
PÁSCOA
Ainda há vagas para
trabalho temporário
O período que antecede a Pás-
coa está entre as três melhores
épocas do ano para conseguir
um emprego temporário. As
outras duas são Natal e Dia das
Mães. A previsão para a Páscoa
2012 é de que 71,5 mil trabalha-
dores sejam contratados em
todo o Brasil, de acordo com o
estudo encomendado pela Asso-

ciação Brasileira das Empresas
de Serviços Terceirizáveis e de
Trabalho Temporário (Assert-
tem) e pelo Sindicato das Em-
presas de Prestação de Serviços
Terceirizáveis e de Trabalho
Temporário do Estado de São
Paulo (Sindeprestem) ao Insti-
tuto de Pesquisa Manager (Ipe-
ma). A expectativa para a indús-
tria, que iniciou o período de
contratação em meados de se-
tembro do ano passado, é de
que sejam preenchidas 43 mil

vagas temporárias, o
que representa
60% do total pre-
visto. Destas, esti-
ma-se que 26 mil
trabalhadores já
tenham sido admi-
tidos. Portanto, a
indústria ainda tem
potencial para contra-
tar em torno de 17 mil temporá-
rios para suprir o aumento da
demanda ocasionada pela Pás-
coa. O comércio deve oferecer

28,5 mil vagas até a segunda
quinzena de março. A estimati-
va é de que 20% destas vagas já
estejam preenchidas.

ENTREVISTA/CEO

Com cargos que equivalem ao
de presidente, Antonio Quintas
assumiu em fevereiro o coman-
do da Motorola Mobility no Bra-
sil, ao tomar posse dos postos
de vice-presidente e diretor-ge-
ral da companhia. Engenheiro
eletrônico formado em 1987 pe-
la FAAP – com especialização
em marketing pela ESPM e cer-
tificação da Kellog University,
de Chicago (EUA), ele está há
quase 18 anos na companhia e
conta que optou por uma carrei-
ra de longo prazo na Motorola.
Para Quintas, quem quer cres-
cer na carreira, deve ter a ética
como fundamento.

● Como começou na Motorola?
Entrei na área comercial há pra-
ticamente 18 anos. Atendi prati-
camente todos os grandes clien-
tes da Motorola, os grandes ope-
radores de telecomunicações
aqui no Brasil. Fui promovido
depois para uma função de dire-
tor de vendas, e além dos aten-
dimentos a essas grande contas
no Brasil, também fui encarre-
gado, durante um tempo, da
coordenação das atividades des-
sas grandes contas na América
Latina. Viajei para Estados Uni-
dos e Europa para fazer negocia-
ções globais de contratos de
compra. Depois dessa experiên-

cia, como eu almejava uma posi-
ção de gerência geral, faltava-
me uma experiência internacio-
nal. A empresa valoriza muito
essa experiência, pois é impor-
tante ter uma visão mais global,
mais ampla dos negócios nas di-
ferentes regiões que a empresa
atua. Então, me foi dada uma
oportunidade de comandar, a
partir da Argentina, o cone sul,
como chamamos o grupo de paí-
ses formado por Argentina, Chi-
le e Peru – o Brasil é uma região
sozinha, como o México –, e foi
o que serviu de preparação para
minha promoção.

● Foi uma opção sua ficar todo
esse tempo na empresa?
Sim, optei por uma carreira
mais focada nesta empresa. Ti-
ve alguns convites de outras
companhias, mas me decidi por
uma carreira de longa duração
numa companhia e num seg-
mento de negócio no qual eu
sempre fui encontrando desa-
fios que me motivaram a conti-
nuar crescendo. E também a
buscar capacitação em diversas
áreas, quando eu não tinha. Is-
so tem sido muito gratificante.

● É um setor extremamente dinâ-
mico e competitivo. Como você
enfrenta esse quadro?

