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Nicolas von Rosty

Nicolas von Rosty, de 48 anos,
Head Hunter Global da Sie-
mens, desembarcou no Brasil
na última quinta-feira, com
uma importante missão: detec-
tar talentos que possam desen-
volver carreira global na empre-
sa. Foram apenas dois dias de vi-
sita e 40 entrevistas com os pro-
fissionais mais promissores da
empresa. Von Rosty prometeu
ao presidente da Siemens no
Brasil, Adilson Primo, voltar
em breve com um parecer.

Vice-presidente corporativo
da companhia há dois anos e
meio e figura-chave na reestrutu-
ração de cargos do alto escalão
da empresa, von Rosty foi o bra-
ço-direito do CEO mundial da
Siemens, Peter Loëscher, na
maior mudança organizacional
da empresa em 160 anos de histó-
ria. Atualmente, dirige o progra-
ma global de talentos da compa-
nhia e tem dedicado a maior par-

te do seu tempo visitando unida-
des da Siemens mundo afora à
procura dos líderes do futuro.

E essas idas e vindas não o in-
comodam. Von Rosty se acostu-
mou às mudanças cedo. Nasci-
do no Brasil, tem dupla naciona-
lidade, alemã e brasileira. Cres-
ceu na Espanha e, anos depois,
foi para a Alemanha.

Ao longo de sua carreira, tra-
balhou em diversas empresas
de advocacia e ocupou cargos
de direção na Thyssen Handel-
sunion AG, na Alemanha e no
México. Antes de ingressar na
Siemens, atuava como head hun-
ter global para o alto escalão na
Egon Zehnder International.

● Você tem a intenção de levar ta-
lentos brasileiros para trabalhar
no exterior?
Sim. O Brasil não tem só talen-
tos locais. Não me importo
com o passaporte das pessoas

que eu entrevisto, o que estou
realmente procurando é o talen-
to certo, e isso independe da na-
cionalidade.

● E quem são esses talentos?
Há algumas características que
eu estou sempre procurando.
Busco pessoas flexíveis, disponí-
veis para mudanças. Para traba-
lhar em uma empresa global co-
mo a Siemens, é preciso estar
disponível para viver fora do
seu país de origem por um tem-
po. Mas muito mais importante
do que isso, é encontrar pes-
soas com talento para lideran-
ça, com qualificações como es-
pírito empreendedor, coragem
para desenvolver novos negó-
cios, capacidade de ir além, inte-
ligência emocional e integrida-
de. Um profissional que traga
resultados, mas não faça isso
com base nos nossos valores,
não é alguém que procuramos
para uma carreira global.

● Há uma queixa por
parte de muitas empre-
sas de que faltam líde-
res no mercado. Você
acredita nisso?
Eu não acredito que
faltem líderes. Prova-
velmente, só não há
transparência sufi-
ciente nos proces-
sos seletivos. Só

na Siemens temos mais de 400
mil empregados e mais de 300
posições-chave, que são estrate-
gicamente críticas para o nosso
sucesso. E tenho certeza de que
temos, ao menos, esse número
de líderes em potencial. O úni-
co detalhe é que você precisa
ter uma abordagem sistemática
para pescar as pessoas certas. A
razão pela qual eu penso que ou-
tras empresas acham que nós
não temos líderes suficientes é

porque elas não abrem espaço
para encontrar pessoas. A pri-
meira coisa que eu fiz quando
entrei na Siemens foi colocar
um diretor voltado para a diver-
sidade, responsável por buscar
pessoas que não estão próxi-
mas da empresa, com diferen-
tes experiências de trabalho e
diferentes tipos de educação,
porque durante muito tempo
procuramos pelos mesmos ti-
pos de líderes e hoje sabemos
que a empresa é mais efetiva se
tem diversidade.

