
GESTÃO
Grupo desenvolve
curso online com FGV
A Dalkia, divisão de energia da
multinacional Veolia Environ-
nement, firmou parceria com a
Fundação Getúlio Vargas
(FGV) para o oferecimento de
cursos de extensão aos profissio-
nais da empresa. O objetivo é de-
senvolver conhecimentos técni-
cos e as habilidades necessárias
aos profissionais do grupo.

A parceria teve início em 2009 e,
já no primeiro ano, contou com
a participação de 80 gestores
das áreas de operações e corpo-
rativa. Os profissionais contra-
tados pela Dalkia podem iniciar
o curso de extensão no mesmo
ano da entrada na empresa. O
conteúdo é dividido em quatro
eixos: gestão de pessoas, técni-
co-operacional, relacionamen-
to comercial e administrativo-fi-
nanceiro. Mais informações no
site www.dalkia.com.br.

ENTREVISTA/CEO

CAPACITAÇÃO
Tivit e AES se unem
para formar profissionais
A Tivit, empresa de serviços de
TI, e a companhia de energia AES
formaram parceria para capaci-
tar mão de obra. O projeto foi de-
senvolvido com apoio da Casa de
Cultura e Cidadania, e os aprova-
dos nos cursos poderão partici-
par de seleção para a unidade
de terceirização de processos
de negócios da Tivit.

Hélio Kinoshita

O engenheiro Hélio Kinoshita
ganhou notoriedade na área de
finanças. Formado pela Univer-
sidade de Mauá em 1984, en-
trou no mercado de trabalho
em uma época na qual a cons-
trução civil estava em crise e as
empresas do segmento financei-
ro ofereciam mais oportunida-

des. Começou a trabalhar com
seguros e não parou mais. Pas-
sou pela Allianz, CitiInsurance
e, em 2005, tornou-se diretor fi-
nanceiro (CFO) da MetLife, se-
guradora que está presente em
27 países e atende a mais de 90
milhões de clientes nas Améri-
cas, Ásia, Oceania e Europa.

● Qual o seu modo de gestão?
Eu costumo delegar e comparti-
lhar muitas coisas. Consolidei
meu perfil com foco no planeja-
mento e execução. Invisto mui-
to em comunicação também.
Somos uma empresa de presta-
ção de serviços e a comunica-
ção para nós é fundamental.

● Quais os desafios que o enve-
lhecimento da população deve
trazer para empresas que traba-
lham com previdência privada
como a MetLife?
Essa indústria está em franco
crescimento, principalmente
por estar mais acessível para as
classes C e D. O que nós temos
como desafio, enquanto
players, é dar educação finan-
ceira para a população e (fomen-
tar) a cultura da proteção fami-
liar. Essa tem sido uma pauta
prioritária para nós. Estamos
investindo forte, porque agora
é o momento para desenvolver
esse segmento e garantir tran-
quilidade para as pessoas. Nos-
sa função é criar produtos mais

acessíveis não apenas no pre-
ço, mas também facilitando a
contratação, regulação e apri-
morando a forma de acessar as
pessoas.

● Para o quê o CEO do mercado
atual precisa estar preparado?
Com o bom momento da econo-
mia, todos os segmentos de to-
das as empresas têm a mesma
tarefa: crescer a um ritmo signi-
ficativo. O desafio é ter um pla-
no estratégico sólido.

● Quais os seus planos para o fu-
turo?
No curto e médio prazo é colo-
car a nossa operação do Brasil
como uma das principais na

América Latina. Isso significa
que há um desafio e um desejo
de conquista para realizar, de-
pois, estaremos habilitados pa-
ra alçar outro voos.

● Qual a sua dica para quem está
começando?
Não há receita de bolo. Existe
a questão da disciplina para
quem começa a desenvolver a
sua carreira. Tem de ser disci-
plinado e focado na execução
do trabalho. Ao longo do tem-
po, a questão de gestão de pes-
soas se torna mais relevante
e, depois, vem o desenvolvi-
mento de visão estratégica.
Ligia Aguilhar / Especial para
o Estado

Imagine a seguinte situação: você
está prestes a entrar em uma das
mais renomadas empresas de tecno-
logia do mundo. Já passou por inú-
meras entrevistas e testes e, nesse
exato momento, espera por sua últi-
ma entrevista: com o chief informa-
tion officer, ou CIO, da companhia.
Ao entrar na sala, a pessoa que lhe
espera é uma mulher de tailleur e
salto alto. Difícil imaginar? Pelo me-
nos, não hoje em dia.

O número de mulheres que alcan-
ça as mais altas posições de lideran-
ça em grandes empresas de tecnolo-
gia vem aumentando nos últimos
anos. Entre as mil maiores empre-
sas do mundo, o número saltou de
12%, em 2007, para 16,4%, no último

ano, de acordo com a consultoria de
recrutamento Sheila Greco Associa-
tes. Se você analisar com cuidado, per-
ceberá que esse número ainda é bem
baixo. Entretanto, quando compara-
mos com o que víamos há dez anos, o
que presenciamos hoje é um avanço
significativo nesse meio.

