




presariais de hoje com os candidatos
a líderes de amanhã. De um lado da
mesa, cinco presidentes de grandes
grupos nacionais e internacionais:
Cledorvino Belini, da Fiat; João Castro
Neves, da Ambev; Líbano Barroso, da
T A M ; Marcelo Odebrecht, da Odebre-
cht; e Marcos Bicudo, da Philips. Do
outro, cinco trainees de companhias
igualmente de ponta: Aline Mello, do
Citibank; Danielle Camillo, da Dano-
ne; Jonas Naranjo, da Kimberly-Clark;
Marco Túlio Kehdi, da Whirlpool; e 
Rafael Guimarães, da Natura. Média
de idade? Vinte e quatro anos, compa-
rados aos 46 anos do time sênior. O con-
fronto de gerações ocorreu numa ma-
nhã de fevereiro, em São Paulo, na sede
da Editora Globo, que publica Época
NEGÓCIOS. Durante duas horas,
executivos e aspirantes conversaram
sobre as principais mudanças no cená-
rio corporativo previstas para os próxi-
mos dez ou 15 anos, discutiram temas

como gestão de pessoas, tecnologia, mobilidade e meritocracia - e 
trataram de derrubar alguns mitos. Em especial, o de que a geração
que está entrando agora no mercado de trabalho troca de empre-
go como quem troca de roupa. "Se a empresa mostrar os mesmos
valores que os meus, eu caso com ela", diz Danielle, da Danone.

Pela primeira vez na história, uma geração que já nasceu
plugada na internet estará liderando as empresas a partir da
próxima década. Qual será o efeito prático disto? Por volta de
2020, no máximo 2025, o aumento na velocidade de conexão, na
mobilidade, no acesso remoto e na convergência de tecnologias
provocará uma mudança comportamental com reflexo direto
no cotidiano das organizações. Os contatos pessoais tendem a 
dar lugar a uma comunicação mais fácil, veloz (e solitária), via
gadgets. Mesmo as máquinas industriais no chão de fábrica po-
derão ser operadas a distância, remotamente, o que diminuirá
drasticamente a necessidade de presença física nas empresas.
Em alguns casos, já está diminuindo. "Na Philips, abolimos as
salas e os horários-padrão. Hoje, 60% de nossa força de trabalho
é móvel", afirma Bicudo, seu presidente. "Numa cidade como São
Paulo, com graves problemas de mobilidade, para que chegar à 
empresa às 8 horas da manhã? Chegue às 10 ou 11 horas. Aliás,
não venha. Trabalhe de casa, pois lá você é muito mais efetivo."

O conceito de expediente flexível - em termos de tempo e es-
paço - tende a se disseminar entre profissionais que trabalham
em áreas comerciais ou de relacionamento com clientes. Estes,
segundo Belini, presidente da Fiat, têm de estar na rua mesmo,
visitando pontos de venda e mantendo contato direto com os con-
sumidores. A tecnologia se encarregará de conectá-los à empresa.
"Eu mesmo passo boa parte de meu tempo fora do escritório, em
viagens ou reuniões com fornecedores. Mas estou sempre pluga-
do à Fiat", diz. "Toda segunda-feira, faço uma videoconferência
com minha diretoria, independentemente do lugar do mundo
em que esteja. Basta apertar um botão de meu smartphone."

O trabalho a distância é uma possibilidade bem menos pre-
sente na área industrial. O próprio Belini acredita ser pratica-
mente impossível desenvolver um projeto sem que engenheiros,
projetistas e operários estejam fisicamente juntos na linha de
montagem, acompanhando cada etapa da produção. O consenso
entre os participantes do encontro de Época NEGÓCIOS é que os



gestores do futuro terão de criar um modelo híbrido, com traba-
lho remoto e também presencial. Até que se prove que é realmente
possível comandar uma indústria como quem joga videogame.

