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CARREIRAS

A aquisição da Schering au-
mentouem50%o faturamento
da divisão de Saúde do Grupo
Bayer Brasil no ano passado,
equilibrando o resultado total
dogruponoPaís–que foideR$
2,8 bilhões. Em 2005, o fatura-
mento havia ficado em R$ 2,9
bilhões. A CropScience, braço
agrícola da Bayer, teve queda
de 22% nas vendas e a divisão
de Materiais Inovadores cres-
ceu apenas 1%. Com o resulta-
do, o grupo reduzirá a fatia do
agronegócio dentro do fatura-
mento total da corporação de
50% para 43%.
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Odiretor demetais ferrosos da
Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD), José Carlos Martins,
disse ontem que a empresa vai
suspender o fornecimento de
minério de ferro aos fabrican-
tes de ferro-gusa do Pará e do
Maranhão que não estiverem
cumprindoleisambientaisetra-
balhistas.“Seremosmaisseleti-
vosnofornecimentodeminério
ao parque guseiro”, disse. Se-
gundo Martins, a decisão de
rompercontratosserábaseada
em “evidências” e em conver-
sas comórgãos fiscalizadores e
comos próprios guseiros.

AalemãDaimlerChrysleradmi-
tiuontempelaprimeiravezque
está conversando com possí-
veis interessados na comprade
sua deficitária unidade norte-
americana Chrysler, mas que
não se comprometeu em ven-
der a divisão. “Eu posso confir-
mar que nós estamos conver-
sandocomalgunsparceirosem
potencial quemostraram claro
interesse”, disse o presidente
da montadora, Dieter Zetsche.
“Mas também é verdade que
nós precisamos manter todas
as opções abertas.”
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Pesquisa mostra que as exigências para contratação
vêm crescendo, mas os salários não acompanham

Ex-funcionáriorevelaesquema
deespionagemnoWal-Mart

●●● ADMRecursos Humanos fez
um levantamento de opinião para
saber o que omercado quer dos
profissionais. A pedido da revista
Estadão Investimentos, foram
consultadas 33 grandes empre-
sas de grande porte, como o ban-
co HSBC, a fabricante de alimen-
tos Nestlé e a farmacêutica
Boehringer Ingelheim.
Para dar conta da diversidade

das demandas, dentro das empre-

sas os questionários foram dividi-
dos entre os departamentos, o
que gerou 76 respostas de altos
executivos. Os resultados foram
apresentados pela DMpara deba-
te e avaliação numa sessão com
seis altos executivos.

Saibamais sobre o que as em-
presas queremdos profissionais
na edição 13 da revista Estadão
Investimentos, nas bancas este
mês. ●

VAGAS–Na indústria farmacêutica, empresasbuscamtécnicoscomconhecimentode regulação

Rede varejista teria vigiado clandestinamente funcionários, acionistas e críticos da empresa

BENTONVILLE, ARKANSAS

Umex-funcionário de seguran-
ça do Wal-Mart, Bruce Gab-
bard, revelouque faziapartede
umaoperaçãodevigilânciaque
espionava clandestinamente
empregados, críticos, acionis-
tas e consultores da empresa,
comoaMcKinsey.Gabbarddis-
sequeosistemadeespionagem
era poderoso e sofisticado, que
permitia, entre outras coisas,
seguir e gravar as buscas na in-
ternet de todos que se conecta-
vam à rede de informática do
Wal-Mart.
A maior companhia de vare-
jo domundonãoquis comentar
alegações específicas feitas pe-
lo ex-técnico de segurança ao
WallStreetJournalnumamaté-
ria publicada ontem. “Como a
maioria das grandes corpora-
ções, é nossa responsabilidade
corporativa ter sistemas mon-
tados, incluindo sistemas de
software,paramonitoraramea-
ças à nossa rede, à nossa pro-
priedade intelectual e ao nosso
pessoal”, disse a porta-voz do
Wal-Mart, Sarah Clark.
Gabbard foi dispensado após
gravar sem autorização liga-
çõestelefônicasde–epara–um
repórter do jornal The New
YorkTimeseinterceptarmensa-
gens de pager.
Emmensagemde texto àAs-
sociated Press, Gabbard confir-
mouontemasalegaçõesnoticia-
das pelo Wall Street Journal.
“Posso confirmar que tudo na
matéria está correto, exceto o
comentário sobre a parede de
vidro, que eu não fiz”, escreveu
Gabbard, referindo-se a uma
descrição da área de trabalho
cercada por vidros do Grupo
contraAmeaçasnasededoWal-

