




l VE | Quais os principais erros
que as pessoas cometem e que
podem arruinar uma carreira?
GEHRINGER O principal é

não ter um bom relacionamento
com o chefe direto. E isso
significa que não importa se
ele é um casca, um déspota
ou um incompetente. Todas as
promoções passam pelo apoio
ou pelo crivo dele. O segundo
erro é não se atualizar. Por
exemplo, não aprender inglês,
não entender de informática,
não ter um diploma de curso
superior. O mercado de trabalho,
infelizmente, é surdo para ouvir
desculpas, mesmo as boas.

VE As diferenças entre os
sexos ainda limitam a ocupação
de cargos de comando?
| GEHRINGER | Só
em companhias muito
conservadoras, nas quais um
chefe passa um enorme tempo

na função, e só é substituído
quando se aposenta. Nesse
tipo de companhia, a maioria
da chefia ainda é composta
por homens, quase sempre por
decurso de prazo. Porém, as
mulheres já estão comandando
muito mais empresas do que se
pensa, e o número de executivas
no comando vem aumentando,
sistematicamente, ano após ano.
Lá por volta de 2015, já haverá
um equilíbrio, no mínimo. Ou, eu
acredito, mais mulheres do que
homens na direção de empresas.

| VE | Você pode apontar as
principais qualidades de homens
e mulheres no mercado de
trabalho?
| GEHRINGER | De modo
geral, e digo isso com base em
minha experiência de 32 anos
em empresas, homens são mais
de trabalhar repartindo tarefas
e decisões. Mulheres preferem

realizar atividades sozinhas
e deliberar rapidamente.
Homens precisam de dados
para deliberar racionalmente.
Mulheres não têm receio de
tomar iniciativas com base em
seus sentimentos. No século 21,
as companhias estão procurando
gestores capazes de decidir
com rapidez, com poucas
informações, e que acerte na
maioria dos casos. Essa é mais
uma característica feminina.
E isso explica a ascensão delas
no mercado de trabalho.

| VE | Quais os erros mais
cometidos pelas empresas que
as leva a não reter talentos?
| GEHRINGER | São só dois.
Não remunerar adequadamente,
e não ter planos de carreiras
individuais bem definidos.
Quem realmente tem talento
recebe ofertas para mudar de
emprego. E sai, ou para ganhar
mais, ou porque não vê um
futuro muito claro se ficar.

VE Quais são os problemas
mais comuns que as empresas
enfrentam em se tratando de
relacionamento interpessoal?
Como lidar com isso?
| GEHRINGER | O maior
problema, e raras empresas
admitem isso, é a falta de
sintonia entre os discursos da
alta direção e o que acontece
no dia-a-dia, durante o
expediente. Por mais palavras
bonitas que o site de uma
companhia contenha (incluindo
as indefectíveis fotos de
funcionários sorridentes),
e ainda que mensagens
inspiradoras sejam colocadas
nos quadros de avisos, o que
realmente sedimenta um bom
modelo é um exemplo prático,
se não o relacionamento
interpessoal vira um
pega-pra-capar.

VE Que características
definem uma boa empresa para
se trabalhar?
| GEHRINGER | Remuneração
acima da média do mercado,
excelente ambiente de trabalho,
e oportunidades reais de
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