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PESQUISA 2
Realizações devem
constar de documento
Ainda de acordo com a pesquisa
Right Management sobre currí-
culos, 80% dos entrevistados
disseram que o texto dividido
em itens é o formato ideal para
redação do documento. Para
79%, no espaço destinado ao
objetivo, o profissional deve
apresentar tanto o cargo que
pretende, quanto a área de atua-

ção que busca. Destacar realiza-
ções e resultados expressivos,
segundo 54,9% dos consultores
entrevistados, têm grau de im-
portância, assim como informa-
ções sobre data de nascimentos
e estado civil.

PARA VARIAR
Intervenção urbana
na cidade de São Paulo
Você tem compromisso profis-
sional entre 30 de setembro e

19 de outubro? Se a resposta for
“não” ou “depende”, você pode
se candidatar a uma das 10 va-
gas de assistente do interventor
urbano Florentijn Hofman, ho-
landês que estará em São Paulo
para criar uma obra no meio da
cidade. Essa da foto ao lado foi
realizada em Saint-Nazaire, na
França, em 2007. Hofman vem
ao País para participar do Pixel
Show 2010, evento de criativida-
de que ocorre nos dias 16 e 17.
Inscrição: www.opanka.com.br.

O executivo Pedro Janot gosta
de desafios. Ex-velejador – duas
vezes campeão brasileiro – dei-
xou a carreira de atleta para
apostar no curso de engenharia
civil, que largou anos depois pa-
ra estudar administração de em-
presas. Seu primeiro emprego
foi como trainee da antiga rede

de lojas Mesbla. Depois, traba-
lhou nas redes Lojas America-
nas, Richards, Zara e no Grupo
Pão de Açúcar. Em 2008, deci-
diu fazer uma mudança ousada:
tornar-se presidente de uma no-
va companhia área que chegava
ao País, a Azul, onde permane-
ce até o momento.

● Quais os desafios de comandar
um nova companhia de um setor
complexo como a aviação?
Primeiro, lançar a empresa.
Quando você abre um negócio,
não tem chance de errar. O
cliente precisa perceber a em-
presa do jeito que você quer
vendê-la desde o início. Isso foi

feito. Agora, o desafio é manter
esse posicionamento e prepa-
rar a empresa para crescer.

● Como é a sua relação com os
funcionários?
Nós temos valores muito for-
tes. Trabalhamos com baixos ní-
veis hierárquicos e estimulando
o diálogo com quem está na
ponta. Estamos trabalhando pa-
ra melhorar esse diálogo inter-
no. Eu, por exemplo, converso
com todo mundo quando che-
go ao aeroporto. Essa é uma for-
ma de saber como está o pulsar
das coisas.

● Você teme a falta de mão de
obra no setor?

A primeira coisa para evitar um
apagão é ter uma companhia
atrativa para os funcionários.
Nós consideramos a Azul atrati-
va. A nossa grande preocupação
é com o mercado de pilotos e
co-pilotos. Chegou a hora de o
Brasil formar novos profissio-
nais, porque em quatro anos se-
rá necessária uma renovação. Já
estamos trabalhando com as
universidades para que elas pos-
sa reagir e formar pessoas para
atender à demanda do futuro.

● Que tipo de profissional a em-
presa procura?
Primeiro, gente que goste de
gente. Segundo, gente que te-
nha capacidade de tomar suas

próprias decisões, tendo um
quê de empreendedor. Tercei-
ro, pessoas com boa preparacao
técnica e educacional.

● Qual o seu conselho para
quem está começando?
Aprender a chamar a responsa-
bilidade das coisas para si e sa-
ber que você é o único responsá-
vel pelo seu sucesso. Eu apren-
di isso quando velejava, porque
todos competem com um bar-
go igual. O sucesso depende só
do velejador. É importante
aprender cedo a assumir riscos
e tomar decisões rápidas, a me-
dir risco e oportunidade e a pen-
sar como dono. Eu sempre me
joguei em tudo o que faço. /L.A.

