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Tempos de mais pa
As mudanças na economia e nos orçamentos das empresas reduzem o

POR STELA CAMPOS*
De São Paulo

Com a reviravolta no cenário econô-
mico mundial, muitas companhias
reinventaram-se para enfrentar os

novos tempos. Com orçamentos aperta-
dos e, portanto, estruturas enxutas e pla-
nos revistos, redimensionaram também o
ritmo de ascensão de seus jovens talentos.
Acostumada a galgar rapidamente postos
e a receber salários cada vez mais altos nos
últimos anos, a nova geração agora preci-
sa se adaptar à idéia de que a chegada ao
topo talvez demore um pouco mais. Líde-
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res experientes eleitos Executivos de Valor
de 2009 - cujos perfis compõem a parte
central desta edição - percebem esta de-
saceleração na carreira da nova geração,
mas acreditam que a guerra pelos melho-
res profissionais continuará. O momento,
segundo eles, exige paciência, empenho,
vontade de se adaptar a mudanças e de
aprender com a crise.

Nos últimos anos, o tempo de perma-
nência dos executivos - especialmente os
mais jovens - nas empresas encurtou (ver
quadro). Os motivos para deixar o empre-
go estiveram relacionados não apenas ao
crescimento profissional ou à remunera-
ção, mas ao próprio contexto de mudan-

ças e crescimento econômico do país. A
profusão de fusões, aquisições e reestrutu-
rações fez crescer a demanda por talentos.
Da mesma forma, a mobilidade foi incen-
tivada por oportunidades surgidas em
setores mais promissores. Pulava-se de um
trabalho para outro num piscar de olhos, e
os resultados ainda estão presentes. "Hoje
o jovem talento fica, em média, menos de
dois anos na mesma empresa, muito dife-
rente do que acontecia há 15 anos", diz Be-
tania Tanure, professora da Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC) de Minas Gerais
e da Fundação Dom Cabral (FDC). O que,
de certa forma, pode comprometer o ciclo
natural de amadurecimento do profissio-



ciência e empenho
ritmo frenético de ascensão profissional dos executivos mais talentosos

nal em determinado estágio da carreira.
"Nem sempre ele está pronto para partir
para o próximo degrau", afirma.

Mudava-se de endereço corporativo
com a mesma facilidade com que se tro-
cava de função na mesma companhia.
"Os jovens executivos não agüentam
fazer sempre a mesma coisa", lembra a
consultora de carreira Vicky Bloch. Mes-
mo que seu crescimento profissional não
aconteça hierarquicamente, eles acabam
subindo de outras formas, aumentando
sua esfera de influência e responsabili-
dades. Desde os anos 90, segundo ela,
uma série de mudanças nas organiza-
ções resultou nessas promoções mais

complexas. "Elas ocorrem muitas vezes
através da realização de projetos", diz a
headhunter Danute Gardziulis, sócia-
diretora da GNext, especializada no re-
crutamento desse tipo de talento, na fai-
xa dos 25 aos 32 anos de idade. Danute
acredita que o desenho da carreira hoje
é construído ano após ano.

Diante da crise, esses movimentos estão
em revisão. "O mundo e a expectativa geral
mudaram", diz Roger Agnelli, presiden-
te da Vale. "O jovem executivo tem de se
adequar aos novos tempos." Para ele, o ta-
lento precisa estruturar a carreira pensan-
do sempre no longo prazo. "Ele terá de se
adaptar às mudanças, caso contrário gas-

tará muito dinheiro com analista", brinca.
Os chamados "high potenciais" já

percebem essa transformação em seu
horizonte corporativo e respondem com
menos ousadia na hora de topar uma
oferta de emprego, mudança de atitude
observada não apenas no Brasil. O diretor
do departamento de Desenvolvimento de
Carreira da IE Business School, da Espa-
nha, Francisco Cerdá, diz que os profis-
sionais mais jovens, que antes se moviam
conforme as necessidades do mercado,
tratam de retornar a um modelo mais
formal de desenvolvimento de carreira,
que exige maior estabilidade. "Estão bem
mais conservadores", diz.
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Um pouco do antigo conceito de fide-
lidade à organização começa a ressurgir,
como observa Danute, da GNext. "Alguns
recusam ofertas porque se sentiram pres-
tigiados ao escaparem das demissões em
suas empresas", diz. A maioria não quer
também trocar o certo pelo duvidoso. Ao
mesmo tempo, as propostas estão mais tí-
midas. O salário dessas jovens promessas,
segundo a headhunter, pode chegar a até
R$ 12 mil mensais. "As ofertas de empre-
go hoje acrescentam, no máximo, 20% a
30% sobre esse valor", afirma.