-"Fala-se de um mundo em que a internet dita-
rá as transações comerciais, a maneira de inte-
ragir com os consumidores e até a forma de re-
crutamento de pessoas. Quando ouvimos o que 
dizem que vem por aí na era digital, temos dúvidas 
sobre se estamos realmente preparados para tudo 
isso. " (João Castro Neves, presidente da Ambev) 

A maior empresa de bebidas da América Latina, um braço do
conglomerado multinacional Anheuser-Busch InBev, testou a for-
ça da era digital com uma campanha de final de semana cujo obje-
tivo era saber a opinião de consumidores sobre as melhores praias
para sediar eventos musicais patrocinados pela marca Skol. Feita
por meio de redes sociais, a peça atraiu rapidamente mais de 1 mi-

lhão de pessoas para o site. O resultado
foi uma sobrecarga de tráfego online
que derrubou a página da campanha
momentaneamente. Quando o site
voltou ao ar, já pipocavam fóruns de
discussão pela rede, com debates aca-
lorados entre representantes de asso-
ciações que protegem as praias e mem-
bros de comunidades que defendem
shows ao ar livre. Até funcionários
de prefeituras das cidades cogitadas
para sediar os eventos entraram nas
discussões. "Acho que as coisas serão
maiores do que hoje conseguimos di-
mensionar. O desafio é reagir rápido a 
essas mudanças", afirma Castro Neves.

Conhecida por seu processo de se-
leção e retenção de talentos, a Ambev



fez no ano passado, pela primeira vez,
um recrutamento de trainees por meio
de redes sociais. E gostou do resultado.
Outras ações usando sites de relacio-
namento deverão "cruzar" em breve
vários departamentos da companhia.
Um deles é o de pesquisa com consumi-
dores. Quer algo mais barato e eficiente
do que a internet para medir o pulso do
mercado? "O nível de lealdade a deter-
minado produto irá diminuir por conta
da profusão de informações e da vonta-
de de experimentar coisas novas", diz
Castro Neves. "As empresas terão de fi-
car cada vez mais próximas de seu pú-
blico, usando todos os canais possíveis
de comunicação para entender o que
ele realmente busca." A aposta é que
as ferramentas da era digital ofereçam
uma radiografia completa e precisa
dos hábitos dos consumidores, possi-
bilitando um aprofundamento consi-
derável do conceito de customização de
produtos e serviços. O termo "feito sob
medida" romperá as divisórias dos de-
partamentos de marketing para entrar,
efetivamente, nas linhas de produção.

Tudo isso, claro, se a economia
continuar ajudando. "O Brasil está
em destaque hoje em dia porque saiu
da crise um pouco melhor do que
outros países. Isto, obviamente, be-
neficiou as empresas brasileiras",
afirma Aline, do Citibank. A questão,
levantada por ela própria, é se o atual
cenário é sustentável no longo prazo.

"Nos próximos cinco ou seis anos,
ou seja, até a Olimpíada do Rio, o Brasil
será um país sem risco. O que me preo-
cupa, hoje, não é a próxima década, mas
o que vem depois", diz Marcelo Odebre-

cht. Se o país não investir em educação, formação de mão de obra e 
infraestrutura, além de continuar protelando reformas como a da
previdência, a próxima geração de líderes enfrentará dificuldades
estruturais. "Quando o crescimento do PIB bate em 4% ou 5% ao
ano, já sentimos o estresse. Se esse cenário estrutural não mudar,
o crescimento de hoje não será sustentável", afirma Odebrecht.

