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Abertas as inscrições
para a Expo CIEE
Os estudantes interessados em
visitar a Expo CIEE 2012 já po-
dem se inscrever no site www.
ciee.org.br. O evento será reali-
zado no Pavilhão da Bienal, no
Parque do Ibirapuera, em São
Paulo, entre os dias 18 e 20 de
maio. O cadastro antecipado é
gratuito e evita que o visitante
enfrente filas na entrada.

PESQUISA
Profissional quer mais
liberdade na empresa
Pesquisa feita pelo site Traba-
lhando.com Brasil, com 500 tra-
balhadores, apontou que 55%
dos entrevistados ficariam mui-
to mais satisfeitos se pudessem
ter horários flexíveis ou traba-
lhar em casa. Entre os demais,
29% querem ter bônus e benefí-
cios extras, 14% preferem rece-
ber hora extra para fazer ativida-

des fora do expediente (incluin-
do responder e-mails) e 2% de-
sejam duas horas de almoço.
Para o diretor-geral do site, Re-
nato Grinberg, adotar horários
flexíveis e dar mais liberdade
pode trazer resultados. “A em-
presa demonstra que confia e
acredita na capacidade de seus
funcionários identificarem seus
direitos e obrigações. Assim,
eles se sentem mais confiantes,
passam a tomar mais iniciativas
e dedicam-se mais à empresa.”

‘É preciso sair da zona de conforto e se assustar’

Entrevista/ CEO

Para crescer na carreira, o italia-
no Vicenzo di Giorgio, de 41
anos, defende que é preciso sair
da zona de conforto para se as-
sustar com os desafios, pois são
eles que impulsionam o desen-
volvimento. Ele também acon-
selha que as pessoas não te-
nham pressa para subir na car-
reira, mas que façam suas tare-
fas da melhor maneira e tratem
bem todos aqueles com quem
atuam, de colegas de trabalho a
fornecedores e clientes. Hoje,
Giorgio é presidente e CEO pa-
ra a América Latina da Onda
Mobile, criada em 2003 na Itá-
lia e que fabrica mini modens e
aparelhos celulares.

● Como foi o seu começo?
Antes da Onda, trabalhei ao lon-
go de 13 anos na TIM. Minha
formatura em engenharia elétri-
ca (pela Facoltà di Ingegneria
Elettrica da Università degli Studi
di Palermo) foi em 1996, mas na
fase final dos estudos eu fiz um
trabalho de conclusão de curso
com a TIM, envolvendo tecno-
logia de celular. A empresa gos-
tou muito e me contratou. Co-
mecei na equipe de vendas,
mas elaborando projetos para o
mercado corporativo. Depois
comecei, ainda na Itália, a traba-
lhar com serviços de valor agre-
gado. E, posteriormente, é que
fui para o exterior.

● Quando foi?
No ano 2000, eu participei do
start up da TIM no Peru como
gerente de serviços de valor
agregado. Foi um pequeno, mas

ótimo laboratório, porque é um
país pequeno, em desenvolvi-
mento. Foi uma boa experiên-
cia, tanto para as pessoas – ir pa-
ra um outro país –, quanto para
a empresa, que, com os resulta-
dos obtidos, decidiu continuar
investindo na América Latina, e
também no Brasil, para onde eu
vim pela TIM em 2001. Fiquei
até 2005. Aqui, a empresa inves-
tiu para obter licenças com tec-
nologia GSM, foi a primeira a
ter tecnologia digital de verda-
de. Eu tive a sorte de participar
desse processo.

● Como foi a ida para a Onda?
Em 2009, a Onda, que era clien-
te da TIM – e por isso me conhe-
cia –, estava procurando um
executivo para ser administra-
dor, de preferência italiano,
que conhecesse não somente o
português, mas também o espa-
nhol, que pudesse ficar na Amé-
rica Latina, que a conhecesse
como a Itália e estivesse por
dentro do mercado brasileiro.
Foi estranho, pois parecia que
não era o job description que es-
tava sendo lido para mim, mas
meu currículo. Então, foi isso,
saí da TIM para a Onda e saí da
Itália para voltar para o Brasil.

