


E squeça temporariamente o seu currículo. O pri-
meiro ponto que você deve considerar, caso dese-
je trabalhar em uma das 150 empresas deste Guia,

é sua rede de relacionamentos. Quando há uma oportu-
nidade de emprego, as empresas do Guia procuram pri-

meiro saber se há pessoas gabaritadas para a função den-
tro de casa. Das 150,144 têm programas de recrutamen-
to interno. O segundo passo da empresa—e esse é o que

interessa a você — é procurar os próprios colaboradores
para saber de referências. Algumas organizações che-

gam até a remunerar o funcionário que indica um cole-
ga que é efetivado. Portanto, sua rede de relacionamen-

tos deve ser sua primeira opção na busca por uma opor-
tunidade de emprego. A partir daí, é importante rever

seu currículo, pois talvez seja interessante adequá-lo à

empresa para a qual você o está enviando. E este é ou-
tro ponto fundamental: conhecer a empresa que você

deseja trabalhar. O que ela faz (produtos, negócios ou

serviços)? Como ela faz (quais são os valores)? É comum
o entrevistador perguntar, durante a entrevista de em-
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prego: "Quais são seus valores e por que você acha que
eles se alinham com os valores da empresa?". A crise
mostrou que se saíram melhor do turbilhão financeiro
as companhias que seguem seu credo, que praticam a
integridade e a ética no dia a dia dos negócios. E isso se

reflete na hora de contratar um profissional. "Compe-
tências técnicas e de liderança são fundamentais, po-
rém são passíveis de ser desenvolvidas, mas valores não",

diz Fabiana Cymrot, executiva de RH da farmacêutica
Novo Nordisk, de São Paulo.

No que diz respeito às competências técnicas e de
liderança, elas são fundamentais e são particulares pa-

ra cada cargo, mas não são elas que vão garantir seu

emprego. As organizações cada vez mais buscam pro-
fissionais multitarefas. "Não basta selecionar um can-
didato tendo em vista unicamente um cargo. As em-
presas que genuinamente se preocupam com a carrei-

ra e o desenvolvimento de seus funcionários [e todas as
empresas deste Guia se enquadram nessa descrição] tendem

a contratar pessoas que possam exercer mais de uma
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atividade, de modo a garantir mobilidade e emprega-
bilidade dentro da própria empresa", diz Fabiana, da

Novo Nordisk. Diversas empresas dentre as 150 têm pro-
gramas de job rotation, que permitem ao profissional
mudar de área e de atividade, muitas vezes com um adi-

cional no salário. Claro, na entrevista de emprego nin-
guém vai lhe perguntar: "Você é um profissional mul-

titarefas?" Na verdade, o
que é medido, por meio

de testes, assessments
(mapeamento de suas
competências) e na ava-
liação de seu currículo, é

COMPORTAMENTOS VALORIZADOS

"Competência técnica e postura comportamental são

igualmente exigidas e já não existe mais espaço para
aqueles que atuam sem considerar as conseqüências de
seus atos sobre as pessoas e o ambiente de trabalho",

diz Monica Longo, executiva de RH da Nivea, multina-
cional de cosméticos que no Brasil tem escritório em

São Paulo e fábrica em
Itapevi (SP). "Temos ca-

sos de pessoas mais
agressivas que não con-
seguem conciliar dife-

rentes pontos de vista e

sua capacidade de apren-

dizado. O profissional
ideal, independente da
empresa e da área em que
ela atua, é aquele com
uma rápida curva de
aprendizado e com capacidade de adaptação a novas

realidades. Em função da velocidade de mudança nas
empresas, sai na frente quem consegue adaptar-se a

culturas diferentes, a situações desafiadoras e à insta-
bilidade. "É aquele profissional que consegue aprender
com a experiência vivenciada, incluindo seus próprios
erros", diz Olivier Paul Marie Lambrecht, diretor de gen-
te e gestão da AmBev, fabricante das cervejas Brahma,

Skol, Original, Bohemia, entre outras.

