
ALEMÃOdecoração
Companhias de origem alemã contrariam tendência norte-americana de
troca-troca de executivos e retêm seus funcionários por décadas POR MAURÍCIO OLIVEIRA

P
ermanecer 20 ou 30 anos na mesma em-
presa parece ser uma hipótese cada vez
mais remota. Não é assim para quem in-
gressa em uma corporação de origem ale-

mã, seja qual for o setor de atuação. Ainda que se
encontrem pressionadas pela necessidade de ob-
ter resultados em um cenário de competição acir-
rada, gigantes como Basf, Volkswagen e Siemens
apostam nas relações de longo prazo com seus
funcionários, especialmente nos escalões mais ele-
vados. São exceções num mercado marcado pela
alta rotatividade, verificada principalmente em

JEITINHO GERMÂNICO
Um dos pilares do estilo de ges-
tão das empresas alemãs para re-
ter seus talentos por décadas é
promover o equilíbrio entre traba-
lho e vida pessoal, como usar ex-
pedientes racionais com horários
fixos para entrar e sair. Essa estra-
tégia também é usada nas indús-
trias nascidas em regiões de colo-
nização germânica, como o norte
de Santa Catarina."As empresas
agem dessa forma por saber que
uma vida equilibrada assegura
bom desempenho por mais tem-
po','diz a headhunter Lise Chaves,
da consultoria CC&G, sediada em
Joinville,Santa Cantarina.Um dos
exemplos é a fabricantes de tubos
e conexões Tigre. Com 70 execu-
tivos, o tempo médio de casa é de
12,6 anos para gerentes e 17,8
anos para a diretoria.

multinacionais norte-america-
nas (situação retratada na re-
portagem Cadê o Executivo, Su-
miu?, de abril de 2007, disponí-
vel no site da VOCÊ S/A -
www.vocesa.com.br). Especia-
listas em gestão de pessoas iden-
tificam a preocupação das em-
presas alemãs em desenvolver
sucessores em vez de extrair o
máximo dos executivos por um
período curto.

Os números apresentados pe-
las subsidiárias de companhias
alemãs no país comprovam o
quanto elas evitam o troca-tro-
ca de executivos. Dos 600 exe-
cutivos da Siemens, 380 têm
mais de dez anos de casa e 170
deles já passaram de 20 anos de
vínculo. Na Volkswagen, os 380
executivos têm em média 19
anos na empresa, o mesmo

tempo de casa dos diretores da Basf. Essa relação
duradoura nasce da estratégia dessas empresas de
fazer uma cuidadosa seleção de jovens recém-saí-
dos da universidade, por meio de programas de
estágio e de trainees. A disposição dos candida-
tos em estabelecer relações de longo prazo é um
dos aspectos mais valorizados nesses processos.
"Uma vez escolhidos os jovens certos, não adian-
ta oferecer salários e benefícios acima do merca-
do. A melhor estratégia para retê-los é colocá-los
diante de desafios e oportunidades reais de de-
senvolvimento", diz o alemão Josef-Fidelis Senn,
vice-presidente de RH da Volkswagen do Brasil.

A estratégia envolve ainda um cuidado espe-
cial com o recrutamento interno. Contratações
externas são um recurso apenas para casos extre-
mos. Uma outra característica das empresas de
origem alemã é a disciplina e uma certa paciên-
cia com os resultados. Apesar de todas elas espe-
rarem um bom desempenho dos seus profissio-
nais, ninguém precisa salvar o mundo de um dia
para outro. "Lógico que há cobrança de resulta-
do, mas não a partir de uma perspectiva de cur-
tíssimo prazo", diz Rui Goerck, vice-presidente
de tintas e vernizes da Basf no Brasil. "Tenho pe-
na dos meus amigos que trabalham em empre-
sas norte-americanas e estão sempre correndo
atrás de metas trimestrais."