● Fala-se que um dos grandes
desafios hoje é a geração Y. Co-
mo lidar com ela?
Nós temos de ser empregado-
res atraentes para a geração Y.
Neste ano, fizemos uma pesqui-
sa de satisfação para saber se
engajamos e satisfazemos nos-
sos empregados. A geração Y
tem outras prioridades, quer

horários de trabalho mais
flexíveis, quer uma car-

reira mais dinâmi-
ca. Seus inte-

grantes são
mais curio-

sos e im-
p a c i e n -
tes. Essa
g e r a ç ã o
quer um
ambien-
te inspi-

rador e aberto. Ninguém quer
ser governado por um chefe au-
tocrático. Então, temos de nos
livrar de qualquer profissional
que esteja pressionando as pes-
soas. Há duas coisas muito im-
portantes para a geração Y: cola-
boração e diversidade.

● E como preparar as gerações
anteriores para lidar com isso?
Algumas vezes você tem de en-
sinar novos truques para velhos
profissionais. E se eles não
aprenderem, você tem de se li-
vrar deles, porque o futuro é
com essa nova cultura de geren-
ciamento.

● Como você avalia os profissio-
nais brasileiros?
Eu nasci brasileiro, meu cora-
ção bate muito forte por este
País. Os brasileiros são extrema-
mente abertos, flexíveis e estão
acostumados a trabalhar em
ambientes muito difíceis. Acre-
dito que nós podemos apren-
der muito sobre empreendedo-
rismo com os brasileiros. A ra-
zão pela qual estou aqui é por-
que eu realmente gostaria de ex-
portar mais talentos do Brasil
para fora, transformá-los em lí-
deres globais e depois trazê-los
ao País para que possam traba-
lhar com essa economia em
crescimento. /LIGIA AGUILHAR/ES-
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Na TV, vejo que Barack Obama, de
olho na sucessão, discursa no Con-
gresso dos Estados Unidos. A econo-
mia não vai bem, mas melhorou. O
que de fato interessa para o eleitor
americano, porém, ainda deixa a de-
sejar: o nível de emprego. Obama até
investiu em pesquisa, educação e ino-
vação, mas o emprego vai mal. Gera-
ção de empregos é prioridade! E, lógi-
co, a retomada do país à posição de
líder no cenário mundial, em todos
os quesitos. Para isso, em seu discur-
so, o presidente americano enfatizou
a questão da educação. Cortes, sim,
nos gastos do governo, mas aumento
nos investimentos em educação, pes-
quisa, inovação e infraestrutura.

Foi impossível não pensar no Bra-

sil, já que em terras tupiniquins esta-
mos bem: tanto emprego que está até
faltando gente... qualificada, é claro!

Ao acreditar que a melhor forma de
celebrar uma década de Educação Cor-
porativa no Brasil seria a realização de
uma pesquisa abrangente que retratas-
se as práticas das organizações das em-
presas nessa área, passamos à ação. Do
momento em que decidimos executar
essa pesquisa, final de 2008, até hoje,
dois cenários econômicos muito dife-
rentes para a realidade brasileira: lá
atrás, o início de uma inesperada crise
financeira internacional e, agora, o atual
momento de crescimento econômico
do País e de euforia exacerbada pela rea-
lização no Brasil da Copa do Mundo e
das Olimpíadas, em 2014 e 2016.

Apesar de cenários tão distintos, há
um denominador comum para o mundo
empresarial: a extrema importância de
capacitar e educar pessoas, para supor-
tara crise,ou parasustentar ocrescimen-
to, e aproveitar as oportunidades dele
decorrentes. Para aquelas empresas que
haviam de fato colocado educação no
centro de sua estratégia, a crise interna-
cional sinalizou cortes e racionalizações
de custos em todas as áreas, e não apenas
em treinamento, como tradicionalmen-
te ocorria em tempos de crise.

Hoje, todas as empresas que preten-
dem surfar não apenas na onda do cres-
cimento econômico, mas também na
do real desenvolvimento, sabem que is-
to não será possível sem a formação per-
manente de pessoas.

Sem dúvida, todo esse movimento re-
flete a relevância que a Educação Corpo-
rativa e a Educação Permanente adquiri-
ram na Gestão Empresarial, podendo-
se afirmar que não se trata apenas de
mais um modismo na área de Adminis-
tração, mas sim de uma real consciência
por parte das lideranças empresariais
da importância da educação como con-
dição para a competitividade.

