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Fatores
de sucesso

uando Jenny Xia fez
as malas e foi de sua
casa, em Dallas (EUA),
para a China era julho

de 2007, não foi uma viagem
de férias ou simplesmente para
dar um giro. A supervisora
financeira da empresa global
de relações públicas Weber
Shandwick estava trabalhando
por seis meses em Pequim
como parte do programa
Weber's Global Exchange.
Quando a companhia lançou
um questionário para os
funcionários que quisessem
se candidatar ao programa,
Xia agarrou a chance de ir à
China e se familiarizar com as
operações internacionais.
"Foi a combinação perfeita
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dos meus interesses com os
interesses da empresa na
Ásia", conta a executiva, que
reforçou seu conhecimento em
mandarim para se comunicar
e trabalhar de modo mais
eficaz junto aos seus novos
colegas, a maioria chineses.
Hoje, Xia estabeleceu
laços e aprofundou o seu
entendimento do mercado
global. Ela se autodenomina
um "recurso especializado",
capaz de servir como um elo
entre a empresa nos EUA e os
escritórios na China.
Foi "algo incalculável para
meu crescimento profissional
e pessoal", conta Xia, que
acrescenta que, agora, se
considera uma candidata
mais bem preparada para
eventuais promoções.
De fato, subir mais um degrau
no mundo dos negócios
geralmente significa ter as
experiências certas. Ainda
que, segundo especialistas,
muitos trabalhadores não
saibam que as experiências os
deixarão mais bem preparados
para ascender.
Ninguém tem o currículo
perfeito, mas as pessoas que
obtêm experiências que são
"aceleradores" do potencial
estarão mais propensas a serem
bem-sucedidas, observa Stuart
Grandell, vice-presidente da
consultoria Personnel Decisions
International (PDI).

A PDJ tem parcerias com
algumas das organizações
mundiais de ponta e as ajuda
a tomar decisões eficazes sobre
talentos, usando estratégias e
ferramentas a fim de que os
clientes possam identificar,

desenvolver e aproveitar
melhor os líderes.
Para essa finalidade, a empresa
lançou recentemente um
estudo delineando os tipos
de experiências que são mais
valiosas em prever sucesso
em vários níveis de liderança
- do começo, à média gerência
e ao alto nível executivo. "É
como um mapa", diz Crandell,
observando que os dados
podem ser usados como uma
fonte para obter insights
sobre a gestão de talentos e
desenvolvimento de lideranças.
Os pesquisadores da PDI
examinaram dados de
aproximadamente 4,6 mil
funcionários de várias posições
e organizações que passaram
por processos de avaliação
ao longo de vários anos.
Os respondentes relataram
diferentes tipos de experiências
com liderança e a freqüência
com que elas ocorreram.
As análises da pesquisa
revelam que experiências
específicas de desenvolvimento
preparam melhor os líderes
em diferentes níveis. O estudo
descobriu, por exemplo,
que os líderes iniciantes se
tornarão mais propensos
a serem bem-sucedidos se
passarem por experiências em
funções variadas; os líderes
do nível da média gerência
terão mais possibilidade de
êxito se obtiverem experiências
nas quais tenham lidado com
desafios importantes, como
uma situação difícil relacionada
a funcionários; e os líderes
executivos terão maior chance
de sucesso se tiverem vivido
experiências envolvendo alto
risco e alta visibilidade.
Proporcionar as experiências
mais relevantes no tempo certo
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- como as "tarefas que exigem
um passo além" - ajuda a criar
líderes preparados para encarar
as demandas das posições mais
elevadas, diz Crandell.
Ainda que rodar os lideres
por diferentes funções e
tarefas seja um método
comum para desenvolver
talentos, ele observa que as
empresas podem se frustrar
se confiarem exclusivamente
nessa abordagem intuitiva.
Organizações que jamais
desenhariam um programa
de treinamento sem antes
realizar uma ampla análise das
necessidades, às vezes, confiam
na intuição, na tradição ou
suposição ao definir as ações
de desenvolvimento.
Se o principal
desenvolvimento ocorre
na execução da função,
isso demonstra o motivo
pelo qual as organizações
devem ter uma abordagem
mais sistemática, aconselha
Crandell. "Por décadas,
as empresas têm tido o
problema de não possuir
gente preparada o suficiente
para preencher as posições de
liderança. E importante dar
os passos para construir um
banco de talentos preparados
e dispor de pessoas preparadas
mais rapidamente."

Então, que experiências
foram determinantes nas
carreiras das pessoas que
ascenderam nas hierarquias
organizacionais? De acordo
com os dados da PD1, os
líderes iniciantes ficam
mais propensos a alcançar
o sucesso se eles já tiverem
tido experiências em funções
diversas. Os exemplos incluem:
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Padronizar processos
e procedimentos dentro
e por meio das unidades
organizacionais.

Melhorar a qualidade de
produtos e serviços.

Redesenhar ou fazer
a reengenharia de um
procedimento ou de um
processo importante.
 Lidar com projetos que
exijam participação direta de
partes de dentro e de fora da
organização.
 Gerir projetos e equipes que
incluem integrantes de várias
unidades ou funções ao longo
da organização.

Para os líderes dos níveis de
média gerência, ter experiências
desafiadoras que contribuem
para o sucesso incluem:

> Estar envolvido num
processo difícil de mudança em
uma unidade da empresa.
> Ser uma parte envolvida
numa negociação sobre
acordos de trabalho.
> Ajudar um funcionário
a superar dificuldades de
performance.
> Desenvolver uma equipe.

Gerenciar uma unidade
organizacional em que haja
um alto nível de desconfiança
entre gestores e reports diretos.