Frequentemente ouvimos falar de
novos modelos de gestão. Falando de
maneira muito simples, estes mode-
los nada mais são do que a forma, o
“jeito”peloqualalgumas empresasen-
contraram para resolver seus proble-
mas de competição no mercado. Ou
seja, a tática escolhida para ganhar o
jogo, cada vez mais acirrado.

As companhias buscam aumentar
sua competitividade no que se refere à
gestão de custos, alcance de metas
“agressivas” em relação ao mercado,
atraçãoeretençãodetalentos,entreou-
tros aspectos. Isso faz com que alguns
destes modelos de gestão tornem-se
verdadeiras referências.

Entretanto, o desenvolvimento
destes modelos não é simples. Envol-

ve escolhas que permeiam as várias áreas
de uma organização. Também envolve
estudo do mercado de atuação, cultura
organizacional, tentativa e erro, resiliên-
cia,entre tantos outros cenários. No fun-
do, todos estes modelos tentam produ-
zir, mais ou melhor, usando cada vez me-
nos investimentos, o que é lícito.

O que gera sex appeal de um modelo
para outro, no entanto, nada mais é do
que o nível de retorno que algumas em-
presasgeramemrelaçãoàsoutras.Quan-
to maior este resultado, alcançado em
um menor tempo, maior também será o
sex appeal. E, ao final, percebemos que
nas organizações de hoje tudo parece ter
se reduzido a isto.

Há casos de empresas, por exemplo,
que desenham seus modelos em função

de uma visão de médio e longo prazos.
Há outras que, por sua vez, focam em re-
sultados de curto prazo, com crescimen-
to elevado, se comparados com o seg-
mento em que atuam. Verificamos que
os modelos são elaborados muito em ra-
zão de quem comanda a companhia, dos
seus conselhos de administração, dos
executivos que fazem parte do seu staff e
do segmento no qual está inserida.

Provavelmente, muitos aspectos são
comuns na maior parte destes modelos
de gestão. Porém, é a escolha exata do
modelo que irá definir uma empresa co-
moúnica,singular,criandoumaidentida-
de que será duradoura e um fator de van-
tagem competitiva. Por isso, a adoção de
um novo formato para gerir qualquer ne-
gócio deve prescindir de uma reflexão

profunda, que exige análises detalhadas
de cada área que integra a organização.

Ocorre que, na prática, muitas vezes,
isto não éobservado e os modelos de ges-
tão são implementados sem estudo mais
apurado.Algunslíderes, napressa porre-
sultados, preferem “fatiar” estes mode-
los, fazendo uso daquelas partes que
maisatendem às necessidades imediatas
da companhia. Esta é uma prática cada
vez mais comum, verdadeira realidade
emmuitasorganizações.Há ainda osmo-
delos de gestão efêmeros, que são altera-
dosnamedidaemqueasdemandasinter-
nas também são mudadas. As empresas,
de maneira geral, trabalham com qua-
dros enxutos e metas ambiciosas, mas
no momento da contrapartida, o modelo
de gestão é outro. Muda-se a regra do
jogo sem avisar aos jogadores.

RH. A eficiência ou ineficiência de um
modelo de gestão em muito está atrelada
à liderança. Em função da concorrência,
a maior parte dos modelos atuais se ca-
racteriza por objetivos e resultados nos
quais os planos e programas funcionam
como estruturas básicas, alicerçadas em
conceitos como delegação, iniciativa e
comunicação. Neste contexto, a área de
Recursos Humanos desempenha um pa-
pel estratégico, pois pode atuar como
um verdadeiro agente de mudança no
processo da cultura interna, já que o RH

conta com elementos para diagnosti-
car e identificar, com clareza, o está-
gio dedesenvolvimento que se encon-
tra a organização.

É o departamento de RH que deve
iniciarosesforçosparaquetodos reco-
nheçam, especialmente os líderes, a
necessidade de um modelo mais com-
patívelcom ascaracterísticasdedeter-
minada empresa.

Neste sentido, o monitoramento
contínuo do ambiente interno é ferra-
menta extremamente importante pa-
ra o êxito de qualquer modelo. Só com
esta análise será possível avaliar o cli-
ma organizacional, adotando medi-
das corretivas ou preventivas, garan-
tindo o aprimoramento, a solução sis-
temática de falhas e, consequente-
mente, a evolução da empresa.

