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São Paulo, 26 de Janeiro de 2006 - Empresas buscam um executivo empreendedor e 
com visão comercial. Executivos com perfil empreendedor, visão comercial e habilidade 
para gerir pessoas estão em alta no mercado e encontram oportunidades para chegar 
ao topo das empresas. Em 2005, os profissionais com essas características foram 
procurados por companhias que estão apostando no crescimento da economia 
brasileira e investindo na expansão de sua atuação no País. Para este ano, a previsão 
da Korn/Ferry International e da Fesa Global Recruiters é de que o nível de contratação 
para o primeiro posto das organizações permaneça elevado.  
 
"Apesar da taxa de crescimento do Brasil ainda não ser muito expressiva, as 
organizações têm vislumbrado uma grande quantidade de oportunidades e precisam 
de pessoas capazes de transformá-las em negócios", explica Flávio Kosminsky, da 
Korn/Ferry. A consultoria registrou um aumento de 82% nas buscas por presidentes, 
CEOs, gerentes-gerais, diretores-gerais, country managers - entre outras 
denominações para o cargo.  
 
A maior parte das contratações teve como objetivo substituir a principal liderança. "O 
estilo de gestão necessário para capitalizar oportunidades é bem diferente do indicado 
para superar períodos de retenção, como o que muitos dos executivos que foram 
substituídos viveram", afirma Kosminsky.  
 
"A abertura de subsidiárias no Brasil também contribuiu para aumentar as procuras", 
diz Francisco Ramirez, da Fesa, que dobrou o número de seleções para o alto escalão 
em 2005. Muitas multinacionais que atuavam no mercado nacional por intermédio de 
representantes ou que possuíam apenas vendedores aqui, decidiram ampliar sua 
atuação local. "Em alguns casos, observamos a troca de expatriados por brasileiros", 
comenta Kosminsky.  
 
"Percebi que as companhias estavam mais preocupadas em encontrar alguém com um 
perfil pessoal adequado à cultura que tinham ou que pretendiam ter dentro da 
empresa, do que com conhecimentos técnicos do negócio", observa Carlos Henrique 
Pegurier, que assumiu a gerência geral da americana Tel Cordia, em fevereiro do ano 
passado, quando o escritório brasileiro foi inaugurado. Antes de ser contratado, ele 
recebeu propostas de três companhias. De acordo com a Korn/Ferry, as organizações 
procuram antecipar comportamentos e prever estilos de raciocínio e de liderança, que 
podem ser adotados em determinadas situações, para minimizar o risco de contratar 
um profissional inadequado.  
 
"Busca-se também profissionais capazes de criar um plano estratégico mercadológico, 
com agressividade comercial e visão competitiva", afirma Ramirez, da Fesa. Para isso, 
é necessário conhecer bem o mercado e ter bom relacionamento com clientes, 
fornecedores e parceiros.  
 
"Estão procurando por executivos que consigam enxergar o que acontece fora das 
paredes do escritório. A concorrência hoje se movimenta muito rápido. Quando se está 
fazendo um lançamento, outra empresa já começa a oferecer o mesmo produto ou 
serviço. Então, é necessário ser capaz de procurar rapidamente um diferencial", diz 
Carlos Evangelista, gerente-geral da Leuze, fabricante de equipamentos para 
automação industrial.  
 



Ele foi escolhido para implementar uma nova estratégia, que recuperasse o 
crescimento da empresa e integrasse a atuação dos departamentos. Antes dele, outros 
três profissionais ocuparam o cargo. Há mais de um ano na função, Evangelista 
conseguiu fechar 2005 com saldo positivo, depois de anos de prejuízos - a operação 
brasileira foi a que apresentou maior crescimento.  
 
Para ele, o segredo do sucesso está na observação mais atenta do mercado e na 
gestão das pessoas. "A equipe, os recursos e os produtos são os mesmos", ressalta. 
Ele conta que sua primeira medida foi compreender exatamente o que cada funcionário 
fazia e como a companhia e os concorrentes atuavam. "Meu objetivo foi maximizar os 
resultados a partir de oportunidades no mercado e minimizar as perdas a partir de 
processos internos."  
 
A experiência profissional de Evangelista foi importante para sua ascensão profissional, 
de diretor da Avaya para gerente-geral na Leuze. "Tive a sorte de trabalhar em 
organizações que buscavam a expansão ou que eram líderes de mercado. Então, 
apesar de ser formado em engenharia, minha atuação sempre esteve voltada para o 
marketing."  
 
Na escolha de uma liderança, o histórico de realizações do candidato conta mais do 
que a sua formação. "Apenas em áreas como a de TI e Telecom, uma base técnica 
adquirida no início da carreira é essencial", lembra Ramirez, da Fesa. Assim como em 
todas as seleções para direção geral de uma organização, os conhecimentos em 
finanças são valorizados. Mas a gestão de pessoas e a experiência na área comercial 
são mais determinantes para a escolha do candidato.  
 
No último ano, os setores que mais demandaram executivos de primeiro escalão foram 
os de ciências da vida - no segmento farmacêutico e de saúde; TI e telecomunicações 
- em diversas áreas; indústria - com destaque para o ramo automotivo, de metais 
básicos, de autopeças e de produtos industriais; e consumo de massa. A estimativa é 
de que, em 2006, os investimentos do governo em infra-estrutura também influenciem 
a contratação de altos executivos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 jan. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 


