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Aprendi a 
desaprender 
C o m o i d e n t i f i c a r , r e c r u t a r e m a n t e r t a l e n t o s das novas g e r a ç õ e s 

Nunca o mundo passou por tantas transfor-
mações como as que observamos nos últi-

mos 15 anos. Nos ciclos de inovação no começo 
do século passado, o tempo para definir a dis-
rupção de idéias inovadoras era bastante gran-
de. A lâmpada elétrica, por exemplo, só come-
çou a ser produzida 80 anos após Thomas Edison 
ter descoberto que um filamento metal produ-
zia luz ao receber certa quantidade de energia. 

Outras inovações e produtos disruptivos que 
passaram perto das atuais gerações vieram em 
ritmo mais acelerado: walkman, iPod, calcula-
dora de bolso, DVD, fax, laptops. Além de pro-
dutos, a tecnologia influenciou informação, co-
municação, entretenimento e relações sociais. 

Essas mudanças estão tão próximas que mui-
tas vezes nem percebemos quão importantes 
elas foram. Lembro-me das tardes que passa-
va com meu pai no andar inferior do Shopping 
Iguatemi buscando algum disco de vinil novo 
de jazz, na loja Hi-Fi. A Hi-Fi não existe há mui-
tos anos e meu pai passou toda a coleção de jazz 
para seu iPod. 

Da mesma maneira como a tecnologia in-
fluenciou o surgimento de produtos inovado-
res, também impacta o mercado de trabalho. As 
novas gerações estão cada vez mais conscientes 
e buscando maneiras de preencher suas ambi-
ções ao longo da vida profissional. Sai o salário, 
entra o ambiente de trabalho. Sai a carreira de 
longo prazo, entram os projetos transformado-
res. Sai o chefe autoritário, entra o líder influen-
ciador. Sai a politicagem corporativa, entra a re-
lação colaborativa. 

Falo a partir de experiências fantásticas de 
gestão de importantes empresas de mídia e 
tecnologia nos últimos dez anos. E dos recen-
tes movimentos, como a campanha Kony 2012, 
que estão transformando a nossa indústria. 

Quando iniciei as operações do Google no 
Brasil, no início de 2005, fiquei surpreso com 
o modelo de gestão. A empresa já nessa época 
estava à frente das tendências da administra-
ção moderna. E eu vinha de uma carreira em 
empresas incríveis, porém tradicionais. 

No início pensava: aqui chefe manda. Fun-
cionário questiona até um ponto. Cada um tra-
balha naquilo para o que foi contratado. Ma-
nuais são ótimos para guiar nossas ações. Na-
da disso, obviamente, se encaixava na cultura 
dessas empresas inovadoras havia muito tempo. 

O grande desafio ao combinar tecnologia e 
mídia é que inovação não é necessariamente 
o lema constante no setor. Ao contrário, a re-
alidade nessa indústria é bastante diferente: 
empresas familiares, onde o chefe é o dono 
ou o filho do dono, alta rotatividade, gestão 
centralizadora, hierarquia, entre outras coisas. 

E o desafio era saber como organizar e mon-
tar uma empresa moderna, inovadora, disrup-
tiva para competir no mundo da mídia tradi-
cional. Graças a uma carreira eclética e forma-
ção diversificada — que passou do jornalismo 
à liderança de grandes empresas —, percebi 
na hora que fazia sentido desaprender o que 
tinha aprendido e partir para uma nova reali-
dade de gestão. 

Liderar empresas como Google e Facebook 

demanda competências específicas e dedica-
ção para o ativo mais importante para o su-
cesso: pessoas. 

A regra número um: esqueça que seu RH 
está lá para pagar melhor. Diferentemente das 
empresas tradicionais, a parte mais importan-
te da gestão de pessoas é a contratação. Ter um 
time de primeira desde o início é fundamental 
para o crescimento sustentável de longo pra-
zo. Além disso, bons profissionais atraem ex-
celentes candidatos. E essa foi a segunda li-
ção: use a força interna para gerar bons resul-
tados externos. 

Em pouquíssimas ocasiões, nos últimos dez 
anos, usei serviços de recrutamento. Em vez 
disso, sempre busquei envolvimento das equi-
pes no processo de identificação de candida-
tos, entrevistas e contratações. 

O ativo mais importante de um bom can-
didato, aprendi, é a capacidade de integração 
com o time e o alinhamento com a companhia. 
Entrevistei candidatos com histórico escolar e 
profissional impecáveis, mas sem sinergia com 
a equipe ou a cultura da empresa. 

Ao focar na contratação de profissionais al-
tamente qualificados, criamos um desafio de 
gestão. Como manter esses talentos motiva-
dos, considerando que a empresa está no iní-
cio de suas atividades? 

É comum que, no início, o volume de traba-
lho operacional seja enorme. A solução é cons-
tituir diferentes projetos não relacionados ao 
dia a dia de trabalho e dar a oportunidade de 
os profissionais gerenciá-los. Alguns temas in-
teressantes usados para estimular jovens bri-
lhantes: responsabilidade social, desenvolvi-
mento humano, respeito ao meio ambiente, 
análise de mercado. 

Por fim, o investimento em comunicação, 
em um mundo tão conectado, é, sem dúvida, 
a chave de sucesso para um bom gestor. Reu-
niões periódicas, alinhamentos semanais, reu-
niões individuais e muita interação social com 
as equipes serão fundamentais para atravessar 
momentos críticos. 

O mundo está mudando em grande veloci-
dade. E o Brasil sempre se destacou pela cria-
tividade e influência na indústria de comuni-
cação. Vai ser muito bom ver o surgimento de 
novas empresas com gestão inovadora e tecno-
logia a serviço da mídia. A oportunidade está aí! 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 36, n. 1505, p.  94, 16 abr. 2012.




