
AGENTE DE RESERVAS
Empresa Hoteleira multinacional procura para
início imediato profissionais para área acima
mencionada, com as seguintes características:
inglês fluente; formado ou cursando superior em
ADM, Turismo, Hotelaria ou Comunicação ou com
experiência em Reservas.
Oferece salário e benefícios compatíveis, carga
horária de 6 horas diárias. Os interessados envi-
ar o CV para o e-mail: rh.corp@posadas.com

AGENTE EDITORIAL (M/F)
Editora de livros de Autoajuda, procura profissi-
onal experiente nas redes de livrarias e distribui-
doras para colocação de seus títulos. Oferece-
mos: Ajuda de Custo para combustiveis (R$
600,00) almoço (R$600,00) + fixo (1.500,00)
+ 5% de Comissão. Exigimos: Condução própria
e registro de Autônomo. Enviar CV para e-mail
Curriculum@blesspress.com.br

EMPREGOS

Artigo Alto escalão

Olivier
Lambrecht *

A Revolução Industrial ga-
nhou essa denominação, entre
os séculos 18 e 19, por provocar
uma profunda mudança estru-
tural na sociedade da época,
com impactos econômicos, po-
líticos e sociais permanentes.
Nesse sentido, é inegável que
vivemos hoje uma nova revolu-
ção tecnológica, pautada não
pelo advento da energia elétri-
ca ou pelos maquinários indus-
triais, mas pela disseminação
das redes digitais e pelo amplo
acesso à informação: é o que
alguns estudiosos chamam de
Revolução Informacional. No
lugardastecnologias deprodu-
ção, entram as tecnologias da
informação.

Estamos diante da Era do
Conhecimento, em que se exi-
ge uma renovação constante
do aprendizado e em que a in-
formação adquire um valor
sem precedentes, qualificando
as pessoas para a ascensão no
mercado de trabalho. É sob es-
te signo que desponta a chama-
da geração Y (ou geração milê-
nio), formada por jovens que,
nascidos a partir da década de
1980, viveram plenamente o
surgimento, a consolidação e a
expansão da internet e das re-
des sociais.

São estes jovens que che-
gam agora ao mercado de tra-
balho, e o preparo deles já é
bem adequado ao que se espe-
ra de futuros líderes empresa-
riais.A geraçãoY, porsinal,en-
tra nas grandes empresas com
o objetivo claro de ascensão
profissional e com o domínio
das ferramentas necessárias
para triunfar em um cenário
corporativomuitomaisexigen-
te. Empreendedores das pró-

prias carreiras, ambiciosos e
sem medo de arriscar, os jo-
vens desta geração represen-
tam para as empresas uma
oportunidade de crescimento,
mas também um desafio.

As oportunidades são mais
claras e relacionam-se à habili-
dade destes jovens para lidar
com o grande volume de infor-
maçõesecomastecnologiasdi-
gitais, a cada dia mais presen-
tes no cotidiano das empresas.
Tal situação diz respeito ao fa-
to de terem sido criados já sob
ainfluênciadainterneteàfami-
liaridade deles com este imen-
so campo para produção e dis-
tribuição de conteúdo. Cabe às
organizações tirar o melhor
proveito da capacidade destes
funcionáriosmultimedia,ante-
nados com tudo o que acontece
ao redor e dispostos a apresen-
tar soluções criativas.

Há,no entanto, que se consi-
derar também os desafios que
seapresentam diante desteno-
vomodelode profissional. Con-
siderando que a geração Y des-
taca-seporumperfilmais com-
petitivo e por um certo senso
de individualidade, os jovens

desembarcam no mercado de
trabalho com uma série de
questionamentos e de concep-
ções formadas sobre a empre-
sa em que desejam trabalhar.
A questão que se coloca diante
dos líderes empresariais é: O
que fazer para atrair, formar e
reter este profissional?

Os programas de trainee
são a porta de entrada para
grande parte dos jovens que
acabaram de passar pela uni-
versidade. Com base nisso,
uma pesquisa realizada neste
ano pelo instituto de pesquisas
Ipsos Marketing tratou de
apontar qual é a percepção dos
universitários brasileiros so-
bre o programa de trainee
ideal.Oresultadopermiteiden-
tificar alguns reflexos desta
EradoConhecimentonapostu-
ra dos jovens que procuram in-
gressar no mercado de traba-
lho já em uma organização de
grande porte.

O futuro trainee está preo-
cupadonãosócomsalário,car-
ga horária ou plano de carrei-
ra.Aatençãoestávoltadatam-
bém aos princípios e valores
da empresa e ao papel que ela

desempenha na sociedade.
A maioria dos candidatos a
trainee leva em contao grau
de identificação com a em-
presa, com suas marcas e
com o segmento em que ela
atua.