Há um bom motivo para cobrar reformas estruturais já.
Trata-se do chamado bônus demográfico. "A taxa de natalidade
atual está bem baixa, em contraste com os índices de mortali-
dade. Nos próximos dez ou 15 anos, vamos ter mais pessoas no
mercado de trabalho do que aposentados", diz Barroso, da T A M .
Este, portanto, é o momento de ouro para se fazer todas as re-
formas possíveis. Quando essa curva se inverter, trará com ela
um passivo social indigesto. O Brasil terá padrão demográfico
europeu (muitos idosos para poucos jovens) e uma economia
ainda longe do padrão atual dos países desenvolvidos. O que
remete a outra questão-chave do decênio que está começando.
O país das commodities e do agronegócio aproveitará a déca-







da para agregar conhecimento científico e tecnológico a sua
indústria, de modo a internacionalizá-la? Ou continuará ten-
do sua pauta de exportações limitada ao que vem da natureza?

- "Corremos dois grandes riscos nos próximos anos. 
Um deles éode nos sentirmos ricos demais com o pré-
sal; o outro éode achar que nos basta ter uma agroin-
dústria de ponta e altamente competitiva. Um país 
que almeja o desenvolvimento tem de olhar para todos 
os setores. Do contrário, veremos um processo dede-
sindustrialização que nos deixará para trás na corri-
da mundial." (Cledorvino Belini, presidente da Fiat) 

Por ora, o que se vê nas empresas de ponta é o oposto, um pro-
cesso de internacionalização acelerado que melhora as chances do
Brasil na disputa por espaço na arena global. A Ambev era, dez
anos atrás, uma companhia de tamanho médio para grande, res-
trita ao Brasil. "Hoje operamos diretamente em mais de 30 países",
diz Castro Neves. "E não vejo companhia brasileira que não faça
frente às empresas de fora em termos de qualidade de gestão de
pessoas." O mesmo não pode ser dito do setor público, mas o atra-
so na área governamental também começa a ser enfrentado. "Já vi

estados com planos bem estruturados
e metas detalhadas para os próximos
cinco anos. Se o modelo privado de pla-
nejamento estratégico se espalhar pelo
setor público, estaremos dando um
grande passo para manter a trajetória
de crescimento", afirma Castro Neves.

Eis uma prática que deve ganhar
corpo nos próximos anos: a integração
entre público e privado em iniciativas
que vão além das parcerias de negó-
cios tradicionais. O conceito de empre-
sa cidadã está mudando rapidamente.
Cada vez mais, lucro e desenvolvimen-
to sustentável serão simbióticos, como
parte do processo de criação de va-
lor de uma organização. "A Philips,
por exemplo, vende equipamentos
e serviços para a área da saúde", diz
Bicudo. "Nossa métrica não pode ser
pura e simplesmente criar valor fi-
nanceiro. O objetivo também é mos-
trar a diferença que a empresa pode
fazer no quadro da saúde brasileira."

Esta nova postura corporativa
conferirá às empresas algo que a gera-
ção dos trainees olha com atenção na
hora de escolher um emprego: a busca
de um sentido para o trabalho que vá
além do retorno econômico. "Engaja-
mento é a palavra. O grande desafio das
•empresas será desenhar estratégias
que conquistem a fidelidade das novas
gerações", diz Bicudo. Com a econo-
mia em curva ascendente e o mercado
aquecido, aumentam exponencial-
mente as oportunidades de trabalho.
Uma previsão conhecida sugere que
os membros da chamada Geração Y 
(a dos nascidos entre 1980 e 1994) pas-
sarão por pelo menos dez empresas ao



longo de suas vidas profissionais. Num
ambiente onde as pessoas vão poder
escolher como e para quem trabalhar,
as organizações terão ainda mais difi-
culdades para reter talentos. Pacotes
generosos de remuneração e uma mar-
ca forte seguirão sendo importantes,
mas não serão suficientes para atrair
e manter os melhores profissionais.

