
Inovações tecnológicas e mudanças na economia tiram o sono dos brasileiros 
Vívian Soares 
 
As i novações e as m udanças no cenário dos ne gócios r epresentam os maiores desafios dos 
próximos cinco anos para os exec utivos de média e alta gerência no Brasil . Em uma pesquisa 
realizada com 46 gest ores pelo In stituto EcoSocial, metade dos ent revistados afirma t er essa 
preocupação. O levantamento discute temas como liderança e planejamento de carreira. 
 
Na avaliação de Matias Klinke, coach do Instituto EcoSocial, a preocupação com as mudança s 
em um mercado acelerado causam o mesm o impacto em executivos jovens e experientes. "A 
diferença é que os profissionai s com mais  tempo de c arreira já  viveram mu itas ruptura s e  
pararam de brigar com  a ideia de inovação. Os mais jove ns, embora sejam ma is abertos ao  
novo, enfrentaram poucas mudanças", diz. 
 
Outra grande preocupação para os próximos cinco anos, de acordo com a pesquisa, está 
relacionada a questões sócioambientais, citadas por 41% dos entrevistados. A sustentabilidade 
está no topo da agenda de ações dos executiv os para os próximos anos, segundo revelou o  
levantamento. "Essa é uma questão que surgiu fora do ambiente de negócios, mas que já te m 
um impacto no modelo de gestão das empresas", afirma Matias Klinke. 
 
O consultor afirma que existe uma forte percepção dos gestores de que o grande diferencial do 
líder passa pela própria vontade. Os dados  da pesquis a mostram que 74 % dos executi vos 
acreditam que o fator  principal que impede o desenvolvimento da carreir a é a acomodação,  
enquanto o compromet imento, a dedicação, a disciplina e a responsabilidade são os itens que 
garantem o sucesso pr ofissional. "Características como f lexibilidade e in iciativa são cada vez  
mais cobradas". 
 
Metade dos executivos revelou que um dos fa tores mais importantes a serem superados é a 
influência do trabalho na vida pessoal - 80% dos entrevistados são casados. Esta preocupação 
tem o mesmo peso que as lim itações que a em presa impõe à c arreira. A pesquisa ouviu 
diretores e gerentes de companhias de todos os portes, de capital público e privado. (VS) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 nov. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 
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