Por exemplo, na área que lidero pos-
so ver mulheres avançando a passos
largos, tanto em quantidade, relativa
ao número de profissionais contrata-
das para ocupar cargos técnicos ou ge-
renciais, quanto em qualidade devido
ao nível de experiência, habilidades e
formação acadêmica que apresentam.

Vejo, hoje, mulheres em posições al-
tas na corporação, liderando times
compostos, majoritariamente, por ho-

mens - chegando a registrar momen-
tos em que, em meio a 20 pessoas, só é
possível encontrar uma representante
do – erroneamente apelidado – “sexo
frágil”.

Faculdades. Claro que a quantidade
de homens trabalhando com software
ainda é predominante. Nas faculda-
des, encontramos muito mais homens
do que mulheres matriculados nos cur-
sos ligados à ciência da computação e
engenharia. Entretanto, isso não signi-
fica que elas não terão sucesso na área
de tecnologia da informação (TI).

Recordo de algumas histórias de
uma colega de profissão, Geane Cristi-
na de Melo, engenheira de software,
que teve seu primeiro contato com a

carreira de tecnologia há mais de 20
anos. Geane conta que começou a tra-
balhar quando as telinhas do computa-
dor ainda eram monocromáticas: fun-
do preto com letras verdes. Lembra-se
que, à época, no curso de graduação
havia apenas mais uma mulher - que
não conseguiu seguir adiante e gra-
duar-se. Depois, Geane percorreu di-
versas áreas da carreira técnica, che-
gando a gerenciar alguns times. En-
quanto percorria esse caminho, foi ca-
paz de entender que, na maioria das
grandes empresas, os homens respei-
tam e admiram as mulheres em posi-
ções de destaque. Porém, segundo ela,
algumas mulheres tendem a se sentir
inferiorizadas com relação a conheci-
mento ou experiência.

Por trazer essa insegurança, evitam
se expor e acabam não mostrando sua
opinião em situações como uma reu-
nião importante. Isso faz com que seu
talento demore mais para ser notado
pela alta gerência, atrasando, muitas
vezes, o processo de promoção.

Outra colega, Cristiane Felicio, que
assumiu recentemente uma posição
de liderança na área de tecnologia, pas-
sou por um caminho semelhante ao de
Geane, tendo sido uma das únicas mu-
lheres na sala de aula da faculdade. E
ela costuma afirmar que a progressão
na carreira só chegou através de muita

dedicação, persistência e capacida-
de aprender com os erros. Para ela,
também é importante aprender a
usar o que a mulher tem de melhor,
como uma maior capacidade de or-
ganização e facilidade em planejar
atividades. Uma pesquisa da Univer-
sidade Duke, dos EUA, suporta o ar-
gumento de Cristiane na medida
em que aponta as mulheres como
melhores líderes, destacando a habi-
lidade de lidar com os colegas de
trabalho como um dos fatores que
levaram a essa conclusão.

Sem dúvida, existe espaço para
os mais diversos perfis no mercado
de TI. Entre homens e mulheres,
sempre haverá o debate acerca dos
pontos fortes e fracos de cada gêne-
ro. Mas uma coisa é certa: as mulhe-
res continuarão a conquistar cada
vez mais espaço no mercado de TI.
E, aqui, vale a máxima para qual-
quer profissional, seja homem ou
mulher: não ter medo de tentar, de
falar e de se destacar.
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Nem tudo é salário

Hora do cafezinho

‘O profissional deve ser disciplinado
e focado na execução do trabalho’

FÁBIO SCOPETA RODRIGUES
BATENDO PONTO
●✽ fabiosr@br.ibm.com

PRESIDENTE DA METLIFE

Quando se prepara a festa para os outros
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BOM PARA TODOS
Férias coletivas:
tempo de pausa
Final de ano batendo à porta,
muitas empresas optam por dar
férias coletivas a seu pessoal. A
prática é comum no setor de ser-
viços, já que nesta época a de-
manda cai, mas nem tanto no co-
mércio – que deixaria de faturar
com as compras de final de ano.

De um jeito ou de outro, o des-
canso, previsto no artigo 159 da
Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT), nada mais são do que
as próprias férias do empregado,
só que concedidas em grupo pe-
lo empregador. “A vantagem pa-
ra o trabalhador é que ele recebe
o correspondente aos dias de
descanso normalmente. No ca-
so do empregador, ele pode pau-
sar em um período de menor pro-

dutividade”, diz a sócia e advoga-
da da Sevilha, Andrade e Arruda
Advogados, Regina Sevilha.

Especialista em direito do tra-
balho, Regina alerta que a legisla-
ção estipula um mínimo de dez
dias para caracterizar férias cole-
tivas. “Menos que isso, o legisla-
dor não entende que seja tempo
suficiente para sequer chamar o
descanso de férias.”

