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IMIGRAÇÃO
Québec quer atrair
trabalhador brasileiro
O governo da maior província ca-
nadense, a francófona Québec,
está em busca de trabalhadores
brasileiros. O objetivo é atrair jo-
vens com formação tecnológica
ou universitária para suprir seu
carente mercado de mão de obra.
No próximo dia 19, o evento será
em São Paulo e Porto Alegre. Na
quarta, quinta e sexta seguintes,

em Florianópolis. No dia 26, será
a vez de Curitiba. Para participar
é necessário fazer inscrição em
www.imigrarparaquebec.ca. Na
encontro,são explicados os crité-
rios de seleção, informações so-
bre o mercado de trabalho e ca-
racterísticas das cidades quebe-
quenses. O governo não garante
emprego, mas oferece todo su-
porte necessário ao imigrante e
seus familiares, inclusive com au-
las gratuitas de aperfeiçoamento
da língua francesa.

Formada em desenho indus-
trial pela Universidade Macken-
zie, Carla Barbosa, 41, começou
a carreira fazendo projetos de
mobiliário, iluminação e layout.
Passou por diversas empresas
até entrar, em 2000, na Her-
man Miller, uma multinacional
americana do segmento de mó-

veis para escritório e residên-
cias, com atuação em mais de
60 países. Seu primeiro traba-
lho na empresa foi na área co-
mercial. Três anos depois tor-
nou-se general manager e, hoje,
é responsável pelas operações
no Brasil, Argentina, Chile, Uru-
guai e Paraguai.

● Qual o desafio de liderar uma
empresa de um setor no qual ino-
vação é fundamental?
Há dois lados. É muito estimu-
lante defender uma marca que
tem como pilar os conceitos de
inovação, tecnologia, sustenta-
bilidade e ergonomia. Por outro
lado, o mercado de mobiliário

no Brasil ainda não é tão madu-
ro, então, preciso trabalhar as
metas da empresa em um mer-
cado ainda em crescimento.

● No início da sua carreira você
já almejava tornar-se líder?
Desde o início da minha carrei-
ra eu tinha como objetivo traba-
lhar em uma multinacional. Ti-
ve algumas oportunidades, as
coisas foram acontecendo e ti-
ve apoio de outros líderes para
assumir o cargo.

● Você buscou algum tipo de for-
mação para ocupar esse cargo?
Eu fiz alguns cursos de suporte
e tive um mentor importante
que me ajudou.

● Como é a sua relação com os
funcionários?
A empresa possui uma caracte-
rística que é o fato de ter um re-
curso humano pequeno (são se-
te funcionários no Brasil), mas
de grande importância. A empre-
sa valoriza muito a parte intelec-
tual, por isso, faço muita pesqui-
sa antes de contratar alguém, al-
gumas vezes recorro a headhun-
ters e há também um trabalho
de coaching para que o profissio-
nal possa se desenvolver.

● Um grande desafio para todo
executivo é equilibrar a vida pes-
soal e a profissional. Como você
lida com isso?
É sempre um desafio difícil. Te-

mos que buscar o equilíbrio,
porque pelo volume de tarefas
você pode facilmente trabalhar
20 horas diárias. Mas há picos
de trabalho em alguns momen-
tos e você tem que estar prepa-
rado para lidar com isso.

● Qual a sua dica para quem está
começando?
É importante aprimorar o co-
nhecimento, seja por meio de
novos cursos ou experiências
dentro da própria empresa. Ou-
tro ponto importante que não
se aprende na escola é trocar co-
nhecimento, com subordina-
dos, parceiros e superiores. Is-
so ajuda o profissional a adqui-
rir muito mais conhecimento.

Nos últimos três anos, tenho sido via-
jante frequente da “ponte -aérea Ma-
dri-São Paulo”. Em cada um dos aero-
portos,ouço históriasdiferentessobre
o mercado de trabalho. Em Barajas, na
capital espanhola, costumo topar com
executivosquefalamsempreemreces-
sãoeredução nospostos detrabalho. A
Espanha fechou o ano de 2009 com
uma taxa de desemprego recorde de
18,83%,ouseja,4,3milhõesdetrabalha-
dores na rua. Mas esse índice já caiu
para 10,1% em agosto deste ano.