● Assustou trocar uma empresa
grande por outra menor?
Sim, assustou, mas acho que o
crescimento de uma pessoa pas-
sa sempre pelo que assusta. A
mesma emoção, de sentir me-
do, eu tive quando fui para o Pe-
ru, porque eu não conhecia o
país, não sabia como era a vida

lá. Era a mesma empresa, mas
saí do conforto da Itália para ir
para um país novo. Também fi-
quei assustado quando vim pa-
ra o Brasil pela TIM. A mesma
coisa senti ao sair da TIM para

uma companhia menor, mas ti-
nha um desafio importante: eu
não era o presidente da TIM,
era um dos diretores, e na On-
da eu ira poder gerenciar tudo,
100%. Sugiro aos jovens que

tentem se emocionar, se assus-
tar, sair um pouco da zona de
conforto para crescer pessoal e
profissionalmente.

● Mais alguma sugestão?

Algumas pessoas, para fazer car-
reira mais rapidamente, podem
maltratar alguém, agir de uma
forma que não é a melhor, a
mais apropriada e justa, tudo
para ter um ganho naquele ano.
Mas depois terá um retorno ne-
gativo muito pior daquilo que
ela ganhou. É bom pensar, por
exemplo, que na Europa, já au-
mentou o número de anos ne-
cessários para a aposentadoria.
E o mesmo deverá ocorrer por
aqui. Então, começa-se a traba-
lhar com cerca de 25 anos e tra-
balha-se aí por 40/45 anos. É
muito tempo. E tudo aquilo
que se faz, depois sempre retor-
na. Trabalhar adequadamente
com colegas, clientes ou forne-
cedores, dá um retorno positi-
vo. Pode ser até 15, 20 anos de-
pois. Do mesmo jeito, qualquer
atitude errada, também volta.

● O foco é o trabalho, então?
É. Não se preocupar em crescer
na carreira, mas em trabalhar di-
reito, porque tudo aquilo que é
bem feito, um dia volta. Eu te-
nho vários casos de ex-funcio-
nários da TIM que agora com-
pram de mim. Graças a Deus eu
nunca os magoei. Imagina se vo-
cê trata muito mal o funcioná-
rio e depois ele vira seu cliente.
Tratar bem, falar bem não signi-
fica ser fraco. Você pode cha-
mar a atenção, mas da forma
mais educada possível. Explicar
que há um erro, onde ele está e
como deveria ter atuado. Tudo
volta, principalmente para
quem trabalha no mesmo ramo
por muito tempo. /C.M.

Muito se tem falado da liderança co-
mo uma das principais competên-
cias de um dirigente de empresa. De
fato, a autoridade e o poder só se legi-
timam quando esse atributo existe e
é genuíno. Trata-se de condição ne-
cessária, porém não mais suficiente
diante de uma realidade em que situa-
ções corriqueiras e estáveis deram lu-
gar a um contexto complexo e de
transformação permanente.

É nesse caldo que emergem novas
competências críticas para os diri-
gentes contemporâneos, com o con-
ceito de liderança ganhando apêndi-
ces que buscam dar conta dos novos
caminhos a serem percorridos.

Surgem, assim, o líder carismáti-
co, o situacional, o educador, o servi-

dor. A esses predicativos, cabe acrescen-
tar um novo fator imprescindível para
prosperar diante de mudanças, adversi-
dades e crises: resiliência, que pode ser
considerada a principal competência
desta primeira metade do século 21.

Dirigentes são responsáveis, em gran-
de medida, pela resiliência das empre-
sas que dirigem. Trata-se de uma com-
petência requerida para que possam am-
pliar o nível de resiliência das pessoas
sob seu comando e da própria organiza-
ção. Isso faz toda a diferença para o en-
frentamento de crises externas e inter-
nas, pois possibilita que se agregue va-
lor ao negócio mesmo após um período
de turbulência.

