
Jornal Valor --- Página 3 da edição "11/04/2012 1a CAD D" ---- Impressa por GAvenia às 10/04/2012@16:51:00

Quarta-feira, 11 de abril de 2012 | Valor | D3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD D - EU - 11/4/2012 (16:50) - Página 3- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

EU& | C a r re i ra

Va i v é m

Stela Campos

Eduardo Giestas é o novo CEO
e vice-reitor da Anhembi Mo-
rumbi e da BSP, escolas da rede
Laureate. Ele teve passagens pela
Procter & Gamble do Brasil e Nes-
tlé nos Estados Unidos.

N exte l
O executivo Ricardo Watanabe

é o novo CFO (Chief Financial Of-
ficer) da Nextel.

B e m ate c h
Bruno Primati assumiu a dire-

toria da nova unidade de softwa-
res para hotéis da Bematech.

Instituto Coppead
Vicente Ferreira assumiu a vi-

ce-diretoria de educação executi-
va do Instituto Coppead da UFRJ.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

va l o r .com.br
Acompanhe a movimentação de

executivos também no site

www.va l o r. c o m . b r/c a r re i ra

O vício de estar sempre promovendo mudanças
Rumo certo

Betania Tanure

D
e início, esse título
pode parecer
incoerente. Afinal, o
vício é, por
definição, ruim,

enquanto mudar é bom e
necessário em uma sociedade
como a contemporânea. Então,
para que lado penderia o
argumento deste artigo?

Antes de seguir na análise, faço
uma pequena digressão pelos
cenários de mudança mais
comuns nas empresas: o mundo

corporativo está “v i c i a d o” em
uma série de programas de
gestão dessas situações.
Eles consomem recursos
volumosos e, não raramente,
geram alto nível de estresse nas
pessoas. Para agravar a situação,
muitas vezes, antes mesmo da
consolidação do programa
original, novos programas são
colocados em funcionamento.
A grande pergunta é: eles
conseguem resolver o que
se propõem a resolver?

De acordo com os
depoimentos dos presidentes
das 500 melhores e maiores
empresas brasileiras, em
grande parte dos casos não se
atinge o resultado esperado.

Um dos motivos do fracasso
de inúmeros programas de
mudança é que se buscam
respostas “prontas” — ou seja,
aplicam-se metodologias — a
questões mal formuladas ou
formuladas superficialmente.
Não se investe tempo e energia
na fase de diagnóstico, que
chamamos de mapeamento.

As empresas querem
soluções rápidas, acham que já
conhecem os seus problemas. É
bem verdade que normalmente
os conhecem, mas raramente
param para refletir sobre a
origem deles. Além disso, com
frequência os consultores, ou
mesmo as escolas de negócio,
estão prontos para vender as
suas soluções e ajudam as
empresas a embarcar nelas.

Outro motivo é que grande
parte do desenvolvimento da
mudança se concentra nas
dimensões racionais da
organização, ou seja, em
processos, estrutura, estratégia.

Tem-se muita dificuldade de
mergulhar com profundidade
no campo mais emocional,
principalmente porque lidar
com cultura, pessoas e
liderança significa lidar
consigo mesmo, o que nem
todos os gestores estão
dispostos a fazer.

Ademais, muitas vezes os
novos dirigentes se ocupam
mais em “fazer barulho” do que

em dar continuidade a um
plano de longo prazo,
consistente, que mantenha o
programa em andamento, se
ele for adequado. Operar uma
mudança efetiva dá trabalho,
exige persistência e até hoje, em
diversas partes do mundo, a
medição de resultados é um
enorme desafio para os
indicadores de Wall Street.

Outra armadilha comum é
“delegar ” a gestão da mudança
à área de recursos humanos,
que normalmente recebe a
incumbência com alegria e
orgulho. Não podemos deixar
de enfatizar a importância da
função RH em um contexto
desses, porém ele não pode ser
visto — nem se ver — como
“d o n o” do processo.

A área precisa ter a postura
firme de não receber um
mandato que não poderá
cumprir. Além disso, uma
consultoria eventualmente
envolvida deve se posicionar
claramente, fundamentada em
seu diagnóstico, ainda que sob

risco de desagradar as pessoas
que estão no poder e com isso
não efetivar o contrato.

Certamente não se chegará a
lugar nenhum sem a abertura e
a disposição do time diretivo.
No dia a dia deve-se considerar
sempre que as pessoas
precisam compreender as
razões pelas quais é necessário
mudar. Elas precisam querer
mudar, adquirir novas
competências e a operar de
modo diferente.

