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O mundo globalizado exige cada vez mais dos profissionais. Ser competitivo é imprescindível, 
mas encontrar o caminho para a cooperação entre todos os públicos é o diferencial do novo 
gestor dentro das corporações 
 
 
Ao se deparar com a necessidade de manter a equipe unida e ao mesmo tempo trabalhando 
com elevados índices de produtividade, o executivo sente que está diante de uma tarefa 
extremamente complicada. A missão é difícil, porém não é impossível. É como se a cadeia 
produtiva fosse uma grande engrenagem. Um depende do outro. 
 
Para encontrar a forma de gestão responsável e fazer com que os colaboradores trabalhem 
satisfeitos, é preciso entender que o mundo está passando por mudanças. E essas alterações 
refletem diretamente na maneira de administrar as empresas e o seu mais valioso bem: o 
profissional.  
 
Segundo José Emídio Teixeira, vicepresidente técnico e científico da Associação Brasileira de 
Recursos Humanos (ABRH-SP), as empresas mudaram a maneira de explorar o mercado para 
se adaptarem ao mundo globalizado. 
 
"Hoje, elas mantêm o foco direcionado em segmentos específicos, além de fabricarem 
produtos com ciclos de vida menores", explica José Emídio. Também aumentou a concorrência 
e diminuiu o controle de preços, e ambos influenciaram nas regras do jogo. 
 
O executivo, por sua vez, precisa melhorar seu desempenho todos os dias e suprir a crescente 
demanda de serviço, pois o nível de exigência ampliou. Quem pretende não apenas sobreviver, 
mas também se destacar no mundo corporativo, necessita adquirir certas habilidades. Intuição 
e sensibilidade são atributos bem-vindos. Disposição para ouvir solicitações, iniciativa de 
perguntar a opinião de terceiros e capacidade de buscar conhecimentos completam a lista de 
predicados úteis no momento de incentivar a equipe. "O líder deve descer do púlpito", alerta o 
consultor. 
 
Auto-estima coletiva 
Mas, além de investir em si mesmo, o executivo deve reconhecer o mérito dos funcionários. 
Isso ajuda a manter a competitividade do grupo e contribui para que a 'grande engrenagem' 
funcione. O profissional que tem auto-estima elevada alcança melhores resultados. Para José 
Emídio Teixeira, "a recompensa deve ser ora moral, ora financeira". 
 
No entanto, a valorização isolada não garante a conquista de metas. Ao montar determinado 
time, é imprescindível ocupar os cargos com pessoas adequadas, pois dessa forma é possível 
estabelecer a integração e a cooperação entre elas. "Proporcionar o desenvolvimento dos 
colaboradores tornou-se primordial no cotidiano. Novos desafios foram lançados", completa 
José Emídio Teixeira.  
 
Perfil adequado 
É nesse contexto globalizado e em constantes mudanças que o executivo tem de se ajustar. A 
consciência política - no sentido de interpretar claramente as circunstâncias apresentadas nas 
diversas esferas de negociação - ganhou espaço no universo corporativo. "Alguns indivíduos 
estão preparados para essa realidade; outros, nem tanto", reflete o consultor José Emídio. 
 
Proporcionar o desenvolvimento dos colaboradores tornou-se primordial no cotidiano 
José Emídio Teixeira, vice-presidente da ABRH-SP 
 
Muitas companhias, por exemplo, já elaboram planejamentos estratégicos com o objetivo de 
definir onde querem estar nos próximos cinco ou dez anos. E a partir daí conseguem identificar 
quais competências são necessárias para alcançar suas metas.  
 
A consultora Luciana Sarkozy, sócia da Career Center, escritório especializado no 
desenvolvimento de carreiras, considera que após as empresas descobrirem as habilidades 
essenciais ao empreendimento, elas procuram saber quais funcionários se encaixam no perfil 
desejado. "Raramente eles suprem as expectativas", revela. Então, nessa etapa, a primeira 
opção é oferecer treinamento e até a adoção de uma gestão mais próxima do funcionário.  



Buscar profissionais no mercado surge como segunda alternativa na formação de equipes com 
a qualificação almejada. "A exigência do perfil já começa no processo de seleção", adverte a 
consultora. 
 
Interdependência 
As distâncias desapareceram com a globalização. Hoje, o impacto das decisões é bem maior e 
mais rápido do que há 20 anos. Seus efeitos se estendem por toda a parte. Todos os públicos - 
fornecedores, clientes, governo e sociedade em geral - fazem parte de uma mesma 
engrenagem, pois há relação de interdependência entre as partes. 
 