Em Cumbica, meus interlocutores
engravatados disseram ter se preocu-
pado com a crise de 2008-2009, senti-
ram seus efeitos, mas viram o Brasil
superá-la com determinação e con-
fiança e praticamente se restabelecer

completamente desde então.
Segundo o IBGE, o País fechou janeiro

de 2010 com taxa de 7,2% da população
economicamente ativa sem emprego, a
menor para um mês de janeiro desde
2003. Nesse mês, foram criados 181.419
postos de trabalho formais, um recorde
para o período. E os números mostram
que essa média só tende a melhorar, pois
o mês de agosto fechou com 6,7%. Esses
administradores têm agora, no entanto,
uma outra preocupação: nem sempre en-
contram gente qualificada para ocupar as
vagas oferecidas em suas empresas.

Em 2009, 1,6 milhão de vagas ofereci-
dasnasagênciaspúblicasdeempregonão
foram preenchidas, índice recorde. Mes-
mo com a crise global, o número de pos-
tosdetrabalhoofertadospeloSistemaNa-

cional de Emprego (Sine) foi o maior da
década: 2,7 milhões.

O Ministério do Trabalho revela que
faltam engenheiros civis, nutricionistas,
farmacêuticos, auxiliares de linha de pro-
dução, pedreiros, eletricistas e torneiros
mecânicos, profissão de origem do atual
presidente da República.

Qualificação. Os dados revelam que o
aquecimento da economia não foi acom-
panhado de um adequado plano nacional
de qualificação. Nem governo, nem em-
presas, escolas técnicas ou universidades
foram capazes de desenvolver projetos
eficientes e consistentes nesse campo,
principalmenteemáreasemergentes,co-
mo profissionais do petróleo.

É certo que o problema brasileiro não

serásolucionadododiaparaanoite.Depen-
derá de uma ação estratégica conjunta en-
tre órgãos governamentais, instituições de
ensino e empresas. Mas o que fazer agora?

Segundo meus estudos no assunto, há
duas soluções emergenciais possíveis...

1) Procurar dentro das próprias em-
presas pessoal semi-qualificado que pos-
sa ocupar essas vagas. Projetos de forma-
ção interna são mais rápidos e eficientes,
afinal,égentejáidentificadacomaempre-
sa, que conhece seus objetivos, cultura e
processos de trabalho.

2) Gerar polos de formação básica per-
manente dentro das empresas. Nesse ca-
so, os estagiários devem ser alvo de um
trabalhoeducativopermanente,jáassocia-
do à produção, em processos de elevação
gradual dos níveis de responsabilidade.

Ograndeproblemadessasações,noen-
tanto, é justamente a falta de confiança,
tema que venho pesquisando profunda-
mente há mais de uma década. CEOs não
confiam em diretores, que não confiam
em gerentes, que não confiam em chefes,
que não confiam em assistentes, que não
confiam em estagiários, que não confiam
emsi mesmos e que, estressados, chegam
em casa e chutam o cachorro.

Portanto, para contornar o problema,
oslíderesgestorestêmumamissãourgen-
te: constituir espaços de confiança, ou se-
ja, territórios de relação aberta, franca,
cooperativaemqueosaberécompartilha-

do, além de investir na elevação da au-
toconfiança de cada um dentro de sua
equipe. Quando incentivados e valori-
zados, quaisquer profissionais são ca-
pazes de incríveis proezas.

Inovação. Para dar conta dos formi-
dáveis desafios agendados para os pró-
ximos anos, as empresas brasileiras te-
rão de ser corajosas, outra virtude que
deve estar presente nas equipes de tra-
balho. O Brasil precisará inventar e
reinventar. Terá de inovar em proces-
sos e produtos. Os gestores serão con-
vidados a compor grupos de cabeças
pensantes, dispostas a aprimorar pro-
cessos, a constituir ciclos limpos e sus-
tentáveis de produção e elevar a quali-
dade de bens e serviços.

