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A A2Z Consultores acaba de firmar parceria com a consultoria européia Leaders 
Trust International, através de sua filial argentina. A intenção da empresa de 
"hunting" é começar a internacionalizar sua operação.  
 
Capitaneada pelo ex-presidente da SpencerStuart, Felipe Assumpção, a A2Z surgiu 
em fevereiro do ano passado com a intenção de personalizar sua atuação focando 
seus negócios no mercado local, dentro de um conceito de "quality boutique". 
Agora, decidiu ampliar seus horizontes. "Não podemos ficar indiferentes ao volume 
de investimentos estrangeiros que a gente tem aqui", afirma Assumpção, sócio-
presidente da A2Z.  
 
A idéia com os novos parceiros é trabalhar não apenas colocações dentro do país 
mas também fora. "Hoje muitas companhias possuem estruturas regionais e a 
Leaders terá um papel importante nos projetos internacionais". O conceito de 
"quality boutique", segundo Assumpção, permite a empresas de menor porte como 
a sua oferecer um serviço de "headhunting", bem mais próximo das necessidades 
do cliente. "Temos cara de escritório. Não queremos ser uma empresa global", diz.  
 
Para a Leaders Trust, a aliança visa ampliar sua atuação na América Latina. O Brasil 
torna-se peça fundamental por ser o principal mercado da região e atualmente 
viver um movimento de internacionalização de grandes grupos nacionais. "Só na 
Argentina contamos com a presença de cinco ou seis empresas brasileiras que 
devem gerar demanda. E a aliança com a A2Z vai nos ajudar a atendê-las com 
mais know-how", ressalta Mariano Natale, vice-presidente de operações da Leaders 
Trust para América Latina.  
 
A intenção é manter sempre uma estrutura de serviços regional forte e 
personalizada. "Não nos interessa ter 100 clientes e sim 10 bons clientes", explica. 
Atualmente, a consultoria possui escritórios na Espanha, França, Luxemburgo, 
Itália, México, Holanda, Suíça e Argentina. Em outras localidades, como no Brasil e 
Chile, a companhia está presente por meio de representantes.  
 
A parceria já começou a render frutos. Duas posições de nível executivo foram 
conduzidas pela A2Z, uma em Luxemburgo e outra no México. Além disso, eles 
começaram a ser procurados por clientes de países distintos, em busca de 
profissionais. Segundo Assumpção, a meta é ter uma média de 25 clientes por ano. 
O cenário econômico favorável, para ele, só contribui para o aumento de 
investimentos no Brasil, o que atrai principalmente os interesses de multinacionais 
de origem americana e européia. "Nosso mercado tem características bem 
próximas às deles, ao contrário dos chineses", observa. "Por essa razão, as 
atenções também estão voltadas para novos investidores que planejam 
desembarcar no país".  
 
Assumpção afirma que após o período da bolha da internet e do movimento de 
privatização, o cenário se manteve estável no setor de "executive search", com 
buscas pontuais em processos sucessórios e na demanda das auditorias, que 
enfrentaram um período de transformação nos últimos anos, após os escândalos 
financeiros. Entretanto destaca o aquecimento de áreas como indústria e serviços 
financeiros, com 31% cada uma, seguida de consumo e varejo, 23%. Cerca de 
70% dos clientes procurou a consultoria atrás de executivos de alto nível, sendo 
46% diretores. (AG) 
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