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Va i v é m

Stela Campos

Leonardo da Cunha Pinheiro
é o novo diretor de serviços ge-
renciados e ‘cloud’ da Cisco do
Brasil. O executivo tem mais de
20 anos de experiência em em-
presas como IBM, AT&T, Tivit e
Hitachi.

Araújo Fontes
Carlos Braga é o novo sócio da

Araújo Fontes, gestora de recursos
e investimentos mineira. Ele vai li-
derar o startup em São Paulo.

Allianz
Alexandre Zornig assumiu o

cargo de diretor da Allianz Saúde.
Ele já foi da Golden Cross (Igase),
Amil e NotreDame Intermédica.

As s a
Claudia Mendes assumiu o car-

go de gerente de mudanças do
grupo Assa. Ela já atuou na Schin-
cariol, Votorantim e Bayer.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r ;

Devo ser porta-voz dos colegas na hora da saída?
Divã Executivo

Marco Tulio Zanini
re s p o n d e

E stou há pouco mais de
quatro anos atuando em
um grande grupo

familiar e vou me desligar da
companhia em três semanas,
pois aceitei uma proposta de
emprego. Tenho bom
relacionamento com meus
gestores e colegas, embora
reconheça que existam
problemas na empresa como
falta de reconhecimento e
feedback por parte da chefia,
sobrecarga de tarefas e uma
política defasada de bônus e
participação nos lucros. Cientes
da minha saída, alguns colegas
pediram para que eu abordasse
essas questões na entrevista

demissional para tentar
melhorar a situação dos que
vão ficar. Fiquei incomodado,
pois não acho que seja a coisa
certa a fazer. Por outro lado,
não quero parecer egoísta. O
que devo fazer?
Gerente de operações, 38 anos
Re s p o st a :

Parece haver três atitudes
possíveis nessa situação: a do
egoísta, a do altruísta e a do
tolo. A posição do egoísta é a
do puro autointeresse, ou seja,
como já estou de saída, devo
evitar o risco de ser mal
interpretado. Sei que há
problemas e que se eu os
apontasse talvez iluminasse a
questão para os gestores e para
aqueles que ficam, mas não
ganho nada com isso e não há
porque me aborrecer ou me
desgastar na solução dessas
questões. O melhor é ser
simpático na entrevista de
desligamento e deixar uma
porta aberta caso queira voltar.

A outra atitude é a do tolo. É
óbvio que existem problemas,
será que nunca viram? Já que
eu estou indo embora e não
tenho nada a perder, falo o que
me vier na cabeça. O tolo sai
com a reputação arranhada e

provavelmente não contribui
para melhorar a situação de
quem fica na companhia. A
posição do altruísta é a mais
complexa. Se falar é a decisão
tomada com a intenção de
ajudar a empresa, é importante
refletir sobre como fazer isso. O
discurso deve ser analítico e
demonstrar uma vontade
genuína de ajudar.

É importante fazer o
exercício mental de arrolar
elementos que subsidiem a
argumentação e apresentar
junto ponderações sobre
alternativas possíveis e seus
ganhos para a empresa,
deixando claro que a sua saída
não significa que você não se
importa com o futuro da
o r g a n i z a ç ã o.

Essa alternativa, no entanto,
tem um aspecto negativo: se os
colegas de trabalho
reconhecem que existem
problemas de falta de
reconhecimento, feedback e
sobrecarga de tarefas, porque
não se organizam para
estruturar uma abordagem
propositiva para os gestores e
não ajudam a encaminhar a
solução para os problemas?

A resposta é que as pessoas

acreditam que vão ficar
expostas ao fazer isso e
preferem sofrer no anonimato.
Ficam caladas ao invés de
tomar uma atitude. Talvez não
tenham formação suficiente
para apresentar as questões de
forma organizada e suas falas
fiquem parecendo queixas e
acusações. Ou talvez tenham
formação, mas não se dão ao
trabalho de parar, analisar o
problema adequadamente e
buscar meios para produzir as
mudanças necessárias. Pode ser
também que os gestores não
façam melhor simplesmente
por não saberem como. Pensar
junto, assim, seria a alternativa
mais adequada.

Falar o que os colegas pedem
na entrevista de demissão pode
ser um ato paternalista,
infantilizador, que permite que
o grupo continue no conforto
da omissão e, portanto,
trabalhando abaixo da sua
potencialidade, evitando
desafios e se escondendo sob a
desculpa de que os chefes são
autoritários e cruéis.