Empresas resilientes demonstram
menor resistência a mudanças e, por

conseguinte, mais dinamismo e plastici-
dade organizacional. Mesmo submeti-
das a graves crises, preservam a gover-
nança corporativa, sem perda de contro-
le. Quando abaladas por grandes trans-
formações, fusões e troca de acionistas
e/ou dirigentes, retornam com rapidez
à normalidade, restabelecendo seus pa-
râmetros de rotatividade de pessoal,
atração de talentos e as condições ge-
rais de operação. A resiliência também
possibilita recuperar a reputação abala-
da, e o aprendizado pode mesmo servir
para impulsionar avanços.

Desde o início dos anos 1990 há esfor-
ços para compreender o fenômeno da
resiliência a partir de escalas de mensu-
ração internacionais. Em busca de uma
métrica que melhor se adaptasse ao con-

texto brasileiro, empreendi um estudo
de campo que resultou na concepção da
Escala de Resiliência Sabbag (ERS).

O instrumento permite compreen-
der aspectos que influenciam o grau de
resiliência em adultos profissionais a
partir de nove fatores inerentes à essa
competência: autoeficácia/autoconfian-
ça, solução de problemas, temperança,
empatia, proatividade, competência so-
cial, tenacidade, otimismo e flexibilida-
de mental. Frente a essas questões, po-
de-se compreender com mais facilida-
de o porquê de a resiliência ser conside-
rada um ponto essencial para dirigentes
em situações de crise.

A temperança permite manter o “san-
gue frio” para, racionalmente, pensar es-
tratégias de enfrentamento, enquanto a
proatividade implica no senso de urgên-
cia para tomar iniciativas tão cedo quan-
to possível – lembrando que, nos proces-
sos de crise, o tempo é uma variável cru-
cial para o agravamento da situação.

Já a capacidade de resolução de pro-
blemas possibilita ao dirigente transfor-
mar estratégias em soluções planejadas
e, diante da flexibilidade mental, ele po-
de propor novas táticas em substituição
àquelas que não trouxeram resultados.
A tenacidade impedirá que esmoreça
ou desista, conferindo forças para que
persista, pragmaticamente, fazendo
tentativas.

Para que tudo isso ocorra, há, no
entanto, atributos primordiais como
autoeficácia e otimismo. O dirigente
precisa acreditar na possibilidade de
solução da crise e confiar em si mes-
mo para liderar o processo. É natural
que, em momentos mais difíceis, aflo-
rem pensamentos e emoções negati-
vas. O otimismo aprendido significa
a capacidade de contrabalançar o ne-
gativo com o positivo, de maneira a
não ser minado pela negatividade.

A empatia é vital para compreen-
der os diferentes graus de resiliência
dos envolvidos. Não é raro encontrar
dirigentes frios e insensíveis, embora
competentes tecnicamente. A falta
de empatia e a incapacidade de articu-
lar apoios sociais ameaçam, contu-
do, a própria efetividade das medidas
de enfrentamento.

Um dirigente de elevada resiliên-
cia acelera solução de crises, aprende
com elas e se fortalece nessa lide. Já
os de resiliência moderada são carre-
gados pelo fluxo de iniciativas de ou-
tros, enquanto os de baixa resiliência
correm o risco de se isolar. A boa notí-
cia é que essa é uma competência pas-
sível de ser desenvolvida.
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Se a jornada de trabalho fosse
reduzida, cerca de 40% ainda
dedicariam o tempo extra para
atividades relacionadas a traba-
lho. Essa é uma das constata-
ções de um estudo divulgado
pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica e Aplicada (Ipea). Para
39,5% dos entrevistados, o tem-

po dedicado ao trabalho prejudi-
ca a qualidade de vida. Foram
ouvidas 3.796 pessoas. Para o
grupo, o trabalho provoca cansa-
ço e estresse (13,8%), compro-
mete relações amorosas e a
atenção à família (9,8%), abala
estudo, lazer e esporte (7,2%) e
afeta amizades (5,8%).

Brasileiro acredita que trabalhar muito afeta
sua vida afetiva, aponta estudo do IPEA
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Vicenzo di Giorgio, presidente e CEO para a América Latina da Onda Mobile

A importância da resiliência
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 mar. 2012, Caderno E, p. 2.