Sem dúvida, é uma realidade inédita
para talentos iniciantes com performan-
ces diferenciadas, até bem pouco tempo
atrás bastante disputados pelo mercado,
recebendo convites de "gente grande" para
mudar de trabalho. "Os jovens dos cursos
de MBA de primeira linha saíam contra-
tados a peso de ouro, ganhando bônus de
até R$ 1,5 milhão", lembra Wilson Amaral,
presidente da Gafisa. Para ele, a crise está
ajudando a corrigir alguns desses exage-
ros e a trazer a nova geração para o mundo
real. Outra vantagem trazida pelos novos
tempos, segundo Amaral, é a migração de
profissionais da área financeira atrás de
oportunidades em outros setores. "Isso é
muito bom porque as companhias preci-
sarão deles", diz. Para a professora Betania
Tanure, empresas com produtos mais tan-
gíveis voltaram a se tornar atraentes para
os executivos mais novos.

Embora o número de vagas, no geral,
tenha diminuído com o enxugamento
das estruturas em várias companhias, a
procura por jovens com alto potencial
tende a continuar. "A demanda por exe-
cutivos com este perfil deve até aumen-
tar", prevê Dante Letti, presidente da Sou-
za Cruz. "São eles que fazem a diferença
num momento de crise." Para o presiden-
te do grupo AES, Britaldo Pedrosa Soares,
essa busca deve se intensificar porque as
companhias agora sentem a necessidade
de ter times menores e mais qualificados.

A maioria desses profissionais que
cresceram na carreira nos últimos dez
anos, no entanto, nunca enfrentou uma
grande crise nos moldes da atual. "A an-
siedade entre eles é maior do que entre
os mais experientes", diz Betania Tanure.
"É tudo muito novo, então o momento é
de aprendizado", afirma Karin Parodi,
da Career Center. As companhias nestes
tempos de incertezas esperam outra ati-
tude desses talentos. "É preciso ser hu-
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milde, readequar o plano de vôo e não ter
medo de pedir conselhos", lembra. "Eles
precisam mudar o mindset [a forma de
pensar] para gerenciar na escassez", diz
Cláudio Garcia, presidente da DBM, con-
sultoria especializada em gestão do capi-
tal humano. Ele afirma que o momento é
tenso e exige maturidade emocional.

"Quanto mais difícil o momento, mais
completo tem de ser o profissional", afir-
ma Luiz Eduardo Falco, presidente da Oi.
Ele diz que as empresas querem o melhor
sempre, mas num momento frenético,
de prosperidade econômica, elas podem
até abrir mão de uma característica ou
outra em prol do crescimento. "Na crise,
isso não acontece. Quem é excelente em
expansão e ruim em custos vai ter mais
dificuldade do que outro que seja bom
nas duas coisas", diz.

Na medida em que as companhias es-
tão mais seletivas e as oportunidades ra-
reiam, os proativos se destacam. "É preciso
estar pronto para qualquer desafio", diz
Harry Schmelzer Jr., presidente da WEG. O
jovem executivo deve mostrar para a em-
presa quais são suas habilidades para que
seja lembrado quando necessário. "Uma
pessoa que gosta de ficar quieta num can-
to e não se envolve nas mudanças não tem
lugar neste momento", diz Ivan Zurita,
presidente da Nestlé. A consultora Vicky
Bloch lembra que as companhias estão
mais criteriosas nos seus investimentos
em pessoal. O executivo precisa tornar seu
trabalho e qualificações visíveis para ser
percebido pela organização. "As empresas
precisam de pessoas com a capacidade de
resolver problemas inéditos", afirma.

