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Empresas de tecnologia da informação (TI), como SAP , Microsoft , Oracle , EDS do Brasil e IBM , 
preparam os sucessores dos seus principais executivos. A medida tem o intuito de antecipar a 
ausência dos seus principais líderes (diretor e gerente executivo), acarretada por aposentadorias, 
concorrência de mercado, transferência de mão-de-obra qualificada para unidades em outros 
países ou até mesmo demissão voluntária.  
 
Segundo a diretora de recursos humanos da SAP do Brasil, Paula Jacomo Martins, a organização 
tem um plano de carreira para o desenvolvimento do sucessor. Hoje, cerca de dez profissionais 
que têm potencial de crescimento e características de liderança estão envolvidos no projeto para 
se tornarem executivos no futuro. “Encontrar um profissional no mercado com o perfil da empresa 
pode levar até oito meses. Para uma empresa de TI que atua num mercado dinâmico o tempo 
pode representar perda de negócios. Por isso, é importante preparar alguém daqui de dentro”, 
diz.  
 
Na SAP do Brasil, a área comercial é a que demanda mais vagas. A empresa não tem um número 
exato de quantas vagas para executivos podem ser abertas até o final do ano. A diretora de 
recursos humanos explica que a companhia de TI adotou essa prática porque nos últimos dois 
anos houve uma intensa movimentação de profissionais do alto escalão.  
 
Contratação interna e externa 
 
O desenvolvimento interno de lideranças se torna cada vez mais um seleiro de talentos para as 
empresas de TI. Por isso, a contratação no mercado de trabalho tem sofrido uma espécie de 
concorrência com o recrutamento interno. As empresas passaram a contratar tanto fora como 
dentro da empresa.  
 
É assim que a Oracle tem feito para compor o seu quadro de diretores. À frente dos negócios, a 
companhia tem 30 gestores.  
 
A composição do quadro é mesclada: 15 vieram do mercado e os outros de dentro da própria 
empresa. A organização também não revela o número de vagas para essa posição. Apenas diz 
estar atenta ao potencial dos gestores que atuam em outros segmentos, como gás e petróleo, 
telecomunicações, bancos e agronegócios. “Embora esses executivos atuem em outros mercados, 
eles conhecem profundamente os processos das empresas. A presença deles na empresa colabora 
com o desenvolvimento de novos softwares e serviços de TI”, afirma Alberto Brisola, diretor de 
recursos humanos da Oracle. 
 
Mesclar o corpo de diretores da empresa, segundo Brisola, é uma estratégia para equilibrar a 
atuação da companhia. Assim, trabalham em conjunto os profissionais especializados em 
desenvolvimento de soluções e aqueles que já aplicaram e utilizaram os produtos da empresa. 
 
A Microsoft, por sua vez, está à procura de um diretor de vendas para o MSN, o portal que tem 
uma gama de produtos da organização. Esse é um caso específico, como explica Christian 
Dainville, gerente de recrutamento da Microsoft. A outra vaga, para a área de vendas corporativa, 
já foi preenchida por uma gerente sênior. “Em toda história da Microsoft no Brasil, essa foi a 
primeira mulher a assumir a diretoria comercial de vendas corporativa”, afirma.  
 
Na empresa, os colaboradores que aspiram a um alto cargo ficam sabendo das novas vagas a 
cada dia. Dentro dessa periodicidade, a companhia divulga as oportunidades. Com a aplicação da 
política de recrutamento interno, 34% dos cargos de diretoria são preenchidos por profissionais da 
“casa”.  



Os treinamentos dos gerentes ocorrem em seminários, workshops, em vendas e marketing, 
cursos on-line, entre outras atividades.  
 
Já na EDS do Brasil , cerca de 70% dos diretores vêm das áreas de TI das empresas. Um comitê 
interno, formado por dez diretores, faz constantemente a avaliação dos gerentes executivos que 
aspiram aos cargos.  
 
Segundo Marcos Nascimento, diretor de recursos humanos da EDS para a América Latina, além 
dos profissionais da empresa outra aposta da companhia é nos executivos de TI que já atuaram 
em outras áreas. 
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