Extinguir gradativamentc
uma função importante ou
unidade da organização.

Na diretoria, ou equivalente no
nível executivo, experiências
que afetam o sucesso incluem:

Tomar decisões de alta
visibilidade e com risco de que

falhas podem acarretar sérias
conseqüências, como uma
perda financeira significativa.

Solucionar uma situação
de crise.
> Reestruturar os investimentos
do negócio.
> Iniciar um novo
departamento, divisão
ou função.

Assumir uma unidade da
empresa em que tenha havido
desvios de conduta.

Cradell acrescenta que
os funcionários tendem
a crescer mais a partir de
suas experiências quando
a organização tem um foco
explícito no aprendizado.
Recursos como coaching e
programas de desenvolvimento
podem facilitar o aprendizado,
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incentivar líderes a procurar
e dar feedback, encorajar o
sucesso no desenvolvimento
de líderes entre seus mais
altos potenciais, descobriram
os pesquisadores.
Muitos desses conceitos fazem
sentido para Lisa Welch, vice-
presidente sênior de RH da
Weber Shandwick, em Nova
York. Ela ocupou altas posições
executivas lidando com funções
de RH e fazendo parcerias com
gestores executivos. Ainda que
tenha uma trajetória generalista,
suas principais habilidades são
desenhar equipes de
RH estratégicas e que pensem
à frente, criar e desenvolver
programas de qualidade, e
identificar altos talentos
e oportunidades em
gestão de talentos.
"Olhamos vários modos de
preparar talentos para o
próximo nível", ela conta. Por
exemplo: a empresa oferece
programas de aprendizado
aos quais todos podem ter
acesso online, oportunidades
de aprendizado vivência!, e
uma experimentada equipe
de desenvolvimento de
aprendizado que viaja pelo
país dando treinamento
sobre habilidades pessoais e
profissionais de liderança.

E a Weber tem um consistente
programa em andamento que
oferece as tais "tarefas que
exigem um passo além" para
as pessoas em todos os níveis
de liderança. Por exemplo,
um dos programas-chave
da organização, o chamado
Clube da Cultura, oferece aos
líderes iniciantes um modo
de reunir as ferramentas e
experiências de que precisam
para crescer. "E conduzido por
um vice-presidente executivo,
e é fácil e divertido", diz Lisa,
que observa que uma das
iniciativas do grupo incluiu a
criação dos clubes "verdes",
ecologicamente corretos, nos
escritórios ao longo dos EUA.
Além disso, há o intercâmbio
global do qual Xia tomou
parte e considerou bastante
transformador em sua vida.
Ainda que seja aberto a todos
os funcionários da Weber
Shandwick, ele geralmente
atrai aqueles que estão na
média gerência, pois permite a
eles levar as melhores práticas
a outras partes do mundo e a
trazer de volta o aprendizado.
Finalmente, para os níveis
sêniores de executivos - VPs e
acima - os gestores de talentos
da Weber Shandwick olham
para que tipos de experiências

iriam prepará-los para futuros
papéis e crescimento constante
em liderança. Esses são os
indivíduos de alto potencial,
diz Lisa, "e existem planos
de desenvolvimento robustos
em andamento que incluem
itens como revisões anuais e
planejamento de sucessões".
A mera exposição às
experiências certas não irá
garantir o desenvolvimento e
a mobilidade ascendente. As
experiências necessárias para
promoções variam conforme
o nível de liderança porque os
desafios dos negócios também
variam em cada nível.
De fato, cada empresa e cargo
de liderança terá diferentes
demandas, diz Richard Kilburg,
da Carey Business Scíiüol da
Universidade Johns Hopkins,
em Baltimore. Kilburg é
um professor associado do
departamento de gestão
e diretor do programa da
escola de desenvolvimento
organizacional e recursos
humanos estratégicos.
Ainda que seja possível tirar
conclusões gerais, é necessário
olhar as regras formais e
informais dentro de cada
organização - porque elas
variam. Kilbury acrescenta
que o tamanho da empresa
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influencia. "Uma empresa
como a IBM pode ter 300 mil
pessoas no mundo; então, as
oportunidades de promoção
podem ser bem maiores devido
ao número de cargos existentes.
Empresas maiores têm um
certo turnover, e existe um
leque de oportunidades para

preencher os diferentes postos",
diz Kilburg. "Companhias
menores, entretanto, podem
ser mais flexíveis. Com cinco
funcionários, geralmente
não existe um manual do
funcionário - a pessoa
encarregada toma uma decisão
e vai em frente."
Especialistas como Crandell e
Kilburg concordam que pessoas
que se tornarão bons lideres
possuem características em
comum, que incluem:
> Têm bom relacionamento
com as pessoas.
> Assumem as situações.
> São, de fato, orientadas para
os resultados.
 São receptivas a feedback.

As pessoas não têm de ser como
você, mas elas precisam respeitá-

lo como alguém confiável e
que segue seus compromissos,
diz Crandell. Já Kilburg reforça
que nem todos que procuram
promoções têm de lidar com isso
pelo modo tradicional. De fato, o
pensamento criativo pode ajudar.
"Nem sempre é um movimento
vertical", ele diz. "Às vezes, as
movimentações horizontais
podem fazê-lo avançar na
carreira. Você pode exercer
um outro cargo numa posição
paralela dentro da organização,
ou deixá-lo de lado, para ser
elegível ao cargo que você
realmente quer. É importante
saber o que você quer e ter uma
estratégia de carreira."

Reprodução com permissão da HR
Magazine, publicada pela Society for
Human Resource Management
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