Há hoje maior preocupação dos empregadores com
relação às competências sociais do empregado — aque-
las que se exteriorizam por meio do comportamento no

dia a dia. Essas habilidades são avaliadas na dinâmica
de grupo ou no bate-papo com o gestor.

acabam saindo da em-
presa porque aqui não

encontram respaldo pa-
ra comportamentos in-
dividualistas", diz Mo-

nica. Os comportamen-
tos mais valorizados por dez executivos de RH de em-
presas do Guia ouvidos pelos repórteres são: i) diploma-
cia: saber ouvir o ponto de vista do outro e argumentar

de forma coerente, visando a soluções ganha-ganha pa-
ra todos os envolvidos; 2) resiliência: capacidade de
agüentar os percalços da vida e os desafios no trabalho

sem se deixar abater pelo desânimo; 3) capacidade pa-
ra desenvolver boas relações: não apenas no trabalho,
mas também com processos. "Um bom profissional de-

ve ser capaz de fazer uso de suas habilidades de relacio-
namento para aperfeiçoar processos e deixar algo para
trás quando não estiver mais desempenhando uma de-

terminada função", diz Monica; 4) postura ética: inte-
gridade em todas as ações — é preciso poder confiar no
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profissional que faz parte da empresa e ter certeza de
que ele agirá sempre com respeito e retidão diante de

qualquer situação; 5) habilidade para trabalhar em equi
pe: para se autogerenciar e administrar relações de tra
balho em grupo; e 6) flexibilidade: para lidar com im

previstos e mudanças de rumo ao longo do caminho.

Sabendo disso tudo, mãos à obra. O mercado de tra

balho está retomando
sua velocidade de gera-
ção de novos empregos e

muitas das 150 melhores
empresas deste Guia es-

tão contratando. Os lide-

Siga nossa lista
Se você pretende trabalhar em uma
das empresas do Guia, fique atento:

1. Seu colega S sua melhor referência. Quando há uma

vaga de emprego em aberto, ê comum, entre as empresas

do Guia, que sejam

procurados, primeiro, os

próprios funcionários,

para saber de referências.

Portanto, tente saber

onde seus colegas estão

res de RH entrevistados
para a reportagem afir-
mam que a sede de suas

empresas por talentos
não diminuiu com a cri-
se. Empresas com plane-
jamento de médio e longo prazo, como é o caso das com-

panhias de energia e construção de obras de infraestru-
tura, por exemplo, encaram a crise como uma oportu-

nidade de trazer ou de manter os talentos justamente
pelo resultado que esses profissionais trazem para o ne-
gócio, dizem os RHs. Além desse perfil de empresas, há
aquelas cujos setores estão em expansão, ainda que em

velocidade menos acelerada em relação ao cenário pré-
crise. São exemplos: Nivea, AmBev, Novo Nordisk e Ma-
gazine Luiza, que representam os setores de cosméticos,
bens de consumo, farmacêutico e varejo. Consultando
este Guia, você vai deparar com diversas empresas legais.

Nelas, há muitas oportunidades. Defina a que se encai-
xa melhor ao seu perfil e vá em frente.

empregados. Eles devem

ser sua primeira opção.

2. identidade com

a empresa. Conheça

a companhia para onde

você está enviando

seu currículo. Você deve estar pronto para responder,

na entrevista de emprego: "Quais são seus valores e por

que acha que eles se alinham com os vabres da empresa?"

3. Habilidade para aprender sempre. Hoje, quando uma

empresa contrata um profissional, ela não está mais

avaliando apenas sua aptidão para determinada função,

e sim sua capacidade de aprendizado. Tem maior

empregabilidade quem se mantêm profissionalmente

curioso, tem sede de aprender e transforma esse

aprendizado em ação que gere resultado.

4. Capacidade para criar boas relações. Vai além

de construir relacionamentos no trabalho e também

diz respeito ã aptidão para mudar processos.
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