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Usinas investem para captar e
reter talentos em seus quadros
Setor sucroalcooleiro
aposta na formação de
seus funcionários para
atrair investimentos e
ampliar poder de
barganha em processos
de fusões e aquisições

Já publicamos 5.000 reportagens sobre

G E STÃO
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

são paulo

As empresasdo setorsucroalcoo-
leiro estão adotandomedidas pa-
ra serem capazes de encontrar e
retertalentos naáreade gestão.O
bom momento que o setor vive,
por conta do aumento da produ-
ção de combustível limpo e da
entrada de grandes investidores
estrangeiros, estão levando a in-
vestimentos na profissionaliza-
ção da gestão das empresas.

A Cosan, maior produtora do
setor e a primeira a abrir capital
na Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa), aposta em programas
de capacitação para formar e re-
ter talentos. “Queremos preparar
as pessoas para serem promovi-
das e assumirem novos postos.
Com o boom do mercado, haverá
investimentos em tecnologia e
em sistemas inovadores e os pro-
fissionais precisarão ter um co-
nhecimento mais amplo. Além
de profissionais disponíveis, de-
vemos ter profissionais habilita-
dos. Mas nem sempre é possível
retê-los”, comenta Luís Veguin,
diretor administrativo da Cosan,
que na última safra empregou 37
mil pessoas.

Para incentivar a formação de
seusfuncionários, aempresaofe-
rece umprograma de bolsade es-

de Valores Mobiliários”. Segundo
a companhia divulga em seu en-
dereço eletrônico, “nos últimos
anos, a empresa procurou me-
lhorar sua políticade gestão, com
o objetivo de capacitar e motivar
equipes. Cada colaborador pas-
sa, em média, por mais de 30 ho-
ras de treinamentopor ano, entre
técnicos e comportamentais. Os
colaboradores são efetivos e a
quantidade de safristas vem di-
minuindo a cada ano, isto é, há
uma variação pequena de traba-
lhadores no quadro aproximado
de 6 mil empregados entre os pe-
ríodos de safra e de entressafra. A
empresa também afirma adotar
um Programa de Participação
nos Resultados (PPR) .

Cursos
Além de cursoscustomizados pa-
ra empresas, há cursos de gestão
em agronegócio abertos a todos
os profissionais da área.

“Pessoas que trabalham no
agronegócio precisam cada vez
mais gerenciar seu pessoal. O
treinamentos são mais impor-
tantes por que hoje o mercado
não se satisfaz mais com eficiên-
cia baixa. Além disso, os investi-
mentos em biocombustíveis tem
gerado uma demanda alta por
pesquisas”, comenta João Mario
Csillag, coordenador do curso de
Gestão Estratégica do Agronegó-
cio da Fundação Getúlio Vargas.

cynara escobar

Luís Veguin

tudos, que cobre 50% dos custos.
Atualmente, o benefício atende a
300 colaboradorese éaberto ato-
dos – a única exigência é que os
cursos estejam alinhados à estra-
tégia da empresa. “É um instru-
mento de retenção e de melhoria
que pode ser avaliado
na produtividade do
funcionário ”, comple-
ta, ressaltando a impor-
tância do programa pa-
ra a baixa rotatividade
da companhia .

A Cosan também está
investindo R$ 450 mil
para em um MBA custo-
mizado de gestão e tec-
nologia para31 supervi-
sores das áreas indus-
trial e agrícola, poten-
ciais gerentes da em-
presa. Com duração de
um ano e meio, a espe-
cialização será feita em
parceria com a Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq), da Universidade
de São Paulo (USP). O objetivo é
capacitá-los em tecnologias de
economia e gestão aplicadas à
necessidade da empresa e refor-
çar habilidades de relaciona-
mento interpessoal. “São profis-
sionais com conhecimento téc-
nico muito grande, mas com
pouca experiência em empresas.
Por isso, queremos oferecer uma
formaçãomaior emgestão elide-
rança. Hoje,os profissionaismais
procurados são aqueles que te-
nham boa formação técnica e
possuam uma especialização”,
explica o gestor.