Karin Parodi diz que o segredo, ago-
ra, é o jovem colocar muita energia no
que faz. "É preciso mostrar-se disposto e
combativo, mantendo o bom humor e o
otimismo", aconselha. Ela lembra que é
importante também ficar atento ao que
acontece do outro lado dos muros da
companhia, especialmente na concorrên-
cia. "Além de cumprir com suas obriga-
ções, o jovem executivo precisa olhar para
o mundo e refletir sobre o que está acon-
tecendo com sua empresa, seu departa-
mento e sua função", diz Hélio Rotenberg,
presidente da Positivo Informática. "O
mercado está cobrando uma alta com-
petitividade de todos. A exigência é que
o executivo seja ágil, autodidata e muito
bem relacionado", afirma Laércio Cosen-
tino, presidente da Totvs.

Agnelli observa que as companhias
querem neste momento executivos ca-
pazes de implementar medidas duras e
mudanças de processo e cultura. "Todo
mundo quer cortar as gorduras", diz. O
presidente da Vale acredita que não exis-
te espaço para o executivo "mole". "O que
todos querem é ter aquele que entrega
resultados com mais velocidade e deter-
minação", diz. "Num mercado aquecido
é possível fazer o mínimo e esperar o má-
ximo; agora a pressão é bem maior e os
executivos precisarão demonstrar sua ha-
bilidade", diz Maria Esther Pires da Cruz,
gerente do núcleo de desenvolvimento de
carreiras do Insper Instituto de Ensino e
Pesquisa (antigo Ibmec São Paulo).

O tripé da empregabilidade hoje, se-
gundo Vicky Bloch, está baseado no conhe-
cimento, nas competências técnicas e nas
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redes de contato. As habilidades de gestão,
conhecidas como "soft skills", hoje são tão
importantes para os jovens executivos que
deverão ganhar cada vez mais peso no cur-
rículo das escolas de negócio daqui para a
frente. "Os candidatos que conseguem os
melhores empregos sabem se comunicar,
liderar e trabalhar em equipe. Além disso,
têm espírito empreendedor e motivação",
diz Cerdá, da IE Business School.

O presidente da seguradora Mapfre, An-
tônio Cássio dos Santos, acredita que traba-
lhar muito é a melhor receita sempre. "Ler
bastante e se preparar de maneira objetiva
para crescer profissionalmente. Há muitos
executivos vazios hoje, sem conteúdo", diz.
Para Paul Danos, reitor da Tuck School of
Business, uma das melhores escolas de ne-
gócios do mundo, as companhias buscam
profissionais que entendam as melhores
práticas e teorias modernas, mas que te-
nham coragem de desafiar o pensamento
convencional. E, acima de tudo, sejam pro-
fissionais íntegros. "Ninguém promoverá
alguém em quem não confie", diz.

Por trás de todas as transformações
que aconteceram dentro das organiza-
ções está uma mudança de comporta-
mento. "A integridade voltou ao baile dos
nobres", diz Vicky. Para o presidente da
Totvs, o mundo falhou na maneira de se
autoregulamentar. "Respeitar o limite do
bom senso e da ética é algo que será co-
brado de todos os jovens. É preciso cres-
cer, mas não a qualquer preço", diz.

Para a nova geração, entretanto, os va-
lores de uma companhia há muito tempo
já têm um peso considerável na sua deci-
são de permanecer em um emprego ou se
engajar de corpo e alma num projeto. "A
orientação dos jovens é buscar algo que
faça sentido para eles, para enriquecer a
vida. Eles têm outra relação com o traba-
lho", reconhece Alessandra Carlucci, pre-
sidente da Natura. "O jovem quer se iden-
tificar com a forma como as companhias
são administradas, como elas gerenciam
as pessoas", diz Roberto Setúbal, presi-
dente do Itaú Unibanco. Antes de tudo,
querem estar felizes e satisfeitos com o
que fazem. Disso, não abrem mão.
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