Eu acho que o setor é tão avan-
çado – estamos sempre falando
do que vem, estamos sempre
criando negócios –, que há coi-
sas que se aprende no próprio
negócio, há novidades que são
criadas, lançadas, pela própria
indústria. Por isso, não dá tem-
po de esperar o conhecimento
chegar a você por meio de li-
vros. É preciso estar muito bem
informado, participar de con-
gressos, participar de associa-
ções de negócios que facilitem
a absorção do conhecimento. E
tem que ser curioso também, a
própria pessoa deve se propor a
aprender sobre a área que está

inserida. Então, tem uma parte
que vem do estudo, do ensino,
dos MBAs e da própria forma-
ção, mas tem uma parte que é o
conhecimento que é preciso
buscar no jornal, na mídia, na
internet, no dia a dia, nos con-
gressos do setor.

● E a dinâmica do trabalho?
É muito pesada. É uma competi-
ção muito acirrada, os líderes
vão mudando de posição ano a
ano. Se escolhemos uma tecno-
logia adequada, isso nos dá um
conforto de um ou dois anos.
Se houver erro na decisão tec-
nológica, então o líder sofre pa-

ra recuperar esse atraso.

● Você já recorreu a coaching?
Acho fundamental. Fiz várias
vezes. Fiz, por exemplo, aqui na
Motorola antes de ir para a Ar-
gentina. Acho muito importan-
te dedicar um tempo para refle-
tir sobre o que você está fazen-
do, sobre o que está funcionan-
do, o que não está funcionando.
E, geralmente, muitas coisas
que nos levam até uma determi-
nada posição, quando você che-
ga a essa posição elas não ser-
vem mais. Só isso não vai ser su-
ficiente para crescer, então é
preciso descobrir novas compe-

tências e novos comportamen-
tos que tem de desenvolver.

● Além de conhecimento e habili-
dades, o que mais é preciso para
crescer na carreira?
Eu acho que passa pela ética,
passa pelo respeito pelo indiví-
duo, e passa por uma atitude po-
sitiva, passa por uma inteligên-
cia emocional. Eu acho que
quem quer crescer dignamente
na sua carreira tem de ter isso
como fundamento. Isso não é
uma competência que você vá
buscar em algum lugar, isso é
uma coisa que você desenvolve.
/CLÁUDIO MARQUES

Difícil imaginar uma carreira bem-su-
cedida, hoje em dia, sem pensarmos
em uma pessoa que tenha postura de
autodesenvolvimento, mente relati-
vamente aberta, flexibilidade cogniti-
va e capacidade de adaptação a mu-
danças. Nada mais atual para o suces-
so do executivo do que ser capaz de
lidar com mudanças constantes ao
longo de sua trajetória profissional.

“O Artista”, dirigido por Michel
Hazanavicius, levou cinco Oscars pa-
ra casa, incluindo o de melhor filme.
Trata-se de um retorno ao passado,
ao cinema mudo e em preto e branco.
Na história ambientada na Holly-
wood dos anos 1920, o astro George
Valentin (Jean Dujardin) teme a che-
gada de uma nova forma de fazer sua

arte e sua possível queda por conta des-
sa revolução tecnológica e artística: o
cinema falado. De queridinho das pla-
teias e dos diretores, cai em depressão e
no ostracismo ao não se adaptar aos no-
vos tempos e padrões do cinema falado.

Merece ser visto, mas meu entusias-
mo por ele é por ser um excelente exem-
plo de como uma carreira brilhante po-
de ir ladeira abaixo quando alguém resis-
te bravamente à mudança.

Em suas aulas sobre Gestão de Mu-
danças nos programas da FIA, o profes-
sor Sergio Nery costuma dizer que a lide-
rança educadora poderá influenciar a
mudança de comportamento dos indiví-
duos céticos, críticos e imóveis (aque-
les fechados à mudança). Isso de várias
maneiras: criando um ambiente partici-

pativo, transparente, demonstrando de-
talhadamente a importância do proces-
so de mudança e a possibilidade de cres-
cimento profissional e individual. Des-
ta maneira, poderá provocar na maioria
dos indivíduos que estavam no quadro
da imobilidade uma mudança de pers-
pectiva, fazendo com que percebam no-
vas possibilidades, podendo torná-los
empreendedores e novos alavancado-
res do processo de mudança.