A não ser, talvez, no mundo do fu-
tebol, já não se veste com a mesma fa-
cilidade a camisa de um time apenas
pela promessa salarial. "Não entro em
uma empresa pensando em quanto
vou ganhar em três anos. Se tiver um
plano de carreira e for boa no que faço,
a recompensa vai chegar em algum
momento", diz Aline, do Citibank. "Os
desafios interessam mais do que os ga-
nhos financeiros de curto prazo." Os
valores de uma empresa são vitais para
a nova geração. A cultura corporativa,
o ambiente e as perspectivas de cresci-
mento é que farão os profissionais da
Geração Y casar ou não com uma or-
ganização. "Cabe achar a empresa cer-
ta, adequada aos seus valores. Aí você
fica", diz Marco Túlio, da Whirlpool.

- "O acesso a informação e tecno-
logia proporcionou a essa turma 
uma visão mais ampla do mun-
do. Eles buscam companhias 
inspiradoras, que lhes ofereçam 
qualidade de vida." (Marcos 
Bicudo, presidente da Philips) 

Representante da Geração X (a dos
nascidos entre 1964 e 1979), Bicudo
passou por apenas quatro empresas
em sua carreira. Está na Philips há 22

anos. Belini, um autêntico baby boomer (membro da geração que
nasceu entre 1946 e 1963), trabalhou em três companhias antes de
ingressar na Fiat, em 1973. "Não existe mais a fidelidade que havia
em minha época", afirma. Será? Talvez exista, mas por motivos
que vão além dos convencionais, como a busca de estabilidade.

Quando o assunto é fidelidade profissional, Marcelo Odebre-
cht gosta de contar uma história de família: "Meu avô [Norberto 
Odebrecht] instituiu a medalha de 25 anos de carreira na empre-
sa. Quando o camarada recebia essa homenagem, sabia que era
hora de começar a planejar a aposentadoria. Hoje, existem mais
de 3 mil pessoas com 25 anos de casa na Odebrecht, a maioria já
pensando em botar no pescoço a medalha dos 50". A mensagem
é bem simples: quando as pessoas se identificam com os valores
da empresa, querem ficar, em qualquer era, a qualquer tempo.
Marcelo, no entanto, apresenta uma ressalva para quem está
chegando agora ao mercado de trabalho: "As empresas não têm
de se adaptar a vocês. Uma organização que muda seus valores
para se adequar a uma nova geração não é perene, não sobrevive".







Tanto a Odebrecht quanto a Ambev são empresas com
culturas corporativas sólidas, com um núcleo imutável. A m -
bas tratam seus gestores como "donos do negócio". Na Ambev,
os líderes de destaque tornam-se sócios da companhia. Atu-
almente, há 11 diretores nessa condição no Brasil. Sua média
de idade é de 40 anos, e eles estão na empresa há pelo menos
uma década. "Achamos que esse modelo funcionou até aqui
e provavelmente vai funcionar no futuro", diz Castro Neves.

Não é segredo que as companhias lutam com suas melhores
armas para reter talentos. Exagerada é a crença na disposição dos
jovens em mudar de emprego pelo prazer da novidade. A julgar
pelas afirmações registradas na mesa-redonda, não é bem assim.
"Venho de uma família de funcionários públicos, que costumavam
entrar em um emprego e não sair mais. Não fui para a Natura pen-
sando em ficar pouco tempo e logo mudar, para evoluir mais rápi-
do", diz o trainee Rafael Guimarães. "O exemplo familiar pode até
ter interferido nesse meu modo de pensar, mas o desejo de fazer his-
tória em uma empresa vem muito mais da minha filosofia de vida."

Há um curioso paradoxo por trás
dessa nova forma de casamento com a 
empresa. Agrada aos CEOs saber que
ainda há jovens dispostos a ficar na
companhia por muito tempo. Não há
dúvida, porém, que mantê-los enga-
jados a valores e desafios é bem mais
complexo do que oferecer salários al-
tos e estabilidade. É uma situação que
tende a criar uma vantagem compe-
titiva não desprezível para start ups

- empresas novas, ágeis e excitantes,
que têm numa visão diferente do futu-
ro seu ativo mais precioso. Para equi-
librar esse jogo, companhias grandes
e tradicionais apostam suas fichas na
formação de gestores capazes de ins-
pirar equipes e no que Odebrecht cha-
ma de "espírito de pequena empresa".