Autodesenvolvimento. Sem pesquisa
eeducação, não há inovação nem compe-
titividade. E esse é um processo dinâmi-
co, que transita por diversos níveis. Por
isso, é essencial que a instalação da men-
talidade de aprendizagem contínua cir-
cule de forma sintonizada em vários ní-
veis: sociedade, organizações, líderes e
sujeitos.Ouseja, acriaçãodeum ambien-
te social e uma cultura empresarial cujos
princípios e valores disseminados sejam
propícios para processos de aprendiza-
gem ativa e contínua. E que favoreçam a
formação e atuação de líderes exempla-
rese educadores que despertem, estimu-
lem erecompensem naspessoas a postu-
ra do autodesenvolvimento.

Isso tem impacto forte e direto na
maneira de as pessoas lidarem com seus
empregos, carreiras e com suas vidas no
sentido mais amplo. Escolher para tra-
balhar em uma empresa que ofereça um
consistente sistema de formação per-

manente é fator importante a ser con-
siderado ao cogitar uma mudança de
emprego que propicie crescimento
na carreira. Mas seria suficiente? A
resposta é não! Ter postura de auto-
desenvolvimento, que permita
aprender continuamente, é um pro-
cesso intrínseco às pessoas, como o
próprio termo sugere.

Um retorno à simplicidade de
ideias e práticas é a única atitude real-
mente de sucesso para a valorização
de uma trajetória profissional. É bus-
car o que existe de mais básico e pro-
fundo no ser humano: sonhos, valo-
res e princípios motivadores do com-
portamento que sejam traduzidos
em objetivos, que estimulem a curio-
sidade e a vontade de aprender ine-
rentes à natureza humana; e o princi-
pal, que sejam concretizados em
ações e resultados visíveis.

Os EUA sabem que resgatar esses
valores e práticas é a base da demo-
cracia e crucial para gerar inovação e
riqueza. Seu genial pimpolho Mark
Zuckerberg, do Facebook, que o diga.
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Hora do cafezinho

‘Quero que brasileiros
sejam líderes globais’
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HEAD HUNTER GLOBAL DA SIEMENS

Como tratar o portador de deficiência?
FORMAÇÃO 1
Tecnólogo pode fazer
pós-graduação
A recusa a aceitar diplomas de tec-
nólogos pelo mercado, para vagas
de trabalho ou em cursos de espe-
cialização, é resultado de precon-
ceito, segundo o coordenador ge-
ralde Regulação da Educação Pro-
fissional do Ministério da Educa-
çãoeCultura(MEC),MarceloMa-
chado Feres.

“O diploma de tecnólogo atesta
a formação em um curso superior
edáaoestudanteosmesmosdirei-
tos que outro, de bacharelado ou
licenciatura”, afirma Feres.

Muitas instituições, no entan-
to, restringem a participação des-
ses estudantes em seus proces-
sos seletivos, especialmente pa-
ra cursos de pós-graduação. No
mercado de trabalho, as restri-
ções são ainda maiores. Segundo
Feres, essa barreira não é ilegal.
“As instituições têm autonomia
para definir o perfil do aluno”,

explica. Isso em geral ocorre no
edital de abertura dos processos
seletivos, que não proíbe a parti-
cipação do egresso de cursos de
tecnólogos. “Eles dão priorida-
de a quem tem diploma de bacha-
rel, por exemplo”, diz Feres.

Os cursos chamados tecnólo-
gos surgiram no Brasil em 2000 e,
desde então, tiveram um cresci-
mento de 985%, contra 180% das
graduações tradicionais, segundo
o MEC. O preconceito que se veri-
fica no mercado, segundo Feres,
se configura, na verdade, como
uma espécie de reserva de merca-
do e surge do fato de o tecnólogo
ter menos tempo de estudo. “Em
regiões onde há falta de mão de
obra treinada isso não ocorre.”

Os cursos duram dois anos,
contra no mínimo quatro nos ba-
charelados, o que não significa
uma formação de menor qualida-
de. “A diferença é que se trata de
uma formação focada em uma
determinada especificidade”, ex-
plica o coordenador.