A prática nos aponta os benefícios e
vantagens de se investir e dar espaço
paraqueoRH atuedemaneira estraté-
gica. Na verdade, este é um caminho
sem volta para aquelas organizações
que pretendem chegar ao futuro em
condições realmente competitivas,
destacando-sepelainovação epelaca-
pacidade de superar as adversidades
impostas pela modernidade.
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DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E CAR-

REIRAS DO GRUPO IBMEC

Nem tudo é salário

Hora do cafezinho

‘Chegou a hora de o Brasil
formar novos pilotos e co-pilotos’

●✽ marcos.vonooesp@grupoibmec.com.br
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Preferências do ‘estagiário Y’ ante o ‘chefe X’
PROJETO

Campanha incentiva
leitura nas empresas
O brasileiro ainda lê pouco. Pou-
co recentes também são os da-
dos sobre a atividade no País,
mas, de acordo com pesquisa do
Instituto Pró-Livro, de 2008,
apenas 4,7 livros por ano eram
lidos por aqui – enquanto a Fran-
ça superava a marca de sete li-
vros. Para contribuir na mudan-
ça desse quadro, a Torres Asso-
ciados, consultoria de benefícios
e gestão empresarial, criou um
programa de incentivo à leitura
no ano passado. “O mercado de
trabalho quer pessoas criativas e
a leitura estimula novas ideias e
melhora o vocabulário”, diz a
sócia-diretora e responsável pe-
la implantação da Campanha de
Leitura, Renata Gosztonyi.

Para o projeto, que pode ser
aplicado em empresas, a consul-
toria montou uma mini bibliote-
ca com 30 títulos, entre eles:
Bola de neve, de Alice Schroe-
der, A estratégia do oceano azul,
de W. Chan Kim, e Wal Disney,

de Neal Gabler. “São obras rela-
cionadas ao mundo corporati-
vo”, explica.

O projeto dura três meses e,
no período, o participante tem
de ler e fazer o resumo de uma
obra para, em seguida, mostrar
como aplicar no dia a dia da em-
presa o que absorveu. “Os três
melhores trabalhos são premia-
dos com vale para compra de
livros.” Além disso, a empresa
tenta aplicar as ideias. “Já tive-
mos 41 sugestões, sete foram
implantadas”, conta sobre a ex-
periência obtida na Torres Asso-
ciados, Entre elas, está a criação
de um espaço dedicado à leitu-
ra, que também conta com aces-
so à internet.

A consultoria já promoveu
duas edições da campanha e,
em ambas as ocasiões, registrou
índice de participação dos fun-
cionários entre 10% e 15%.

Atualmente, segundo Renata,
pelo menos 30 outras compa-
nhias aderiram à Campanha de
Leitura. Empresas interessadas
em participar devem ligar para
(011) 3035-0600.

Pesquisa realizada pela consulto-
ria Right Management com hea-
dhunters e executive searchers,
entre maio e junho de 2010, reve-
la que o bom currículo deve ter
duas páginas. E, já na primeira,
citar a formação acadêmica, es-
pecialmente os cursos de gradua-
ção e especializações, na opi-

nião de 85,3% dos entrevistados.
Cursos não concluídos, mas cur-
sados por período de tempo su-
perior à metade da grade currícu-
lar, podem ser citados. Os cur-
sos complementares também
devem ser mencionados, já que
indica que a pessoa é interessa-
da no autodesenvolvimento.

