores em suas tomadas de 
decisão", diz ela, que se especializou nas áreas de fluxo de caixa e projeções de resultado. Como 
não pode dar palpites equivocados, Ana Paula busca sempre se atualizar. Atualmente, estuda 
ciências contábeis com foco em controladoria, mesmo carregando no currículo pós-graduação em 
finanças pela PUC do Rio Grande do Sul e MBA da Universidade de Strathclyde, da Escócia. O 
professor Alsones lembra ainda que o planejamento também ganhou força com o surgimento de 
consultores e a inclusão do assunto no currículo das escolas de administração. Virou tema central 
nas rodas de negócio. "Hoje, a estratégia de longo prazo é o instrumento mais importante para as 
empresas", afirma Alsones.  
 
Uma questão de imagem 
  
Na área de planejamento, o profissional pode ser convocado para se debruçar sobre problemas do 
presente e não apenas pensar no futuro da empresa. Há alguns anos uma das maiores 
dificuldades da rede de lavanderias 5 à Séc era uma questão de imagem.  Poucos consumidores 
conseguiam falar o nome da empresa (algo como "sanq a seque", em francês). Uns diziam "five a 
sec", mas a maioria abrasileirou para "cinco à sec". "Decidimos aceitar essa pronúncia para 
facilitar o relacionamento com o consumidor", diz  Silvia Amaral, diretora de marketing da rede. 
Fez diferença para um negócio que fatura 70 milhões de reais por ano e tem 200 franquias no 
Brasil. Silvia é uma das responsáveis por repensar a marca. "A cada quatro meses a gente 
reajusta as metas", diz. Ela acompanha a freqüência dos consumidores nas lojas, o resultado de 
uma campanha de marketing e visita a concorrência. "O trabalho é duro, mas sou valorizada", diz 
Silvia.  
 
 
 
 
 
 
 



Risco calculado  
Conheça o perfil do profissional de planejamento que as empresas procuram:  
* Tem visão de longo prazo  
* Faz projeções baseadas na economia nacional e, conforme o caso, internacional também  
* Não tem medo do desconhecido  
* Arrisca  desde que esteja embasado em estudos e pesquisa de mercado  
* Não faz adivinhação, mas estudos de cenários  
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