Falar uma segunda língua, ter
boa formação técnica e de infor-

mática são outros pré-requisitos,
porém, as habilidade com lide-
rança e formação global também
se refletemno setor. “Hojenós sa-
bemos que podemos comprar as
máquinas e tecnologias, mas sa-
bemos que precisamos motivar

as pessoas a cada vez
mais se prepararem, es-
tudarem e terem condi-
ções de gerir o negócio
da empresa. É impor-
tante ter o conhecimen-
to do todo para obter
melhores resultados”,
afirma Veguin.

Por isso a empresa
aposta no aperfeiçoa-
mento de processos de
gestão de liderança, em
todos os níveis opera-
cionais, através do de-
senvolvimento de ativi-
dades e técnicas de lide-
rança, como trabalhos
em equipe, simulações

de situações do dia-dia e cursos
vivenciais.Os resultadosalcança-
dos são remunerados por meio
do Programa de Participação nos
Resultados, benefício oferecido a
todos os funcionários.

São Martinho
Segundo representante do setor
sucroalcooleiro a vender ações, o
grupo Iracema São Martinho es-
treou na Bovespa no último dia
12. Por esta razão, segundo pros-
pecto da companhia, a empresa
deve permanecerem silênciopor
um mês, pois “qualquer declara-
ção poderia influenciar o valor
dasaçõesda companhiaantesda
oferta final, causando alguma
punição por parte da Comissão
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Em 2016 faltarão 3 milhões de
profissionais, diz levantamento
Estudo da consultoria IDC diz que os Estados
Unidos passarão por problemas até 2016, período
em que 19% dos atuais executivos se aposentam

são paulo

Não é de hoje que companhias
mundiais se queixam da falta de
profissionais qualificados para
contratação. A situação, porém,
podese agravarainda maisdaqui
a alguns anos.

A consultoria IDC estima que,
nos Estados Unidos, cerca de 3
milhões de profissionais estarão
em falta no mercado até 2016.

Cercade 19%de todaa forçade
trabalho executiva do país – nas
áreas administrativase dealta di-
reção – deverá se aposentar nos
próximos cinco anos, o que deve
contribuir para o desequilíbrio

entrea demandae aoferta depro-
fissionais qualificados.

Na Índia, a escassez deverá ser
verificadaemum espaçodetem-
po ainda mais curto.

Até 2010 o estudo da consulto-
ria estima a falta de 150 mil enge-
nheiros de TI e 350 mil profissio-
naispara atuarnaárea deproces-
sos de negócios.

Aquecimento
Mas se por um lado a escassez de
profissionais podesignificar uma
dor de cabeça extra para as com-
panhias, também representa
mercado aquecido no ramo de

aquisição de talentos e recruta-
mento.

Já no ano passado a IDC regis-
trou crescimento de9,2% na pro-
cura mundial por empresas do
ramo, em comparaçãocom 2005.
Os Estados Unidos lideraram a
procura, gastando 10,4% a mais
no período.

Também tem crescido o mo-
delo deRPO –recruitment process
outsourcing– emque umempre-
gador transfere a totalidade ou
partede seuprocessode seleçãoa
uma outra empresa.

Novas prioridades
Segundo a IDC, o bom momento
vivido por quem trabalha com
RPO representa queboa parte das
companhias tem concentrado
seus esforços emoutras priorida-
des. “Todas as áreas de gerencia-

mento de pessoas estão experi-
mentando crescimento. A guerra
por talentos está ressurgindo e os
empregadores estão percebendo
que uma força de trabalho de alto
desempenho éponto-chave para
ter vantagem competitiva”,diz Li-
sa Rowan, gerente de programas
deRHe GerenciamentodeTalen-
tos da IDC.

Segundo a consultoria, na Eu-
ropa,Oriente MédioeÁfrica ode-
semprego continua maior do que
nos Estados Unidos, mas os em-
pregadores dessas regiões tam-
bém estão experimentando es-
cassez de talento em algumas
áreas.

Os setores de tecnologia e os
cargos de alta gerência, que exi-
gem maior qualificação, são os
mais problemáticos.

panoramabrasil
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Yoram Levanon assume diretoria
de produtos da Xerox do Brasil
são paulo

O israelense Yoram Levanon é o
novo diretor-executivo de opera-
ções com produtos para escritó-
rios da Xerox do Brasil.