No caso de George Valentin, em “O
Artista”, nem o amor e apoio de Peppy
Miller, uma jovem dançarina e atriz que
ganhou notoriedade com o cinema fala-
do, foram suficientes para energizá-lo.
E, assim, manteve-se alinhado aos seus
próprios interesses. O que o levou a in-
vestir em algumas produções indivi-

duais no antigo formato, mas obviamen-
te sem sucesso, tendo em vista que o
público demandava novidades. Nery
afirma que: “Perder a rigidez será preci-
so. É não ver o novo como um inimigo
que apareceu para nos tirar do lugar que
nos pertence, do nosso lugar natural”.

Fausto. A ideia de autodesenvolvimen-
to pode ser ilustrada com a figura de
Fausto, cuja história tem sido contada e
recontada em todas as línguas moder-
nas, em todos os meios conhecidos, da
ópera ao espetáculo de marionetes.

Fausto, de Goethe, composto em
1799 ou 1800 e publicado em 1808, é um
dos pontos altos do Romantismo euro-
peu. A obra foi concebida e criada ao
longo de um dos períodos mais turbu-
lentos e revolucionários da história
mundial. Fausto começa num período
cujo pensamento e sensibilidade e os
leitores do século XX reconhecem ime-
diatamente como modernos, mas cujas
condições materiais e sociais são ainda
medievais; a obra termina em meio às
conturbações espirituais e materiais de
uma revolução industrial.

O Fausto de Goethe expressa e dra-
matiza o processo pelo qual, no fim do
século XVIII e início do seguinte, um
sistema mundial especificamente mo-
derno vem à luz. A força útil que anima o
Fausto goethiano e gera muito de sua

riqueza e dinamismo é um impulso.
O que Fausto deseja para si mesmo é
um processo dinâmico que incluiria
toda sorte de experiências humanas,
alegria e desgraça juntas, assimilan-
do-as ao seu interminável crescimen-
to interior. O único meio de que o
homem moderno dispõe para se
transformar é a radical transforma-
ção de todo o mundo físico, moral e
social em que ele vive.

“Observo e sinto minhas forças
crescerem, resplandeço embriagado
por um vinho novo, sinto coragem de
mergulhar no mundo, de carregar to-
das as dores e alegrias da terra; de
entrar com a tormenta, de agarrar e
torcer, de apertar a mandíbula dos
náufragos e jamais desisti.” Mudar é
um exercício complexo! Por isso, as-
sim como Fausto, exige um sujeito
ávido por novas experiências e emo-
ções, preocupado com seu autode-
senvolvimento, com sua transforma-
ção e crescimento interior, dinâmi-
co, corajoso e disposto a transformar
também o mundo ao seu redor.

✽

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO CORPORATI-

VA, É PROFESSORA DA FACULDADE DE ECO-

NOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDA-

DE ( FEA/USP) E DA FUNDAÇÃO INSTITUTO

DE ADMINISTRAÇÃO (FIA)

Nem tudo é salário

DIVULGAÇÃO

PETRÓLEO E GÁS

O Programa de Mobilização da
Indústria Nacional de Petróleo
e Gás Natural (Prominp), cujo
objetivo é qualificar mão de
obra para atender à demanda
do setor vai ter mais uma etapa.
A Petrobrás deve anunciar ama-
nhã o início do novo processo
seletivo para os cursos gratui-

tos do programa. Neste sexto
ciclo, serão oferecidas 11 mil
vagas em 14 estados, para todos
os níveis de escolaridade. As
categorias de nível básico res-
pondem por mais de 60% da
disponibilidade. As inscrições
começam na quarta-feira e vão
até 12 de abril.

Petrobrás vai abrir nesta semana seleção
para os cursos de qualificação do Prominp

MARISA EBOLI
BATENDO PONTO
✽meboli@usp.br

DIVULGAÇÃO

ANDRÉ LESSA/AE

‘Ética é um
fundamento
para crescer ’

Seomundoémóvel,mude!

Antonio Quintas, líder da Motorola Mobility no Brasil
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 mar. 2012, Empregos & Carreiras, p. 2.