Para acabarcom mais esse apagão, o
Brasil precisa, portanto, acender o fa-
rol da confiança nas empresas. Sem
ela,nãohaveráaprendizado,consciên-
cia, coerência, consistência e compro-
metimento.Se,comodizoHinoNacio-
nal, o Brasil está “iluminado ao Sol do
NovoMundo”, não podehaver dúvida:
esta luz é a da confiança.

✽

CONFERENCISTA, ESCRITOR, PROFES-

SOR DA ESADE BUSINESS SCHOOL, NA

ESPANHA, E AUTOR DO LIVRO ‘CONFIAN-

ÇA – O DIFERENCIAL DO LÍDER’

Nem tudo é salário

Hora do cafezinho

‘Trocar experiências no trabalho
ajuda a obter mais conhecimento’

ETIQUETA WEB

Miniguia prático de
sobrevivência na rede
Para sobreviver sem grandes
traumas nas mídias sociais, é
preciso saber que digitar uma
simples mensagem num blog,
Twitter, Facebook e Orkut da
vida é o mesmo que gritá-la
por um potente megafone no
meio da rua. Pior, é como se a
25 de Março inteirinha (rua de
comércio mais movimentada
de São Paulo) conhecesse o
autor, ouvisse e replicasse tu-
do o que ele teclasse.

“Quem está na internet está
construindo uma imagem. Não
dá mais para ser cortês com o
chefe no trabalho e falar mal
dele pelas costas”, diz o gestor
de projetos web da dBrain,
agência especializada em ma-
rketing de canais, Eduardo
Marques.

“Quando você só fala, as pa-
lavras voam pelo ar, na rede
fica tudo registrado, é mais difí-
cil deletar”, afirma Marques.
“Colocar as suas frustrações
na web não parece ser a me-
lhor coisa.”

Os precavidos jamais escre-
vem algo que seja problemáti-
co ou possa ter implicações
secundárias indesejáveis.

Então, para não cometer ga-
fes que possam gerar proble-
mas com chefes e futuros em-
pregadores – muitos gestores já
analisam perfis do Orkut, Face-
book e Twitter de candidatos
antes de decidir por sua contra-
tação –, Marques dá três dicas
de sobrevivência nesse mundo
de tweets, posts e comentários.
No melhor estilo até 140 to-
ques, lá vão eles:

● Tenha critério ao se expor.
Um político defensor de ani-
mais não pode aparecer no Goo-
gle execrando poodles, mesmo
que tempos atrás;

● Tenha critério ao compor sua
imagem. Participar de comuni-
dades Eu odeio o meu chefe po-
dem ajudá-lo a ter chefes?

● Utilize as redes sociais com
cautela. Ou você acha que dá
para comentar que “o churras-
co ontem foi maravilhoso” no
LinkedIn (rede de contatos pro-
fissionais)?

●✽ josemaria@gasalla.com
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Voluntariado vira estratégia de negócio

COMUNICAÇÃO
Falar em público não é
apenas fazer palestra
Segundo a gerente de treinamen-
to do Núcleo Brasileiro de Está-
gio (Nube), Carmen Alonso, até
mesmo numa entrevista de em-
prego, em que o “público” é ape-
nasuma pessoa, saber secomuni-
car pode ser meio caminho anda-
do. “Além disso, há casos em que
a pessoa tem de se apresentar pa-
ra um grupo, participar de uma
vivência e, se já estiver emprega-
do, apresentar um projeto ou re-
latório de trabalho, participar de
reuniões.” Gafes na comunica-
ção podem arruinar o dia.

As mais comuns, segundo Car-
mem, são os vícios de linguagem
(como o famigerado ‘né’ ou ‘en-
tende?’) e uma informalidade ex-
cessiva. E também ansiedade ge-
neralizada, em geral provocada
pelo medo de se expor, de falar
de si mesmo. “Essa situação tor-
na a voz instável, a pessoa engas-
ga, dá branco e esquece o que ia
dizer. Isso tudo é o corpo da pes-
soa querendo desesperadamen-
te sumir”, explica.

A solução é se preparar antes,
de preferência em frente ao espe-
lho e falando em voz alta.