Aos 45 anos, Rui acaba de completar 22 anos de
Basf, período em que ocupou diversas funções,
incluindo sete anos fora do Brasil (três na Alema-
nha e quatro nos Estados Unidos). Nascido em
Itapiranga, pequena cidade catarinense coloniza-
da por alemães, ele ingressou na empresa, em São
Paulo, ao responder a um anúncio de jornal e nem
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Rui Goerck, vice-presidente de tintas da Basf: várias mudanças de cargo em 22 anos de empresa

sonhava ficar tanto tempo no mesmo lugar. "De-
pois do primeiro ano sem promoção, fiquei in-
dignado e quis ir embora", afirma. "Os conselhos
dos mais experientes e as oportunidades que sur-
giram depois, com mudanças de cargo a cada três
ou quatro anos, me mostraram que seria possível

ter uma ótima carreira sem sair
da empresa."

Aí é que está o segredo da re-
tenção nessas empresas e o
grande trunfo dos alemães.
Apesar dos longos anos de ca-
sa, são raros os executivos que
se sentem estagnados na car-
reira. Há planos de sucessão e
de desenvolvimento profissio-
nal para outras áreas e muitos
são convidados a trabalhar na
matriz ou em subsidiárias no
mundo. Na Basf, cerca de 25%
dos executivos mudaram de

posto no ano passado. A Siemens segue a mesma
cartilha. Neste momento, a empresa mantém 32
executivos brasileiros trabalhando no exterior. A
proposta é a seguinte: quem for bem-sucedido na
missão internacional, que dura em média três anos,
volta para o Brasil ocupando um cargo superior.

Na Siemens, o administrador de empresas uru-
guaio Ricardo Lamenza, de 45 anos, CFO (chief
financial officer), executivo responsável pelas fi-
nanças da divisão de geração, transmissão e dis-
tribuição de energia, mudou de posto a cada qua-
tro anos nos seus 26 anos de empresa. Ele já vi-
veu quatro anos no Rio de Janeiro, três em Por-
to Alegre, cinco na Alemanha, um na França, ou-
tro na Suécia e mais um na Áustria. "Ocupei car-
gos em segmentos tão distantes quanto teleco-
municações e medicina, estabelecendo uma rede
de relacionamentos em cada uma dessas áreas",
diz. A relação com a Siemens influenciou bastan-
te a família de Ricardo. Seus dois filhos mais ve-
lhos foram alfabetizados em alemão, no período
em que trabalhou na matriz. De volta ao Brasil,
eles foram estudar em uma escola alemã.

A possibilidade de desenvolver diversas car-
reiras na mesma empresa, o tal job rotation, le-
va muitos executivos a evitar até ouvir convites
para mudar de emprego. "Eles não saem por
qualquer proposta. São mais ponderados ao ava-
liar uma mudança e só a realizam se o ganho
para a carreira significar um cargo maior ou
uma remuneração consideravelmente superior",
explica o headhunter Axel Werner, da Keseberg
& Partners, de São Paulo. Será que trabalhar
tanto tempo no mesmo lugar não pega mal já
que a regra hoje é construir a carreira em vá-
rias empresas? A headhunter Laís Passarelli, da
Passarelli Consultores, de São Paulo, diz que
atuar em diferentes cargos elimina qualquer má
impressão que um longo vínculo poderia cau-
sar. "Essas corporações atuam em tantos seto-
res que é como se os executivos tivessem passa-
do por vários empregos", diz Laís.

Caso você se encante com a idéia de uma lon-
ga união com o empregador alemão, mas não sai-
ba uma palavra do idioma de Goethe, aqui vai
uma boa notícia: falar alemão deixou de ser obri-
gatório. "Sempre recomendo aos nossos executi-
vos que aprendam primeiro o inglês. Até no board
falamos inglês, que é a Linguagem internacional",
diz Josef-Fidelis Senn, da Volkswagen. 

Text Box
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