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Va i v é m

Stela Campos

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

Michel Abranches assumiu a
diretoria de canais para a região
do Cone Sul da Enterasys
Networks, provedora de soluções
corporativas de networking fixo
e wireless. O executivo atuou por
11 anos na Cisco Brasil e tem pas-
sagens pela 2S Inovações, Perroti
Informática e Hangar Computer.

AQ C E S
Samuel Saldanha é o novo

Chief Financial Officer (CFO) da
AQCES Logística. O executivo
vem da Fibria, tem 27 anos de
experiência e acumula passa-
gens por empresas como Basf,
Banco Itaú, Peugeot do Brasil,
BCP Telecomunicações (Claro) e
Brasil Telecom (Oi).

C&C
Carlos Chiaratto Jr. é o novo di-

retor de expansão da C&C Casa e
Construção. Ele trabalhou ante-
riormente na Blockbuster, grupo
Martins, Unidas Rent a Car e La-
boratórios Fleury.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r ;

C O M P O RTA M E N TO

Mentiras dão o tom da gestão no Brasil
Pesquisa com 330 altos executivos mostra que dirigentes mentem para funcionários, clientes e até governo. Por Stela Campos, de São Paulo

Os dirigentes brasileiros men-
tem. Isso acontece, principal-
mente, quando o assunto é ges-
tão. É o que mostra pesquisa rea-
lizada com 330 representantes
do alto escalão das maiores
empresas em operação no país,
sendo 48% com faturamento
anual superior a R$ 5 bilhões.
No estudo, os comandantes ad-
mitem que a mentira em suas
companhias é comum em as-
suntos relacionados aos fun-
cionários, fornecedores, parcei-
ros e até governo.

“Eles dizem uma coisa e fazem
o u t r a”, afirma a pesquisadora e
consultora Betania Tanure, que
conduziu o estudo. Entre os
pesquisados, 74% admitem que
o discurso oficial é oposto ao
que acontece na prática. Essas
incoerências aparecem nos
mais diversos âmbitos da ges-
tão — desde o feedback engano-
so, à falsa preocupação com
qualidade de vida das equipes
que continuam sendo altamen-
te demandadas e até o privilé-
gio para amigos em detrimento
dos demais funcionários.

Quase 60% dos pesquisados di-
zem que o desempenho dos su-
bordinados não é discutido e,
quando isso acontece, a verdade
nunca é dita. “Isso é preocupante
porque cria na pessoa uma per-
cepção distorcida sobre a pró-
pria performance”, diz Betania.
Essa falta de conhecimento fica
evidente, por exemplo, quando
alguém é surpreendido com a
demissão, uma vez que não per-
cebeu qualquer sinal de descon-
tentamento do superior. “É injus-
to a pessoa não saber como seu
trabalho é avaliado.”

O mais grave, segundo a pes-
quisadora, é que 9% dos respon-
dentes afirmam que não elo-
giam ninguém para que o em-
pregado não se acomode e se
torne preguiçoso. “Essa é uma
postura do século passado que
vai contra todos os princípios de
engajamento e motivação tão
discutidos hoje em dia.”

Senso de justiça parece tam-
bém ser outro embuste no mun-
do corporativo. Enquanto no dis-
curso os executivos costumam
propagar que suas empresas tra-
tam todos de forma igualitária,
no dia a dia a história perece ser
outra. No levantamento, 26% dos
entrevistados dizem que as dife-
renças existem, além de uma visí-

M E RCA D O

Recrutadores estendem o
tapete vermelho para MBAs

NOAH BERGER/BLOOMBERG NEWS

Estudante a caminho da Haas, escola de negócios da Universidade da Califórnia

Alina Dizik
Financial Times

Apesar dos altos níveis de de-
semprego, a demanda por estu-
dantes de MBA está aquecida.
Algumas escolas de segunda li-
nha estão tendo mais dificulda-
des na colocação de alunos, mas
nos principais programas há
uma competição crescente no
recrutamento. Como resultado,
as empresas estão iniciando o
processo de contratação de alu-
nos de MBAs antes mesmo deles
entrarem nas salas de aula.