Ela também explica que os
dias são descontados do período
de 30 dias a que o profissional
tem direito. Por isso, avalia que,
quando a empresa já tem uma po-
lítica de ‘parar’ num determina-
do período do ano, o funcionário
tem a chance de se planejar me-
lhor – uma vez que ele não tem
poder de negociação quando o
assunto são férias coletivas. “Is-
so é decidido apenas pelo empre-
gador”, explica.

PLANEJAMENTO
Seu 13º salário
já tem destino?
Sevocêaindanãorecebeuasegun-
da parcela da gratificação natali-
na, ou 13º salário, amanhã, dia
20, data limite estipulada pela
legislação, ela estará na conta.

Mas o que fazer com o dinhei-
ro extra? “É preciso tomar cui-
dado antes de sair às compras”,
alerta a sócia e contadora da
Trade Contabilidade, Simone
Domingues. Isso para não cair
em armadilhas mentais que atri-
buem mais destinos ao montan-
te do que ele é capaz de cobrir.
“Com o consumo do Natal, mui-
tos esquecem dos compromis-
sos de janeiro”, diz.

Para Simone, uma boa dica é
separar uma porcentagem para
quitar impostos de início de
ano, licenciamento de veículos
e outras dívidas. Se possível,
também investir parte do valor
em aplicações financeiras.

E, na hora de comprar os pre-
sentes de Natal ou fechar a via-
gem de ano-novo, “usar o abo-
no para pagamentos à vista”.

Denize Guedes
ESPECIAL PARA O ESTADO

- Pai, você vai passar o Natal com
a gente desta vez?
- Filha, papai tem de traba-
lhar. Você já sabe.

Este é o diálogo
que Stephanie,
de 10 anos, tem
com seu pai, Val-
dir Oliveira, 36,
ano após ano des-
de que aprendeu
a falar.

Ele é chef de cozi-
nha do restaurante pau-
listano Cantaloup, que abre
para ceia na noite de 24 de dezem-
bro. “Esta foi a profissão que es-
colhi, já me habituei a trabalhar
nesses momentos”, diz Oliveira.

Em seus oito anos de casa,
sempre esteve na cozinha na oca-
sião – o que faz com que não apa-
reça em nenhuma das fotos do
Natal dos Oliveira dos últimos
tempos. Mas isso, porém, nunca
o impediu de saudar o nascimen-
to do Menino Jesus. “A gente pa-
ra tudo para se cumprimentar.
Na hora, é como se aquelas pes-
soas fossem sua família”, comen-
ta sobre os colegas de trabalho.

Mas, para alegria de Stepha-
nie,seu pai está normalmente
em casa no almoço do dia 25 e na
virada de ano-novo, já que o res-
taurante não abre nesses dias.
“Aí, eu aproveito.”

Pois dessa vantagem o
chef-executivo do restau-
rante espanhol Eñe, também
em São Paulo, já não desfruta.
Flávio Miyamura, de 26 anos,
vai trabalhar nas ceias de Natal e
de réveillon também. E pelo se-
gundo ano consecutivo. “Prefe-
ria ficar em casa com minha famí-
lia, mas são os ossos do ofício, é o
que eu escolhi fazer da vida”, re-
signa-se achando graça.

Miyamura acredita que, a de-
pender do bom 2010 que viveu, a
passagem de ano no comando
das panelas do restaurante deve
ter lhe trazido sorte. “Ganha-
mos prêmios importantes este
ano”, comemora.

O chef-executivo revela, ain-
da, levar outro componente em
consideração para incentivá-lo a

arregaçar as mangas
diante do leitão crocante com
maçã, prato principal da ceia de
Natal deste ano, e da lagosta
com verduras, estrela do ré-
veillon: “Não acho justo deixar
meus funcionários trabalhando
e eu não”. Mas e a família não
reclama? “Eles já estão acostu-
mados. A gente não tem feriado,
dia das mães, já é algo normal.”

Mas se tem algo que ele vai fa-
zer tal como seus clientes, do dia
31 para o 1º, é comer as 12 uvas da
sorte da tradição espanhola.
“Uma para cada mês do ano.”

Estudo da divisão de consultoria
da IBM mostra que 26% dos líde-
res de Recursos Humanos entre-
vistados estão ampliando as con-
tratações na América Latina e no
México. Outros potenciais mer-
cados são China (40%) e Índia
(29%). A pesquisa reforça o Bra-
sil como representante de gran-

de fatia do desenvolvimento lati-
no-americano. Os executivos
ainda demonstraram interesse
em investir na expansão para no-
vos mercados. Mais de 700 exe-
cutivos de 61 países e 31 segmen-
tos de mercado participaram do
estudo. O relatório completo es-
tá em ibm.com/chrostudy.

Pesquisa da IBM coloca a América Latina
como mercado promissor em contratações

CONTAGEM REGRESSIVA

Tecnologia e mulheres

Extensão. Parceria para
desenvolver conhecimentos

Até logo. Legislação estipula mínimo de dez dias para descanso

DIVULGAÇÃO
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