PESQUISA

Duas páginas é o tamanho ideal
para um bom currículo

GERAÇÃO DO MILÊNIO

Agestãoparachamardesua

COTIDIANO
Meditação auxilia na
organização do tempo
Muita gente pensa que meditar é
esvaziar a mente. Mas quem pro-
curar conhecer um pouco mais
da prática vai ver que ela vai além
do mero ‘parar de pensar’. “É um
processo de autoconhecimen-
to”, explica Juliana Vilarinho,
professora da Organização Inter-
nacional Brahma Kumaris, volta-
da para a meditação e qualidade
de vida. “É como uma fisiotera-
pia para nossos processos inter-
nos.” Segundo Juliana, a prática
ajuda a perceber a melhor forma
de realizar tarefas, por exemplo.
“Muitas vezes, durante o traba-
lho, gastamos mais tempo pen-
sando em resolver um problema
do que resolvendo de fato.” A
professora indica a manhã e a
noite como os melhores momen-
tos para a prática. “Por cinco mi-
nutos, volte sua atenção para
sentimentos como gratidão e
tranquilidade. Evite levar o peso
de um dia para o dia seguinte.”

Surpresa. Estudo revelou
interesse dos jovens por bancos S
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EDenize Guedes
ESPECIAL PARA O ESTADO

Quando Eduardo Migliano dava
seu primeiro grito na maternida-
de, 22 anos atrás, o primeiro ví-
rus que se tem notícia paralisava
seis mil dos 60 mil servidores de
internet da época. Quando ele as-
soprava a velinha de um ano,
Tim Berners-Lee, considerado o
pai da World Wide Web, propu-
nha um sistema de hipertexto pa-
ra documentação de projetos.

Típico jovem da geração Y, ou
geração do milênio – aqueles nas-
cidos entre 1979 e 1994 –, Miglia-
no só tem notícia de um mundo
em rede. “Estou o tempo inteiro
conectado, a par de tudo o que
está acontecendo”, conta.

Estudante da Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ES-
PM) e estagiário de comunica-
ção da área de desenvolvimento
sustentável do banco Santan-
der, é também um típico repre-
sentante das preferências profis-
sionais de seus contemporâneos

de berçário: podendo escolher,
eles optam por trabalhar em
uma instituição financeira ou
bancária, procuram departamen-
tos de marketing ou finanças e
aspiram pertencer a empresas
de grande faturamento.

Essas e outras conclusões fa-
zem parte da pesquisa Millen-
nials 2010, desenvolvida pelas
companhias especializadas em
gestão de pessoas MPCO e Proje-
to RH. “Em abril e maio deste
ano, ouvimos 1.412 jovens, de 21
a 29 anos, para identificar as pre-
ferências da nova geração e mos-
trar como o seu comportamento

irá influenciar o am-
biente de traba-
lho”, explica o di-

retor da consul-
toria MPCO,
Marcelo Pi-
nheiro, pon-
tuando que fo-
ram incluídas
seis capitais.

“Eles que-
rem oportunida-

des de carreira e desafios na pro-
fissão”, detalha a diretora do Pro-
jeto RH, Eliane Figueiredo. Em
templos da onipresença do Goo-
gle, um resultado que chamou a
atenção foi o setor de tecnologia
ter aparecido em 10º lugar entre
as áreas mais preferidas. Porém,
Eliane informa que o site de bus-
cas mais utilizado da web ficou
no top 5 das empresas mais dese-
jadas: 4ª posição – atrás de Nes-
tlé, Petrobrás e Vale.

Da lista com mais de 80 empre-
sas, sete foram bancos. “Via ami-
gos que faziam administração e
engenharia mexendo com finan-
ças comerciais, bem posiciona-
dos e com alta chance de desen-
volvimento”, conta Migliano so-
bre sua escolha por bater à porta
de banqueiros. “Também pesqui-
sei lista das melhores empresas
para se trabalhar e sempre ti-
nham bancos”, completa.

Mas, há grandes diferenças en-
tre os jovens da geração Y e seus
antecessores (da X, nascidos en-
tre 1961 e 1979), por exemplo?
“O que muda é o contexto. Esses
jovens estão acostumados a rela-
ções de troca objetivas no empre-
go”. Ou seja, permanecem en-
quanto se sentem desafiados.

Migliano não tem planos de
dar ‘tchau’ ao Santander. Até
criou um espaço colaborativo na
intranet da instituição sobre a in-
teração com os superiores. No-
me? ‘Estagiário Y, chefe X’.
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 set. 2010, Oportunidades, p. 3.