Aunidade éumdos trêspilares
comerciais da empresa, junto
com sistemas de produção gráfi-
ca e impressão corporativa, e ser-
viços especializados.

O novo diretor responde pelos
negócios da empresa com equi-
pamentos como impressoras, co-
piadoras oumultifuncionais com
velocidades que variam de 12
ppm (páginas por minuto) a 90

ppm, segmento que atende des-
de pequenos emédios escritórios
a grupos de trabalho departa-
mentais de empresas de qual-
quer tamanho.

A diretoria-executiva reúne as
operaçõesde distribuição,canais
e suprimentos, e todas as direto-
rias de produtos para processa-
mentos de documentos e papel
da empresa.

Yoram Levanon atuava como
General Manager da Xerox Israel
desde 2003, operação regional
subordinada à organização geo-
gráfica para Europa Central, Leste

Europeu, Israel e Turquia.
Até o início do ano, esta opera-

ção era comandada por Hervé
Tessler, que chegou ao país tam-
bém este mês, como presidente
da Xerox do Brasil.

Yoram Levanon substitui Mal-
colm Mitchell, executivo inglês
que esteve à frente da diretoria
desde o início de 2005 e agora re-
torna à sua terra natal para nova
missão na área de serviços da Xe-
rox Inglaterra.

Comexperiênciade maisde20
anos em negócios e canais em Is-
rael e todo o território da Palesti-

na, Yoram Levanon tem passa-
gem por empresas como Brother
Israel, Kardan Electric, Electra
Trade, e está na Xerox há quatro
anos.

Em sua nova missão, o executi-
vo terá pela frente o desafio de
alavancar o negócio de Produtos
de Escritório da Xerox no Brasil,
ampliando sua participação de
mercado, e fortalecer ainda mais
o relacionamento construído
com canais nos últimos anos,
acelerando a simplificação de to-
da a operação.

Formado em Economia, Mar-
keting e Vendas, Yoram Levanon
cursou a Universidade de Tel-Aviv
e Haifa Technion. O executivo é
casado,tem trêsfilhose vaimorar
no Rio de Janeiro.
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g i l b e r t o c u r y @ p n l . c o m . b r.

A comunicação de quem
ouve, sente e vê a empresa
Richard Bandler e John Grinder propõem
soluções para o diálogo entre executivos

O desenvolvimento de compe-
tências e atividades numa em-
presa é sempre filtrado pela co-
municação entre as pessoas. Por
isso não surpreende que uma
pesquisa da Harvard Business
School tenha constatado que
70% dos problemas das empre-
sas estão ligados, direta ou indi-
retamente, a problemas de co-
municação. Comunicação está
embebida em liderança, plane-
jamento, finanças, treinamento,
cooperação, compras, vendas;
numa palavra, emtudo que faze-
mos. Isso éverdadeiro nos dados
da pesquisa com as empresas
americanas, assim como foi visí-
vel na empresa familiar da qual
fui um dos gestores. No último
quarto de século, que dediquei a
treinamento de executivos e
equipes de outras empresas, a
questão da comunicação tam-
bém esteve sempre presente. A
boa notícia é que existem técni-
cas de comunicação testadas
que podem beneficiar e muito
tanto o ambiente interno de sua
empresa como suas vendas.

Comecei a estudar essas téc-
nicas pouco depois que foram
inventadas por dois gênios ame-
ricanos, Richard Bandler e John
Grinder – um especialista em
computação e um PHD em lin-
güística. Eles criaram a Progra-
mação Neurolingüística (PNL),
com o propósito inicial de apli-
cá-la em terapias mentais, mas
seu uso espalhou-se depois por
muitas áreas, do desenvolvi-
mento da criatividade às técnicas
degestãode pessoasepersuasão
em marketing e vendas. Alguém
disse certa vez que PNL é “um
software para océrebro”, um ma-
nual de instruções para você en-
tender o seu próprio cérebro. O
nome indica uma capacidade de
programar em linguagem neu-
ral, porque, por exemplo, a PNL
estuda o vocabulário para os sen-
tidos – particularmente três de-
les, que são os que mais usamos
na comunicação diária. Então o
mundo se divide, grosso modo,
em três tipos básicos:

Visuais. São osque usam pre-
ferencialmente o vocabulário
visual,e dizemfrases como“Es-
tou vendo a sua posição”, “Meu
foco está em outro lugar”, “Estou
de olho nasoportunidades”. As-
sim mesmo, bem simples e dire-
to, literal. Cinestésicos. A pala-
vra vem do grego para movi-
mento (kine) muscular, e indica
reações corporais e emocionais
de todo tipo. São os que usam
vocabulário corporal e emocio-
nal, e dizem frases como “Pe-
guei o seu conceito”, “Sinto que
isso não vai dar certo”, “As bases
são sólidas”.

Auditivos. Este grupo é mino-
ria, e costuma usar expressões
que envolvem falar e escutar:
“Você não me escuta”, “Pode fa-
lar que sou todo ouvidos”, “Diga
logo o que quer”. Na vida real,
ninguém é exclusivamente vi-

sual, cinestésico ou auditivo.
Um deles se destaca mais que os
outrospara cadaum denós. Eaí,
justamente, começam as difi-
culdades de comunicação.
Quemassistiu aofilme “AGuer-
ra dos Roses”, em que Michael
Douglas e Kathleen Turner vi-
vem um casal que se digladia até
a morte, tem uma idéia trágica
dos erros de comunicação.

Na cena em que pela primei-
ra vez fica claro que o casamen-
to deles acabou, o personagem
de Michael Douglas diz algo as-
sim:

– Porque vocêquer seseparar
de mim? Diga! Quero ouvir tudo,
fale!

Ela continua em silêncio, e ele
insiste:

– Você não tem motivo para
se separar. Fale um. Diga! Estou
ouvindo! Pode falar.

Quando ela finalmente resol-
ve responder, no seu próprio rit-
mo, eis o que ela consegue:

– Eu mudei tudo aqui - e
apontacomo dedoparaaspare-
des da sala – e você não viu nada!

Ouseja,enquanto eleéprefe-
rencialmente auditivo, ela tem
tendência visual.Ele nãoconse-
gue “ver” como ela, que não
consegue “falar” como ele. Esta
simples dissonância, e muitas
outras do mesmo tipo, impe-
dem que as instruções de um
gerente sejam compreendidas
pelos funcionários, que os ge-
rentes e diretores consigam co-
laborar entre si, e que os vende-
dores consigam convencer o
comprador a adquirir seus pro-
dutos! É espantoso, mas aconte-
ce. Uma das primeiras ativida-
des que fazemos em PNL é trei-
nar a pessoa a conversar consi-
go mesma. Faça esse teste no
seu cotidiano. Verifique o seu
vocabulário, o tipo de termos
que você usa constantemente
que esteja baseado num dos
sentidos. Depois comece a pres-
tar atenção no vocabulário dos
outros: a mulher, o marido, os
companheiros de trabalho, os
filhos, os parentes, os amigos.
Você verá que sua capacidade
de se comunicar com eles e o
entendimento melhora muito
quando você “traduz” o seu vo-
cabulário favorito no vocabulá-
rio favorito deles.

Se asua mulherdiz “sintoque
a situação está crítica”, responda
com termos que tenham a ver
com sentimento: “O que exata-
mente você está sentindo?” -
mesmo que o seu impulso natu-
ral fosse o de responder “Não es-
tou vendo nada diferente”. E
acredite: depois de algumas ex-
periências com o círculo próxi-
mo, você estará motivado para
usar a técnica na empresa. Ou
pelo menos aaprender mais so-
bre como se comunicar bem.

Gilberto Crady Cury é presidente da
Sociedade Brasileira de Programação
Neuro-Linguística (SBPNL)
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Pavani Jr. liderará a Gauss
são paulo // A Gauss Consulting, empresa de consultoria
instrumental e assessoria especializada, e seu Conselho
Adsministrativo anunciou Orlando Pavani Junior como
novo CEO da empresa com o objetivo de aprimorar seus
serviços ao mercado.
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