Na Deloitte, por exemplo, eles
participam de um fim de semana
de imersão realizado um mês an-
tes do início das aulas. A compa-
nhia diz que esta é uma chance
para que os estudantes apren-
dam sobre o setor. A Deloitte
banca as despesas — refeições,
transporte e hotéis —, mas tam-
bém tem um acesso antecipado à
nova safra de talentos.

O programa da consultoria,
lançado em 2010, já é um suces-
so. Ele ajuda a Deloitte a se ante-
cipar aos concorrentes, que rea-
lizam eventos semelhantes as-
sim que o ano escolar começa.
“Chegar antes é muito impor-
t a n t e”, afirma o diretor Chris
Franck, que estima que a com-
panhia já contratou 450 alunos
de MBA pelo mundo, para 2013,
oriundos de 40 escolas.

Quando se trata de buscar ta-
lentos nas maiores escolas como
a Wharton School da Universi-
dade da Pensilvânia, a Booth
School of Business da Universi-
dade de Chicago e a Harvard Bu-
siness School, as companhias es-
tão estendendo o tapete verme-

lho muito antes da realização
das entrevistas nos campi. Algu-
mas chegam a fazer contatos an-
tecipados por meio de firmas es-
pecializadas em carreiras para
conseguir encontros e oferecer
oportunidades de patrocínio,
afirma Lisa Feldman, direto-
ra-executiva de gerenciamento
de carreiras de MBA da Haas
School of Business da Universi-
dade da Califórnia.

Outras consultorias estão con-
tratando mais de um terço dos
MBAs formados em algumas das
principais escolas de negócios.
Na Booth, por exemplo, 30,5%
dos formandos de 2012 traba-
lham na área, em comparação a
26,9% em 2010.

As companhias também per-
ceberam que os alunos de MBA
hoje possuem objetivos diferen-
tes daqueles de cinco anos atrás.
Muitos usam agora a escola de
negócios como plataforma de
lançamento para suas próprias
empresas (startups), enquanto
outros tentam ingressar em or-
ganizações menores ou sem fins
lucrativos. “Esses estudantes
também estão considerando
empregos no setor público ou
em fundos de hedge. Eles têm
muito mais variedade de esco-
lha do que antes”, diz Mel Wolf-
gang, sócio da BCG encarregado
do recrutamento na região. A
BCG aumentou suas contrata-
ções nos últimos quatro anos
nas Américas, tornando ainda
mais importante para o grupo
comparecer aos campi.

As reuniões informais tam-
bém estão se popularizando co-
mo ferramenta de recrutamen-
to. Recentemente, a Johnson &

Johnson patrocinou um jantar
para discutir oportunidades glo-
bais com cem MBAs internacio-
nais da Universidade de Cornell
que pretendem trabalhar fora
dos Estados Unidos após a for-
matura. “Investimos muito mais
durante a semana de orienta-
ç ã o”, diz Reshma Zukowski, dire-
tora de relações com as universi-
dades da companhia.

Manter relações contínuas
com as escolas é o segredo. “De -
signamos um consultor para
praticamente viver no campus
durante o outono. Ele passa to-
dos os dias lá ao longo do perío-
do de recrutamento”, acrescenta
Franck. Na Johnson & Johnson,
pelo menos um de seus recruta-
dores visita cerca de 40 grandes
escolas de negócios 30 vezes por
ano, tornando o processo de re-
crutamento mais tranquilo.

As empresas relutam em reve-
lar números, mas mais de 70%
delas no mundo todo acreditam
que os custos de recrutamento
vão aumentar este ano, segundo
uma pesquisa feita pelo Gradua-
te Management Admissions
Council entre mais de mil recru-
tadores. As companhias gastam
cerca de US$ 10 mil a US$ 20 mil
na contratação de cada MBA,
afirma Jack Gainer, presiden-
te-executivo da MBA Focus, uma
plataforma online de recruta-
mento de MBAs dos Estados
Unidos que trabalha com 80
grandes empresas. Promover
um evento em um clube ou um
jantar, por exemplo, pode facil-
mente custar mais de US$ 3 mil
por empresa, acrescenta Lisa
Feldman, da Haas.