Para muitos gestores, observa Gijs van Delft, gerente executivo da Michael Page Brasil, 
empresa especializada em recrutamento de profissionais, o contato externo é mais importante 
do que o interno. "É preciso conversar com entidades governamentais, sindicatos, ONGs e 
políticos. O tempo dedicado a esses contatos representa lucro", declara. 
 
Portanto, conseguir a cooperação da rede de contatos aumenta a competitividade e eleva o 
desempenho do gestor. Ao conciliar interesses internos e externos, a maioria dos envolvidos 
sai ganhando. "Dependendo do segmento, o valor estratégico de manter vínculos com a 
sociedade será maior ou menor", avalia o Gijs van Delft. 
 
A maior preocupação com o público externo é uma conseqüência do aumento da importância 
da responsabilidade social. Tanto o mercado quanto os funcionários valorizam o engajamento 
social. Na visão de Delft, quando as vendas ou as ações estão em queda, os projetos sociais 
melhoram a imagem e a percepção a respeito da empresa. 
 
Visão Global 
Henrique Vailate Neto, diretor da Faculdade de Administração da Fundação Armando Álvares 
Penteado (FAAP), considera que o cidadão vive numa sociedade de organizações e estabelece 
relações com várias delas. Com o emaranhado de contatos existente, ninguém sabe se algum 
concorrente será um futuro parceiro. "A união ocorrerá, por exemplo, ao participar de 
associações voltadas à defesa dos interesses de setores específicos", prevê Vailate. E é aí que 
entra a habilidade do novo gestor em ter uma visão mais global do cenário. 
 
Ele ainda chama a atenção aos comportamentos predatórios adotados dentro e fora dos muros 
cercando a companhia. Agir como o americano Donald Trump, criador do programa O 
Aprendiz, é sinal de problema. "Tal figura de líder está em extinção", enfatiza o diretor. 
 
A orientação consiste em fazer exatamente o contrário do modelo visto na televisão. 
Proporcionar o bem-estar do funcionário e ouvir as solicitações ajudam o gestor a conquistar a 
confiança da equipe. "Não se trata de paternalismo, mas de estabelecer contatos menos frios e 
distantes", ressalta o diretor da FAAP.  
 
Fátima Domingues, coordenadora de recrutamento e seleção da Manager, empresa de recursos 
humanos, lembra que o gestor deve considerar o desenvolvimento da equipe como um dos 
itens de maior importância a ser pensado. 
 
No momento em que o administrador entende o problema de seus colaboradores e se dedica 
na resolução em conjunto, ele mostra sua postura participativa e conquista a confiança do 
grupo. Mas o chefe com interesse apenas em si mesmo tem a carreira curta, já que ninguém 
consegue cumprir metas sozinho. "Como ele não coopera, ninguém vai querer ajudá-lo", 
sentencia Fátima Domingues.  
 
Competir para crescer 
Uma forma de aumentar a competitividade é envolver as pessoas em atividades de outras 
áreas. Assim, o profissional adquire novos conhecimentos e habilidades. A consultora alerta 
para o fato de que "muitas pessoas gostariam de atuar em projetos sociais, mas não têm 
oportunidade".  
 
Elaborar workshops, confraternizações e passeios com o objetivo de atrair fornecedores para 
dentro da companhia traz bons resultados e pode ser o caminho para a integração. Ao 
conhecer de perto a realidade da empresa, eles podem suprir sua necessidade com maior 
eficiência. 
 



Já no caso de o executivo querer fazer trabalhos voltados à comunidade, Fátima Domingues 
diz que é possível a empresa organizar eventos com a parceria das sociedades de amigos de 
bairro - entidades sem fins lucrativos. 
 
O gestor moderno deve estar atento aos fatos ocorridos dentro e fora da empresa. Além disso, 
ele precisa usar seus conhecimentos e contatos para resolver problemas em ambos os 
ambientes. Aquele velho ensinamento 'a união faz a força', nunca fez tanto sentido, pois com a 
colaboração de todos é possível aumentar a capacidade de trabalho da equipe, da empresa, da 
sociedade e do país.  
 
Exemplo de sucesso 
Na conquista de novos mercados não basta ter vontade, também é necessário fazer um 
minucioso planejamento e trabalhar bastante. Para Gilberto Lara Nogueira, diretor corporativo 
de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Votorantim, o acelerado crescimento da 
empresa levou a direção a criar um programa de desenvolvimento de gestores.  
 