FORMAÇÃO 2
Certificação ajuda a
subir na carreira
Depois da pós-graduação, o dife-
rencial do momento é a certifi-
cação profissional, especialmen-
te na área financeira. O aumen-
to do número de milionários e a
ascensão econômica dos brasi-
leiros se reflete na demanda por
investimentos sofisticados, co-
mo ações, e na diversificação do
destino que cada um dá para
seus recursos. E, para isso, em-
presas e famílias buscam profis-
sionais qualificados. Para aten-
dê-los, o mercado criou as certi-
ficações, que atestam o alto ní-
vel de especialização e, por isso,
agregam valor ao currículo pro-
fissional. O diretor financeiro
Joel Kos optou por uma certifi-
cação da CFA Society Brasil pa-
ra voltar para a área de fusões e
aquisições e private equity,
mais técnicas. “Hoje, sou dire-
tor financeiro de uma das em-
presas investidas pelo private
equity de um grande banco”,
conta. Essa certificação custa
R$ 4 mil e demanda do candida-
to mais de 250 horas de estudo.

Ligia Aguilhar
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Desde que a Lei 8.213/91, que cria
cotas para portadores de necessi-
dades especiais foi aprovada, em
1991, as empresas com cem ou
mais funcionários são obrigadas
a destinar de 2% a 5% das suas
vagas para pessoas com algum ti-
po de deficiência. Vinte anos de-
pois, ainda falta muita informa-
ção sobre o assunto no ambiente
corporativo: enquanto os funcio-
nários têm dúvidas sobre como
tratar o colega deficiente, os em-
presários ainda tendem a colo-
car esses profissionais em car-
gos de menor responsabilidade,
quando poderiam ocupar posi-
ções mais elevadas.

“Essa conscientização muda-
ria o atual cenário, no qual em-
presas tentam apenas ‘tapar bu-
raco’ em vez de oferecer boas
oportunidades”, afirma Alex Vi-
cintin, diretor da Plura Consulto-
ria e Inclusão Social, especializa-
da na inserção de deficientes no
mercado de trabalho.

Segundo ele, os empregado-
res têm dificuldade de perceber
a capacidade desses profissio-
nais. “Às vezes uma pessoa não
contrata um deficiente porque
não consegue imaginá-lo fazen-
do uma determinada atividade,
por desconhecimento de que
existem recursos que lhe permi-
tem ter uma vida normal”, diz.

Pela mesma razão, os colegas
de empresa ficam sem saber
qual a melhor forma de tratar o
deficiente. Há quem recuse re-
ceber ajuda do portador de defi-
ciência para realizar um traba-
lho, enquanto outros cometem
gafes na tentativa de ajudar o
deficiente.

Alguns erros comuns são agar-
rar uma pessoa com muletas pe-
lo braço, carregar um cego ou se-
gurar uma cadeira de rodas
abruptamente quando o defi-
ciente está diante de um obstácu-
lo. “Se achar que a pessoa preci-
sa de ajuda, pergunte”, diz Vicin-
tin. O próprio deficiente poderá
dar orientações sobre a melhor
forma de ajudá-lo.

As conversas devem ser condu-

zidas com naturalidade. Evitar
falar do problema ou supervalo-
rizar a questão tratando o outro
como ‘especial’ pode causar mal
estar. “As pessoas erram por fica-
rem cheias de dedos”, diz Vicin-
tin, que ressalta que não há me-
lhor maneira de aprender a lidar
com um deficiente do que pro-
movendo a sua inclusão social.

Já as empresas podem ajudar
nesse processo comunicando os
funcionários sobre a chegada de
um colega deficiente, fornecen-
do informações e incentivando
o diálogo sobre o assunto.

“Infelizmente, o deficiente
ainda está excluído da sociedade
e, por pura falta de convivência,
as pessoas não sabem como lidar
com eles.”

NA EMPRESA

Valores consistentes
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 fev. 2011, Empregos e Carreiras, p. 2.