O candidato vislumbra
ainda a perspectiva de in-
gressar em uma empresa
quevaiprepará-lo paraexer-
cer uma função de liderança
e, mais do que isso, a possibi-
lidade de seguir uma carrei-
ra internacional. A pesquisa
do Ipsos revelou que estes
dois pontos são prioritários
no momento de escolher o
programa de trainee ideal.

O profissionalda geração
milênio tem objetivos claros
ejáchegaao mercadodetra-
balho com um posiciona-
mentobastante críticoe exi-
gente, o que implica uma
adaptação dos programas
de trainee a uma nova reali-
dade. As expectativas bási-
cas do candidato a trainee
incluemcapacitação,acolhi-
mento profissional e reco-
nhecimento. É isso, portan-
to, o que devem oferecer as
empresas que desejam con-
tar com esta nova geração
de profissionais.

O desafio está posto à me-
sa. Devem se beneficiar
mais intensamente as em-
presas com perfil inovador,
abertas a renovações e que
estejam preparadas para
atrair e manter profissio-
nais adaptados às exigên-
cias desta Era do Conheci-
mento. Como está em curso
uma Revolução Informacio-
nal, o preço a se pagar pela
falta de atualização é o de fi-
car à margem das modifica-
ções sociais, econômicas e
produtivasquejáestãomodi-
ficando a nossa sociedade. ●

*Olivier Lambrecht
é diretor de Gente e Gestão
da AmBev

A era do conhecimento

● Network1 – A Network1, distri-
buidora especializada em produ-
tos de comunicação, contratou
Fábio Miranda para assumir a
diretoria de marketing. Com no-
ve anos de experiência no mer-
cado de distribuição e de tecno-
logia, Miranda atuou por sete
anos na Anixter e, em 2007,
ocupou o cargo de gerente de
desenvolvimento de negócios
na Network1.

● NetBr – Mário Morgado assu-
miu a diretoria da recém criada
Unidade de Gestão de Privilé-
gio da Netbr, empresa gerencia-
mento de infraestrutura, virtua-
lização e governança de TI. Es-
sa área atua especificamente
em soluções de custódia de se-
nhas em ambientes de grandes
data centers. Morgado já atua-
va como diretor e acumulará as
funções.

● XPTA – Silvio Canato assumiu
a gerência comercial da XPTA,
empresa especializada em solu-
ções de gestão empresarial. Cana-
to possui mais de 20 anos de
atuação na área comercial.

● Iuni – Rodrigo Morelli dos San-
tos assumiu a gerência de Mar-
keting de CRM do Grupo Iuni
Educacional, onde será respon-
sável pela área de gestão de
relacionamento com os clien-

tes. Santos atuou em empresas
como Contax, Ericsson e Banco
Santander.

● E-Mídia – A administradora de
empresas Ana Paula Soderi é a
mais nova gerente de marketing
da E-mídia.

● Peopleway – Marcel de Matos
assumiu a diretoria de mobile
entertainment da Peopleway
Responsfabrikken, empresa de
interatividade digital e mobilida-
de. Matos Marcel passou por
empresas como a IBM, Lucent,
Avaya e Okto.

● Siemens – O Grupo Siemens
Enterprise Communications
anunciou amid Akhavan como
CEO. Ele assume o posto até
fevereiro de 2010. Mark Stone,
CEO interino nos últimos me-
ses, voltará a exercer suas fun-
ções de Chairman Executivo e
continuará no Conselho Executi-
vo da empresa.

● McAfee – A McAfee anunciou
George Kurtz como vice-presiden-
te executivo (EVP) e diretor mun-
dial de tecnologia (CTO - Chief
Technology Officer).

†Para mais informações acesse
www.ae.com.br. Colaborações
podem ser enviadas para paulo.
fortuna@grupoestado.com.br

Paulo Fortuna

O engenheiro elétrico Luiz San-
ches é o novo diretor da unidade
de Serviços da multinacional nor-
te-americana NCR no Brasil. A
empresa anunciou recentemente
a abertura de uma fábrica em Ma-
naus para atender a demanda por
soluções customizadas de autoa-
tendimento no País e também
para exportação de equipamen-
tos para os demais países da
América Latina e Caribe. Antes
de ingressar na NCR, Sanches

atuou por seis anos na British
Telecom Global Services, onde
foi responsável pelo início das
operações da companhia na Ame-
rica Latina, atendendo o mercado
corporativo de soluções de conec-
tividade e TI. O executivo traba-
lhou por 13 anos na Lucent-LWS,
empresa em que ocupou o posto
de vice-presidente de operações
com foco no mercado corporati-
vo e de telecomunicações. San-
ches atuou também em empre-
sas como Nortel, Sid Telecom e
Elebra. ●

NCR reforça operação local
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 dez. 2009, Empregos, p. Ce 3.