É possível, no entanto, fazer
sugestões em relação aos
desafios dos gestores e das
equipes. Eles muitas vezes têm

foco excessivo na tarefa, não
planejam adequadamente e
não conseguem sair da
síndrome do “a t i v i s m o” (todo
mundo está ativo, mas se
produz pouco valor). Já as
equipes passivas não ocupam
seu espaço como profissionais
maduros e corresponsáveis
pelo aprimoramento da
o r g a n i z a ç ã o.

Parece-me que essa empresa,
portanto, precisa repensar a
sua cultura e o seu
desenvolvimento — e você
pode sugerir a realização de
esforços nessa direção.

Marco Tulio Zanini é professor e
coordenador do mestrado executivo em
gestão empresarial da Fundação Getulio
Vargas no Rio e consultor da Symballein

Esta coluna se propõe a responder
questões relativas à carreira e a
situações vividas no mundo corporativo.
Ela reflete a opinião dos consultores e
não do Valor Econômico. O jornal não se
responsabiliza e nem pode ser
responsabilizado pelas informações
acima ou por prejuízos de qualquer
natureza em decorrência do uso dessas
informações. As perguntas devem ser
enviadas para:
E- m a i l d i va . exe c u t i vo @ 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

M E RCA D O

Asap muda
modelo de
p a g a m e n to
de honorários
Carolina Cortez
De São Paulo

Para atender uma demanda re-
corrente de clientes multinacio-
nais que atuam no Brasil, a Asap,
empresa de recrutamento e sele-
ção de executivos de média ge-
rência, optou por reestruturar
seu modelo de atuação. Agora,
ela passa a operar com o chama-
do “success fee”, no qual o paga-
mento dos honorários para a
consultoria é realizado apenas
quando o candidato desejado é
encontrado, no final do processo.

De acordo com o CEO da A s a p,
Carlos Eduardo Ribeiro Dias, o sis-
tema “success fee” é mais comum
em empresas estrangeiras e vem se
disseminando no Brasil por meio
de multinacionais instaladas no
país. Nesse contexto, a demanda
por um prestador de serviços que
atenda a essa mudança de cultura,
baseada na meritocracia, é uma
tendência que as companhias de
recrutamento e seleção devem en-
frentar em um futuro próximo.

O executivo acredita que o mo-
delo também passa a ganhar des-
taque no Brasil por conta da difi-
culdade que as companhias têm
em encontrar profissionais qua-
lificados em diversos setores co-
mo infraestrutura, petróleo e
gás, mineração e engenharia.
“No ‘success fee’, o cliente divide
os riscos da operação com o re-
crutador, pois ela só termina
quando o candidato é, de fato,
c o n t r a t a d o”, afirma.

Além disso, a mudança facili-
tará o aumento da presença da
Asap na América Latina, região
que, segundo o CEO, tem deman-
dado muita mão de obra brasilei-
ra. “Os profissionais de alta ge-
rência do país são mais flexíveis e
se adaptam a diferentes culturas,
além de conhecerem mais de um
i d i o m a”, diz.

Até o fim do ano, a empresa
pretende fechar parcerias com
consultorias na Argentina, Chile,
Uruguai e Venezuela, além da já
existente no México. No Brasil, o
plano é aumentar de 1,5 mil para
4 mil o número de recrutamen-
tos por ano até o fim de 2013,
além da abertura de escritórios
em regiões estratégicas como
Norte e Nordeste .

A desaceleração da economia
brasileira, pressionada pela reces-
são global, não deve ser um pro-
blema para essa estratégia, acredi-
ta Dias. “O pior já passou para o
mercado de trabalho. O segundo
semestre será melhor que o pri-
meiro, reaquecendo o mercado de
média e alta gerência”, estima.

L I D E RA N Ç A

Presidentes discutem mudanças para
aumentar a competitividade do país
Dirigentes se reúnem em fórum para debater sobre novos modelos de gestão. Por Stela Campos, de São Paulo

JULIO BITTENCOURT/VALOR

Para Alessandro Carlucci, da Natura, cenário atual impõe resoluções emergenciais. “Não podemos contar com a sorte”

Para os presidentes de 124
grandes empresas do país, com
faturamento acima de R$ 1 bi-
lhão, o chamado “custo Brasil”,
que inclui questões tributárias,
de infraestrutura e trabalhistas,
ainda é o maior entrave em rela-
ção ao aumento da competitivi-
dade internacional.