Que a boa aparência é sempre
um fator que conta pontos, todo
mundo sabe. Mas, agora, uma
pesquisa feita pelas Universida-
des do Texas e Michigan consta-
tou que pessoas preocupadas
com a saúde e com a imagem
ganhavam salários cerca de 10%
a 15% maiores do que as conside-

radas descuidadas. Para a vice-
presidente executiva da Catho
Consultoria, Silvana Case, ter
uma aparência ‘saudável e natu-
ral’ pode demonstrar confiança,
responsabilidade e capacidade
de administrar bem as ativida-
des do dia a dia, sem interferir
na saúde.

NO ESPELHO

Pesquisa americana mostra boa
aparência enche os bolsos

SOCIAL

Ações contra o apagão

Lilian Primi

Este início de outubro está sendo
incomum para os funcionários
da Kraft do Brasil e do laborató-
rio farmacêutico Eli Lilly. As duas
multinacionais organizam cam-
panhas globais de voluntariado,
nas quais osfuncionáriossão cha-
mados a prestar serviço a setores
carentes da sociedade. Prática
que tem se consolidado nas cor-
porações, ações sociais tornam-
se uma estratégia de negócio im-
portante para as empresas e uma
oportunidade de crescimento
pessoal para os funcionários.

A diretora de sustentabilidade
da Associação Brasileira de Re-
cursos Humanos (ABRH), The-
reza Christina Bastos Abraão,
diz que esse movimento é resul-
tado de uma reorganização da so-
ciedade. “A consciência social é
maior. A empresa precisa estar
antenada, pois as expectativas
dos clientes vão além do produ-
to e do serviço consumido.”

A Kraft aderiu às ações sociais
em 2001 e hoje atende 60 institui-
ções de 40 cidades localizadas
em 23 Estados do País. Do total
de 9 mil funcionários, 2,5 mil par-
ticipam. Fábrica de doces e ali-
mentos industrializados, os pro-
gramas sociais da Kraft estão fo-
cados no combate à fome e no
fomento da boa alimentação e
da adoção de hábitos saudáveis.
“Nossa meta é atender 50 mil

pessoas no Brasil”, diz a coorde-
nadora de responsabilidade so-
cial da empresa, Giselle Sigel.

Segundo Carmem, ações que
estejam ligadas à atividade prin-
cipal da empresa é uma das esco-
lhas mais comuns entre as em-
presas. “É uma forma de estar li-
gada de maneira mais completa
ao setor em que atua”, diz.

Global. Ações internacionais se
tornaram comuns nos últimos
anos. “Há apenas cinco anos, a
adoção de programas de respon-
sabilidadesocial atingiam apenas
um nicho. Hoje, já existem pro-
gramas globais, organizados por
empresas multinacionais e tam-
bém pela Onu”, diz Christina.

O programa da Kraft se realiza

envolve todas as unidades da em-
presa. “Em alguns países as
ações ocorrem em um ou dois
dias desta semana, mas no Bra-
sil, que inspira a campanha, tem
ação em todos os seis dias do
evento”, conta.

Os funcionários atendem des-
de escolas públicas até hospitais
e entidades assistenciais. “Te-
mos um comitê ligado à organiza-
ção corporativa que organiza os
programas, incluindo a semana
global”, explica Giselle. No Lilly,
cerca de 700 funcionários ganha-
ram folga no último dia primeiro
de outubro nas várias unidades
da companhia para se dedicar ao
Dia Mundial do Servir.

Por exemplo, o presidente da
empresa no Brasil, Antônio Alas,
doou sangue e ajudou na pintura
do muro de uma comunidade.
As ações novamente estão liga-
das à atividade da empresa, por-
tanto, focam questões de saúde.

Anunciado como um dia fora
do comum, a campanha mobili-
zou funcionários do laboratório
nos 32 países em que atua, num
total de 20 mil colaboradores.
Na penúltima edição, uma das
atividades entrou para o Gui-
ness Book. Além disso, a Lilly li-
bera o funcionário por oito ho-
ras por mês para o voluntariado.
Christina, da ABRH, diz que algu-
mas empresas praticam ações
pontuais, porém os melhores re-
sultados surgem da constância.

Québec. A
p r o v í n c i a
canadense,
de l íngua
f r a n c e s a ,
precisa de
mão de obra
qualificada
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Text Box
 Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 out. 2010, Empregos e Carreiras, p. 2.