A meta da companhia é alcançar a excelência em gestão pessoal, pois as exigências de atuar 
num mundo globalizado são cada vez maiores. "Temos negócios no Brasil e no exterior e isso 
nos obriga a ter mão-de-obra bastante qualificada", afirma Nogueira. 

 

 



 

O projeto de desenvolvimento de gestores começou em março deste ano. Atualmente conta 
com 750 pessoas , que são os principais líderes da Votorantim. Até o final do ano todos terão 
concluído o programa, o qual é baseado em dois pilares. O primeiro está em exercer a 
liderança seguindo os valores da empresa. O segundo, na necessidade estratégica de manter a 
competitividade em todos os ramos onde ela está envolvida. 

Já a capacidade técnica e o estilo são os responsáveis pelo desempenho do grupo. O último 
item é baseado em três lemas, seguidos por quem exerce cargos de comando: Engaja, Realiza 
e Renova. No primeiro, o gestor se compromete em cumprir o prometido; no segundo, leva 
seus colaboradores a realizarem as tarefas e a conquistarem as metas estipuladas; no terceiro, 
se mantém atento aos fatos mais importantes sobre gestão no mundo, cria ampla rede de 
contatos e, por intermédio dela, traz importantes informações para a companhia. 

De acordo com Gilberto Nogueira, na empresa Votorantim as críticas são ouvidas e 
estimuladas. "Os debates são esclarecedores e, quando a equipe se envolve com determinado 
projeto, é porque entende seu propósito e acredita nos benefícios", declara.  

O funcionário sabe, inclusive, que encontrará vantagens em realizar o trabalho, garante o 
diretor. Tal comportamento independente é observado ao promover e contratar funcionários. 
"Perderíamos a credibilidade se a idéia fosse vista apenas como um discurso politicamente 
correto, jamais seguida na prática", completa Gilberto Nogueira. 

 

 

 



A nova face da LIDERANÇA  

Cecília Junqueira  

Para a psicóloga Cecília Junqueira, que também é administradora de empresas e possui MBA 
em Recursos Humanos em Gestão e Empreendedorismo Social, o gestor precisa manter um 
olho dentro e outro fora da empresa para permanecer competitivo. Além disso, a capacidade 
de montar equipes identificadas com os valores da companhia deve se unir à perspicácia de 
compreender os sinais vindos das ruas. Veja o que ela diz sobre as mudanças que estão 
ocorrendo no mundo corporativo.  

VIDA EXECUTIVA- Como a responsabilidade social está mudando a forma de trabalho dos 
executivos?  

CECÍLIA JUNQUEIRA - É crescente a conscientização dos indivíduos no que diz respeito ao 
consumo de produtos ou à utilização de serviços de empresas capazes de seguirem padrões 
éticos. Existe pressão para que os relacionamentos mantidos com empregados, clientes, 
fornecedores, acionistas e a sociedade em geral sejam baseados numa atitude socialmente 
responsável, garantindo o crescimento sustentável de todos os envolvidos 

VE- De que maneira o relacionamento com os agentes externos influencia no desempenho da 
empresa? 

CECÍLIA - Diante desta realidade, as empresas começaram não apenas a se preocupar com 
seu papel social, mas também a exigir que toda a cadeia de fornecimento fizesse o mesmo, 
gerando o efeito cascata. Executivos passaram a realizar parcerias com quem se 
comprometesse construir um mundo mais justo. Ao manter bons contatos externos, 
aumentaram a visibilidade da companhia e a oportunidade de negócios. 

VE - Quais iniciativas podem ser tomadas pelo executivo? 

CECÍLIA - Formar uma equipe que se identifique com os valores da empresa é o primeiro 
passo. A ética e a cooperação são imprescindíveis. Depois, existem várias ações a serem 
realizadas: dedicar parte do tempo ao desenvolvimento de projetos sociais, criar salas para 
cursos de qualificação ou ceder o auditório, por exemplo, para realização de palestras voltadas 
para os alunos das escolas públicas ou de associações. 

VE - Vale à pena, realmente, investir em responsabilidade social?  

CECÍLIA - Sim. Quando o ambiente de trabalho permanece em harmonia e existe respeito 
entre as pessoas, todos se sentem mais motivados para executar as tarefas. Há prazer, 
satisfação e comprometimento. Ao atingir esse nível, a empresa obtém o reconhecimento dos 
funcionários, dos fornecedores e dos clientes. Se a sociedade respeita a companhia, ela só tem 
a ganhar com isso. 

 

Disponível em: <http://revistavidaexecutiva.uol.com.br>. Acesso em 14 jun. 2006. 