- "As grandes organizações do 
futuro funcionarão como con-
federações de pequenas uni-
dades de negócios. Cada uma 
dessas unidades será uma cé-
lula independente, capitane-
ada por líderes cuja principal 
função será a de manter as 
equipes comprometidas e mo-
tivadas. " (Marcelo Odebrecht, 
presidente do grupo Odebrecht) 

Neste modelo organizacional, o 
mérito individual tende a dar lugar ao
reconhecimento coletivo. "No futuro, te-
remos menos a figura do one man show
e mais equipes inspiradoras", diz Barro-
so, da T A M . Difícil não reconhecer que
esta é uma mudança para melhor. Mas e 
a meritocracia, como fica? Os jovens ta-
lentos de hoje querem ser reconhecidos



(e remunerados de modo especial) quan-
do se destacam pelos resultados? Ou
preferem bônus divididos com o time,
para preservar o espírito de equipe?

Como seria de se esperar, não há
consenso. "Acho válida a chamada
meritocracia ponderada, que leva em
consideração o desempenho de cada
profissional da equipe", diz Naranjo,
da Kimberly-Clark. "Na recompensa
individual, você estimula quem é mui-
to bom, mas desestimula a equipe",
rebate Aline, do Citibank. "As pessoas
que não conseguiram gerar o resulta-
do esperado correm o risco de perder
a garra, mesmo sendo boas. E isso fará
com que jamais atinjam as metas."

Referência no Brasil quando o 
tema é remuneração por resultados,
a Ambev defende um modelo de ava-
liação que combina desempenho in-
dividual e coletivo. "Criamos um sis-
tema para estimular o indivíduo e, ao
mesmo tempo, alinhá-lo ao objetivo
comum", diz Castro Neves. O proces-
so passa por três esferas. Começa com
três metas impostas à companhia no
início de cada ano. Se elas não forem
atingidas, toda a engrenagem falhou e 
ninguém ganha bonificação. Há tam-
bém três objetivos para a diretoria. Um
eventual fracasso dos diretores poderá
comprometer o todo e, se isso ocorrer,
ninguém é premiado. Por fim, vem o 
indivíduo. Para que um executivo te-
nha bônus, a unidade em que trabalha
deve ser bem-sucedida. Ou seja, não
adianta conseguir resultados sozinho.
De acordo com Castro Neves, essa
foi a forma encontrada pela empresa
para evitar a competição destrutiva.

Inovar é preciso, e não há presidente de empresa contemporâ-
neo que não tenha essa necessidade no topo de sua agenda. Curioso
é perceber quão pouco consenso existe sobre as melhores práticas
para evitar que modelos hierárquicos rígidos travem o processo de
inovação. "Inovação nada tem a ver com improviso e criatividade.
Inovação é processo", afirma Líbano Barroso. Verdade? Não para
Marcelo Odebrecht. "Tenho verdadeira aversão a processo. Inova-
ção é delegação, liberdade de criação e tolerância ao erro", afirma.
Inevitavelmente, as empresas tendem a buscar em suas culturas or-
ganizacionais as ferramentas para seguir inventando o futuro. "Ino-
vação tem de ser feita com metas anuais. Do contrário, não funcio-
na", diz João Castro Neves. Como se trata da Ambev, não supreende.

Essa confiança em valores empresariais é atávica a todas
elas. É assim hoje e assim será nas companhias do futuro. A 
verdade inconveniente, neste caso, é que aquilo que trouxe as
melhores empresas até aqui não necessariamente será o que as
levará às próximas décadas. E isso talvez esteja mais claro para
os trainees do que para os CEOs das grandes companhias.



Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 49, p. 90-103, mar. 2011.