Mart em Bentonville, Arkan-
sas, apelidada de “A Caverna
doMorcego”.
Os críticos do Wal-Mart,
apoiados por sindicatos, a
quem Gabbard identificou en-
treosalvosdavigilância,acusa-
ramaempresadeser “paranói-
ca, infantil e desesperada”.
“Eles deviam parar de brincar
comespiõesdebrinquedoeaca-
tar seriamente as críticas a seu
modelo de negócios. O sucesso
da companhia depende disso”,
comentou Nu Wexler, porta-

vozdoWal-MartWatch.Segun-
do a matéria do Wall Street, a
companhiadescobriufotospes-
soaisdeWexler e rastreouseus
planos de participar da assem-
bléia anual doWal-Mart.
Gabbard disse que a opera-
çãofaziapartedoGrupodePes-
quisa e Análise de Ameaças,
uma unidade daDivisão de Sis-
temas de Informação do Wal-
Mart. Ele disse que oWal-Mart
enviou umempregado de cabe-
los compridos para se infiltrar
numgrupo anti-Wal-Mart com

o objetivo de saber se o grupo
pretendia protestar na assem-
bléia anual de acionistas.
A companhia, segundo o ex-
funcionário, investigou empre-
gados da consultoria McKin-
sey,queelaacreditavatervaza-
doummemorandosobreospla-
nosdesaúdedoWal-Mart.Gab-
bardtambémrevelouqueaem-
presausavaprogramasdesoft-
ware para ler e-mails enviados
por trabalhadores com contas
de e-mail privadas.
Perguntada sobre a McKin-

sey,Clark, doWal-Mart, dis-
se:“Continuamostrabalhan-
do emestreita relação coma
McKinsey e não temos ne-
nhuma evidência de que al-
guémali compartilhou infor-
maçõesconfidenciaisdema-
neira indevida.” Clark disse
que o grupo de Pesquisas e
Análises sobre Ameaças já
não está operando da mes-
ma maneira que fazia antes
da descoberta da gravação
nãoautorizadadeconversas
telefônicas. ● AP

Jander Ramon

Conhecimentos maduros de
áreas específicas, boa forma-
ção acadêmica na graduação,
pós-graduação, MBA, domínio
deidiomas.Exigênciasdemais?
Pois o mercado já tem uma de-
manda adicional: capacidade
de liderar. O problema é que os
salários não vêm acompanhan-
doesseaumentoderesponsabi-
lidadequeseesperados funcio-
nários.
“Liderança” despontou co-
moacaracterísticamaisdeseja-
da por empresas, num estudo
conduzido pela DM Recursos
Humanos a pedido da revista
EstadãoInvestimentos.Apesqui-
sa indicou diversos traços pes-
soais e conhecimentos que ga-
nham importância no atual ce-
nário, com ambiente de negó-
cios em transformação e que
exigealtaversatilidadedospro-
fissionais.
Um caso ocorrido em 2006
ilustra, porém, como a vocação

paraliderançaédifícildeencon-
trar. Uma grande empresa de
tecnologia necessitava de um
gerente com amplos conheci-
mentos de um software de ges-
tãoespecífico.Sobraramprofis-
sionaiscomsólidoconhecimen-
todosistema,masquedemons-
travamlimitaçõesderelaciona-
mentoedehabilidadeparalide-
rar equipes.
Ahistóriaé relatadapelapsi-
cólogaSoniaGonzalez, gerente
da Divisão de Executivos da
DM Recursos Humanos. “Mui-
tasempresasapresentamasde-
mandas, recebemos mais de
500 inscrições e nem três são
selecionadosparaoprocesso fi-
nal. Algumas vezes, nem assim
a vaga é ocupada”, afirma.
“Ter boa formação apenas
não resolve”, explica a especia-
lista.“Éprecisoqueolídermoti-
ve a equipe, sobretudo em mo-
mentosdifíceis,mostrehorizon-
tes e indique como o liderado
podemelhorar sua carreira.As
empresas querem alguém que
tenhaumpapeldeinfluênciaso-
bre a equipe.”
Essa tendência se choca com
outra grande barreira: a remu-
neração. “Há profissionais que
preferem não assumir um pos-

to de comando porque não con-
sideram o adicional de salário
suficienteparadeixarumaposi-
ção técnica”, afirma Sônia.
O alerta é reforçado por Fer-
nandaQueirozeSouza,coorde-
nadora de departamento da
D.Queiroz Associados, empre-
sa de recolocação de executi-
vos.Elaexplicaqueonãopreen-
chimentodedeterminadoscar-
gos ocorre por conta do salário
apresentado.
“Erramasempresasqueque-
remcontratar profissionais ca-
pazes de fazer gestão de pes-
soas, mas oferecem remunera-
ção de técnico”, salienta Fer-
nanda.

SALÁRIOS
Na última década, os salários
dos trabalhadores com supe-
rior completo na Grande São
Paulorecuaramquase31%,con-
forme levantamento efetuado
pelo Departamento Intersindi-
cal deEstatística eEstudosSo-
cioeconômicos (Dieese). Se em
1996 o rendimento médio dos
ocupados ficou em R$ 4,3 mil,
no ano passado posicionou-se
emR$ 2,96mil.
O caminho da melhor remu-
neraçãoedagarantiadopreen-

chimento dos cargos que hoje
sobram está na especialização.
Tantoparaoatendimentotécni-
cocomotambémparaocumpri-
mento da função de comandar
pessoas.
“Existem posições que são
verdadeiras moscas-brancas,
comoumcargonaindústriafar-
macêutica que tenha conheci-
mentoderegulação”,exemplifi-
ca Fernanda. “Cada empresa
não precisará demuitomais de
uma pessoa, mas esse perfil es-
pecíficotendeaseposicionarra-
pidamente no mercado.” ● CO-
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VIGILÂNCIA-CríticosdoWal-Mart, apoiadosporsindicatos, acusamaempresadeser ‘paranóica, infantil e desesperada’
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