Em um fórum organizado pela
Associação Brasileira de Recur-
sos Humanos (ABRH), por oca-
sião do 38o Congresso Nacional
Sobre Gestão de Pessoas (Co-
narh), eles não só admitiram que
é hora de ampliar sua participa-
ção na discussão desses temas
macroeconômicos junto ao go-
verno, como fizeram um “mea
c u l p a” em relação à gestão das
próprias companhias. Para os
executivos, muitas oportunida-
des foram perdidas nos últimos
anos e é hora de rever os modelos
de gestão e de formação de lide-
ranças para poder lidar melhor
com os desafios futuros.

Alessandro Carlucci, presiden-
te da Natura, diz que é necessário
entender o tamanho das mudan-
ças que o país vai enfrentar nos
próximos anos. “Não adianta re-
solver questões pontuais e pe-
quenas, como aconteceu na área

trabalhista. Precisamos promo-
ver transformações de maior re-
levância e peso”, disse ao Va l o r .
“O cenário atual impõe resolu-
ções emergenciais. Precisamos
estar alertas e não apenas contar
com a sorte”, afirma.

Marcelo Araújo, presidente do
grupo Libra, que atua na área de
logística e infraestrutura para
portos e aeroportos, ressalta que
este é o momento de aumentar a
flexibilidade na economia brasi-
leira. “Andamos com uma bola
de ferro amarrada aos pés”. Para
ele, houve pouco avanço em te-
mas importantes nos últimos
tempos de bonança.

Em pesquisa apresentada du-
rante o fórum e cedida ao Va l o r ,
71% dos presidentes disseram que
os custos tributários, seguidos da
questão da infraestrutura (70%) e
da qualidade do capital humano
(49%) são os maiores empecilhos
para o aumento da competitivida-
de nacional. A professora e consul-
tora Betania Tanure, uma das coor-
denadoras do levantamento ao la-
do de Luiz Carlos Cabrera e Vicky
Bloch, diz que as políticas públicas
e a questão da educação, surgiram
como as duas grandes preocupa-
ções dos dirigentes. Para Cledorvi-

no Bellini, presidente da Fiat, o
problema começa muito antes da
formação gerencial. “O país vive
enorme ‘g a p’ em relação ao ensino
básico, com um número alarman-
te de analfabetos funcionais”, diz.

Quando questionados se suas
companhias aproveitaram o pe-
ríodo de crescimento da econo-
mia brasileira, 85% dos presiden-
tes afirmaram terem feito isso
apenas “p a r c i a l m e n t e”. Para Be-
tania, a razão de 45% dos dirigen-
tes terem dito que seu quadro de
executivos também estava “par -
c i a l m e n t e” comprometido com
os objetivos da companhia expli-
ca essa percepção. “O fato de os
executivos não estarem tão enga-
jados em um momento de cresci-
mento significa que eles não
aproveitaram todas as oportuni-
dades”, diz. Ela ressalta que em

um cenário de instabilidade essa
atitude pode ter consequências
muito mais dramáticas.

A previsão de 49% dos presi-
dentes é que o resultado de suas
empresas fique aquém do previs-
to este ano. “Essa desaceleração
pode influenciar toda a cadeia
produtiva. O descrédito desses
dirigentes pode ter um efeito
moral perigoso”, alerta Elaine
Saad, vice-presidente da ABRH.

O papel do CEO como grande
“influenciador ” no clima da orga-
nização é fundamental para virar
o jogo, afirma Betania. O presi-
dente da Bunge, Pedro Parente,
ressalta que, com as redes sociais,
a palavra do número um da com-
panhia reverbera rapidamente
entre acionistas, funcionários e
consumidores. “Antes, era possí-
vel ter uma verdade adaptada pa-

ra cada público. Hoje, não existe
tempo para isso. É preciso cuidar
da mensagem”, alerta.

Embora no curto prazo a ex-
pectativa dos presidentes seja
pessimista, quando questiona-
dos sobre a perspectiva para os
próximos cinco anos, 53% acredi-
tam que o desempenho de suas
companhias será excepcional. “O
momento agora é de volatilida-
de, mas acredito que o PIB volte a
crescer em torno de 4%”, diz Mar-
celo Araújo, do grupo Libra. O
presidente da Natura, Alessandro
Carlucci, afirma que o país está
perdendo espaço no cenário in-
ternacional e que precisa mudar
rapidamente para se tornar mais
competitivo. “Em comparação
aos Brics e a outros países como
Turquia, Coreia e México, somos
hoje os últimos da classe.”

Fonte: ABRH  * Respostas mútltiplas

Retrato brasileiro
O que pensam os comandantes de 124 grandes empresas do país — em %
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 15 ago. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.