É fundamental aprender a
separar o joio do trigo, ou seja,
saber quando a mudança é
verdadeira e essencial e quando
ela se torna apenas um teatro
para a organização parecer
moderna. Nesse teatro se
configura o vício da mudança, e
a consequência disso é que ela
não se concretiza. A mudança
só é saudável e eficaz se
analisada e vivida de forma
crítica, sem se tornar viciosa.

Betania Tanure é doutora, professora da
PUC Minas e consultora da BTA
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Executivos precisam ser mais ágeis na hora de aprender
Vívian Soares
De São Paulo

Economias em desenvolvi-
mento e que sofrem com a es-
cassez de profissionais qualifica-
dos precisam formar talentos
em velocidade acelerada. Ma-
pear o potencial dos colabora-
dores, identificar os futuros líde-
res e fazê-los atingir o topo ain-
da é, no entanto, um desafio pa-
ra a maioria das companhias.
Nesse cenário, desenvolver a agi-
lidade de aprendizado nos exe-
cutivos pode ser a solução.

A proposta é de David Rossi,
sócio sênior da consultoria
Korn/Ferry International, que es-
teve recentemente no Brasil. Ele
apresentou um estudo no qual
defende que é possível que os
profissionais aprendam rapida-
mente com suas experiências
para melhorar o desempenho —
desde que haja uma tendência
natural para assumir novos pa-
peis e responsabilidades. “Líde -
res que aprendem com as expe-
riências passadas são mais
bem-sucedidos nas seguintes.

Agilidade e flexibilidade são ca-
racterísticas-chave para posições
de comando”, afirma. Para Rossi,
isso é ainda mais relevante em
países em desenvolvimento co-
mo o Brasil, onde o mercado es-
tá em constante mudança.

O primeiro passo para as
companhias investirem nesse
processo, segundo ele, é detectar
as características de cada profis-
sional e cruzá-las com as neces-
sidades dos negócios. É preciso
levar em conta variáveis como
performance de longo prazo,
agilidade de aprendizado, aber-
tura a mudanças e facilidade pa-
ra lidar com pessoas e conceitos.
Para identificar essas caracterís-
ticas em um executivo, é neces-
sário recorrer a ferramentas de
d i a g n ó s t i c o.

Segundo o estudo, profissio-
nais mais ágeis no aprendizado
têm altos níveis de autoconsciên-
cia e conseguem entregar resul-
tados mesmo em situações críti-
cas. “O executivo que está sempre
se questionando como pode me-
lhorar é um bom exemplo. Ele
mantém seu potencial no longo

prazo e se torna apto a assumir
tarefas mais complexas.”

Porém, profissionais que
apresentem naturalmente pou-
ca agilidade na hora de apren-
der não devem ser descartados
pelas companhias. “Eles podem
ter alta performance como en-
genheiros e pesquisadores, mas
geralmente sofrem para se
adaptar a novas áreas e situa-
ções”, afirma Rossi. De acordo
com o consultor, pessoas com
esse perfil podem até chegar ao
nível de diretoria, mas em seto-
res como desenvolvimento de
produtos, por exemplo. “Pa r a
eles, os desafios de carreira estão
em funções técnicas.”

Os colaboradores com poten-
cial para cargos de liderança, no
entanto, precisam de desafios e
mudanças constantes. “Nesse ca-
so, é preciso dar atribuições de
carreira que possam lapidar seus
talentos”, afirma. Esses desafios
são especialmente importantes
para profissionais que atuam em
empresas em expansão, interna-
cionalização ou que tenham pro-
jetos de alto risco.

Levar um profissional para um
alto patamar de agilidade, porém,
exige investimentos em ‘apoio ex-
t r a’ como sessões de coaching e até
mesmo programas de educação
executiva. “No MBA a agenda é in-
tensa. Cursos de finanças, RH, esta-
tística e atividades de grupo simu-
lam a vivência de um alto executi-
vo, que lida com diferentes ques-
tões ao mesmo tempo”, diz. Na
opinião de Rossi, porém, a função
das escolas de negócios é limitada.
“Elas ajudam na formação e no
aperfeiçoamento do executivo,
mas a liderança em si é uma carac-
terística pessoal”, diz.

