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A segunda mesa-redonda com
os diretores de RH mostra que
o negócio é ter"trabalhabilidade"
EDIÇÃO MÁRCIA ROCHA FOTOS RAUL JÚNIOR

Na segunda rodada
da mesa-redonda
com os diretores
de RH (a primei-

ra foi publicada na
edição de outubro), o

assunto central é o choque de gera-
ções nas empresas. Dessa vez, Pedro
Mandelli e Reinaldo Lucas, da Man-
delli Consultores Associados, de São
Paulo, convidaram um trio peso pe-
sado em direção de RH: Arnaldo Gia-
nini, da Orbitall; Felipe Westin, do
Bristol-Myers Squibb; e Luiz Edmun-
do Prestes Rosa, da Accor. Todos com
mais de 50 anos de idade e muita
energia para queimar.

Mandelli — Como é o encontro entre
experiência e juventude na empresa
em que vocês trabalham?
Westin — Os jovens são ansiosos, que-

rem mudar o mundo. Na idade de-
les, eu também queria. A velocida-
de pode ser maior e a tecnologia po-
de ser outra, mas os jovens sempre
tiveram o anseio de fazer coisas ino-
vadoras. Também acredito que em
qualquer tempo vai ser necessário
ter jovens e profissionais mais expe-
rientes trabalhando lado a lado.

Gianini — O que mais me impressio-
na é a perspectiva de aprender com
os jovens. Com eles você percebe que
valeu a pena ter escolhido determi-

nado caminho e que, no final, não
quebrou a cara como imaginava. O
papel da geração mais velha é enxer-
gar a floresta, e não só a árvore. A
mistura entre experiência e juven-
tude é uma questão de sobrevivên-
cia para as empresas.

Prestes Rosa — O choque com as ge-
rações mais velhas sempre existiu.
Hoje, o sistema foca as competên-
cias e transcende a limitação da ida-
de. É óbvio que o passar dos anos
traz acúmulo de experiências, mas
não necessariamente influi na qua-
lidade dessa experiência. Conheço
jovens que são velhos na forma de
pensar e de agir, e vice-versa.
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Mandelli — Em que os jovens
de hoje são diferentes do que
vocês eram no iníco da carreira?
Westin — Antes, os profissionais eram

focados na carreira e na empresa.
Hoje, os jovens são centrados neles
mesmos. Se a organização combina
com o interesse deles, ok. Eles são
muito mais egoístas porque, direta
ou indiretamente, sofreram o im-
pacto da instabilidade econômica.

Prestes Rosa—A gente está num pro-
cesso de transformação de modelos
mentais. O lado empreendedor cres-
ceu muito nos últimos anos porque
o setor de serviços está oferecendo
mais alternativas que o industrial. A
gente tem de ampliar a maneira co-
mo pensa a carreira. O mercado de
trabalho espera isso.

PARA PENSAR
Muita pressa e pouca base
"Hoje, você vê muitos profissionais
com boa formação, MBA e que estu-
daram fora do país. Alguns abrem o
próprio negócio. Mas muitos acham
que, por ter um MBA, devem se
tornar gerentes em no máximo dois
ou três anos. Crescer profissional-
mente sem ter maturidade pode levar
a um desgaste de credibilidade e forçar
a pessoa a dar um passo para trás. É
claro que é muito bom ver a carreira
deslanchar, mas é preciso cuidar para
que a pressa não o faça dar um pas-
so maior que a perna."

Reinaldo Lucas

Mandelli — Por que a juventude
anda descrente com essa história
de fazer carreira numa empresa?
Gianini — As empresas proporcionam

o sentimento de pertencer a um gru-
po, mas, de uma hora para a outra,
o jogo pode mudar. E aí ocorre uma

FELIPE WESTIN,
economista, paulistano, 50 anos,
diretor de recursos humanos do Bristol-Myers Squibb

quebra dessa espinha dorsal. Hoje,
os acionistas não admitem mais a
perspectiva de perda. Se a luz ama-
rela acende, o castelo desmancha.

Prestes Rosa — O pragmatismo anda
prevalecendo, sim, mas só com ele
não se vai muito longe. As empresas
têm de criar mecanismos para con-
tagiar suas equipes.

Westin—Acho que tem o lado do "to-
ma lá, dá cá", mas o jovem busca um
desafio, uma causa. Eu substituiria
a palavra empregabilidade por "tra-
balhabilidade". Acho que a gente tem
de acabar com essa história de em-
pregabilidade — até porque o em-
prego é recente, vem da Revolução

Industrial para cá. Devemos pensar
na carreira num contexto mais am-
plo. E os jovens têm essa percepção.

Lucas — Como administrar
o profissional que deseja fazer
carreira na empresa quando
está tão difícil garantir isso?
Prestes Rosa — A gente convive com

um paradigma. Essa história de ca-
samento e emprego para a vida to-
da é muito interessante, mas há
princípios e sonhos que não podem
ser deixados de lado. Nesse sentido,
é preciso falar o que se quer para
não criar falsas expectativas. O diá-
logo enriquece. Na Accor, encontra-
mos formas de trabalhar com pes-

novembro 2003 _ VOCÊ S/A 69



você em evolução
MBAs - Eles dizem que vale a pena
MBAs - Os melhores MBAs no Brasil em 2003
MBAs - Aqui ou lá fora?
MBAs - Controle de qualidade
MBAs - Virou carne de vaca
RH de cara nova

soas que já pertenceram à empresa
e continuam conosco, mas com ou-
tro vínculo. Esse conceito mais am-
plo de pertencimento tem a ver com
uma relação virtuosa. A maioria das
companhias ainda opera de manei-
ra centralizada. Na área de serviços,
em que a natureza do negócio pe-
de um modelo descentralizado, exis-
tem unidades operacionais que fun-
cionam como pequenas empresas.
Quem está numa companhia assim
sente como se estivesse preparado

para trabalhar em qualquer orga-
nização ou por conta própria. Co-
nheço pessoas que sonham ser pa-
trões, mas não têm pressa porque
se sentem proprietárias da unida-
de de negócios em que trabalham.
Se você perguntar por que não
saem da empresa, dizem que é por-
que lá se sentem fazendo parte de
uma comunidade.

Gianini — Hoje, o profissional não
diz mais que quer ficar pelos pró-
ximos 30 anos em determinada

Arnaldo Gianini,
administrador de empresas, paulista, 57 anos,

diretor executivo de recursos humanos e compliance da Orbitall

companhia, mas que deseja ser um
expert em marketing ou em finan-
ças. Enquanto a empresa lhe pro-
porcionar desafios para isso, ele fi-
ca. Mesmo quando quer se tornar
um executivo, o jovem está pensan-
do em sua própria carreira. E, de-
pois, ninguém é um talento o tem-
po todo. Se hoje um profissional é
competente para determinada or-
ganização, amanhã pode deixar de
sê-lo. É por isso que digo a quem
está saindo da empresa para não se
sentir incompetente.

Westin — As empresas querem reter
talentos, independentemente de ida-
de. Profissionais que agregam valor
fazem carreira na companhia. Isso
ainda acontece hoje em dia.

PARA PENSAR
Aprenda com a demissão
"Quando o jovem entende por que
foi demitido, ele até elogia a compa-
nhia quando sai. Já a geração de mais
de 45 anos enxerga isso como traição
e fica com um discurso magoado. Es-
se sentimento de exclusão deve ser
substituído pelo de aprendizado:
quem aprendeu enquanto estava na
empresa se deu bem; caso contrário,
simplesmente perdeu tempo."

Pedro Mandelli

Lucas — Ao mesmo tempo que se
exige velocidade para transformar
as organizações, é preciso tempo
para sedimentar a carreira. Como
fica esse paradoxo?
Westin — Uma relação de amizade le-

va tempo para ser construída. Com
a carreira é a mesma coisa. A gran-
de rotatividade prejudica a integra-
ção entre as pessoas. Para continuar
funcionando, as empresas quebra-
ram valores importantes.



Gianini — As organizações estão se
comportando dessa forma porque
a sociedade começou a exigir resul-
tados a qualquer preço. Não interes-
sa se a empresa está dando lucro
quando não consegue entregar ao
acionista o resultado que prometeu.
É possível que isso seja revisto e, da-
qui a alguns anos, a gente tenha um
modelo diferente.

Prestes Rosa — Acho que a mudança
de paradigmas vai provocar uma re-
visão de conceitos. Em vez de deses-
tabilidade, vamos falar em equilíbrio
dinâmico. Isso pressupõe que há duas
partes interagindo para buscar o
equilíbrio. As empresas precisam se
reposicionar, para motivar não só
seus colaboradores, mas todos os que
estão em sua cadeia de valor.

PARA PENSAR
Muito mais que números
"As empresas hoje lutam numa arena
difícil. Precisam alcançar resultados,
mas não devem prescindir da confian-
ça, do humor, do significado, do rela-
cionamento e da justiça, cinco áreas
fundamentais para que o sucesso de
uma corporação seja duradouro. E
não há modelos prontos. Esse é o
grande desafio das empresas hoje."

Pedro Mandelli

O que vocês diriam para
o jovem executivo?
Westin — Invista em autoconheci-

mento e não olhe só os números.
Desenvolva-se o tempo todo e pen-
se em sua carreira sem manter o fo-
co numa única organização. Pense
nela como uma sucessão de proje-
tos, e não como algo linear. E tenha
sempre um plano B na manga. De
uma hora para a outra, ele pode ter
de se tornar seu plano A.

Luiz Edmundo Prestes Rosa,
psicólogo, paulistano, 53 anos,
diretor corporativo people da Accor Brasil

Gianini — Os jovens precisam conti-
nuar acreditando que são essen-
ciais para transformar a sociedade
e torná-la mais justa.

Prestes Rosa — Nunca abra mão de
seus sonhos, seja um apaixonado
por aquilo que faz e respeite sua sin-
gularidade. Construa uma trajetó-
ria profissional consistente, em que
a velocidade jamais seja substituída
pela pressa. Lembre-se de que a car-
reira é uma sucessão de coisas bem-
feitas. Você recebe aquilo que cons-
trói, o dinheiro é somente uma con-
seqüência disso. Seja flexível para
aprender e despojado a ponto de
abrir mão de alguns confortos quan-
do perceber que seu ideal está sen-
do desvirtuado.

PARA PENSAR
Aprenda a fazer limonada
"O jovem tem de aprender a conviver
com situações ambíguas. Não há na-
da pronto, está tudo em obras. Ou ele
coloca a mão na massa, ou vira um
crítico da obra. E aí, em pouco tem-
po, esse profissional paralisa."

Pedro Mandelli

Reinaldo Lucas e Pedro Mandelli, da Mandelli Consultores

Associados, em São Paulo, coordenaram a mesa-redonda
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