Programas que promovem ro-
tatividade de funções também
podem acelerar o aprendizado.
“É uma forma de exposição a de-
safios cada vez mais complexos e
arriscados”. Rossi acredita, po-
rém, que as empresas não devem
tentar formar um time apenas
com estrelas. “Não há espaço
apenas para pessoas com alta
performance de longo prazo e
que possuem alta agilidade de
aprendizado. É preciso ter um
equilíbrio com outros perfis.”

R EC RUTA M E N TO

Aq u e c i m e n to
do mercado
leva à criação
de novas áreas
Grupo Manpower amplia atuação no Brasil
para atender demanda por especialistas.
Po r Letícia Arcoverde, de São Paulo

A demanda dos clientes foi o
fator responsável pela mudança
no perfil do grupoManpower no
Brasil. A empresa, presente em
mais de 80 países e com fatura-
mento de US$ 22 bilhões (R$
36,8 bilhões) em 2011, atuou
nos últimos 25 anos com foco
no mercado de profissionais
temporários, sua principal fon-
te de receita. Agora, lança mais
três serviços para aproveitar
áreas aquecidas da economia: o
recrutamento permanente, o
especializado em TI, finanças,
engenharia e saúde e um servi-
ço para desenvolver projetos in-
ternamente nas empresas.

“O Brasil tem um mercado
evoluído e complexo”, explica o

CEO para as Américas e vi-
ce-presidente executivo do gru-
po, Jonas Prising. Ele visitou o
país recentemente para alinhar
a estratégia com o time local.
“Notamos que o nível de sofisti-
cação em gestão é alto. Conse-
quentemente, a demanda por
soluções do mesmo nível tam-
b é m”, afirma.

O grupo já começou a oferecer
nos escritórios de São Paulo e Rio
de Janeiro o serviço de recruta-
mento permanente em diversos
níveis — desde suporte à alta ge-
rência e diretoria— por meio do
Manpower Specialist. Criado ex-
clusivamente para o país, o pro-
duto possui divisões especializa-
das nas áreas de engenharia, óleo

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Jonas Prising, CEO para as Américas e vice-presidente executivo do grupo Manpower, diz que investimento no país até 2014 será de R$ 25,6 milhões

e gás, finanças, vendas, marke-
ting e serviços partilhados.

No fim de abril, chega ao mer-
cado o On Site Management,
com o qual a consultoria aloca
profissionais, equipes e estrutu-
ras para o desenvolvimento de
determinados projetos interna-
mente nas empresas.

Já a partir de maio, a Man-
power também passa a apostar
no serviço de recrutamento Expe-
ris — uma das principais marcas
do grupo — direcionada às áreas
de TI, finanças, engenharia e saú-
de. Além da busca por profissio-
nais qualificados, a Experis ofere-

ce consultoria e acompanhamen-
to junto aos clientes, tendo uma
abrangência mais profunda no
processo de recrutamento.

O investimento para trazer os
serviços ao Brasil foi de US$ 11
milhões (R$ 20,1 milhões) e po-
de chegar a US$ 14 milhões (R$
25,6 milhões) até 2014. Prising
explica que a empresa mudou a
estratégia localmente para ace-
lerar a entrada dos novos produ-
tos. “Normalmente demoraría-
mos mais para expandir o port-
fólio, mas temos que nos adian-
tar para aproveitar o momento
favorável no país”, explica.

Segundo o CEO, hoje é comum
implementar novos serviços dire-
tamente nos escritórios da empre-
sa em países emergentes, ao invés
de consolidar essas ferramentas
primeiro nos mercados principais
como Europa e Estados Unidos.

Apesar de a operação brasilei-
ra ainda ser pequena em relação
ao resto do mundo, ela é a segun-
da maior da América Latina,
atrás apenas do México, onde o
grupo está presente há 40 anos. A
expectativa de Prising, no entan-
to, é que o Brasil assuma a lide-
rança na região em até cinco
anos. Além disso, a operação na-

cional é uma das que mais cres-
cem globalmente, ao lado de ou-
tras como China e Índia.

Para o CEO, o acesso ao talento é
um componente crítico para o su-
cesso tanto de organizações quan-
to de países. Ele acredita, no entan-
to, que falta às empresas um me-
lhor entendimento sobre as mu-
danças que estão moldando o ce-
nário profissional global e a veloci-
dade com que elas estão aconte-
cendo. “Ainda chegará o momento
em que as organizações percebe-
rão que não atingiram suas metas
simplesmente porque não tinham
as pessoas certas”, alerta.

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Para Rossi, da Korn/Ferry, quem usa experiência passada tem mais sucesso

Anhembi Morumbi
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