Posteriormente, boa parte das

vel preferência dos dirigentes pe-
los amigos. Segundo Betania, es-
sa é uma característica de cultu-
ras mais coletivistas como a bra-
sileira e outras de origem latina.
“Nelas, as relações pessoais es-
tão mais presentes no ambiente
de trabalho”, afirma. Mas esse ti-
po de comportamento é notado
também entre russos, chineses e

indianos. Em sociedades mais
individualistas como a america-
na, a canadense ou a sueca, por
exemplo, o lado pessoal e profis-
sional não se misturam tanto
nas organizações.

Falsa autonomia é outro pon-
to levantado no estudo. Um em
cada quatro entrevistados afir-
ma que os chefes costumam di-

zer que os subordinados têm
poder para decidir algo, mas lo-
go em seguida alteram a decisão
tomada por eles. Na verdade, os
comandantes sempre têm a pa-
lavra final. Inclusive, as relações
que se dizem respeitosas, para
14% dos executivos ouvidos são,
na verdade, desrespeitosas.

O autoritarismo, segundo o

estudo, predomina nas corpora-
ções brasileiras. “Falar de gestão
democrática é uma grande men-
t i r a”, diz a pesquisadora. Essa
falsidade, segundo ela, está em
todos os lugares, dos corredores
às salas de reunião das direto-
rias. “Ninguém imagina o que as
pessoas pensam de fato sobre
elas”. Para 12% dos respondentes
chamar alguém de amigo no al-
to escalão não significa nada,
pois pelas costas “todo mundo
enfia a faca.”

Outro dado que chama a aten-
ção, de acordo com Betania, é
que as mentiras não se restrin-
gem ao âmbito interno das orga-
nizações. Mais da metade dos
respondentes disseram que a
prática se estende também aos
fornecedores e aos clientes.
“Muitas vezes, os problemas de
execução são escondidos.” Pa r a
21% deles, o que se fala para os
parceiros não é necessariamente
o que é realizado. Cerca de 30%
dizem que o mesmo acontece
com os clientes. “O discurso para
conquistá-los muitas vezes está
distante da realidade”, afirma.

Até para o poder público os
executivos mentem. Nesse caso, a
mentira pode envolver sonega-
ção, questões trabalhistas, de se-
gurança ou falsos motivos alega-
dos para o fechamento de uma
fábrica, por exemplo. Desse rela-
cionamento institucional incoe-
rente não escapa nem mesmo a
comunidade que gravita ao re-
dor da companhia. Isso acontece
quando a empresa diz que inves-
tirá em educação e não gasta na-
da com isso, ou quando ela afir-
ma estar cumprindo metas am-
bientais e não está. “O caso clássi-
co é o executivo negar algo que
realmente disse”, diz Betania.

O lado positivo do estudo, pa-
ra a pesquisadora, é que os brasi-
leiros estão admitindo as falhas
na gestão. Segundo ela, os dados
precisam ser usados para tratar
dessas inconsistências, pois elas
afetam o resultado operacional.
“A mentira tem perna curta.”

companhias retornam aos campi
para apresentações. No mês pas-
sado, a BCG transportou 30 con-
sultores para uma palestra de
três horas para centenas de alu-
nos da Wharton. O evento tam-
bém permite que esses estudan-
tes conversem com os profissio-
nais. A BCG realiza entre quatro e
sete eventos de recrutamento em
escolas selecionadas no quarto
trimestre de cada ano.

As companhias com uma mar-
ca menos reconhecida e um orça-
mento menor, no entanto, têm
ainda mais dificuldade. Sem os
recursos para investir na sonda-
gem prévia, as entrevistas nos
campi podem ser uma perda de
tempo, segundo afirma Gail Ja-
cobs, diretora global de talentos
para a Sensata Technologies.

Nos últimos dois anos, ela in-
tensificou o processo de recruta-
mento com o uso do LinkedIn e
uma ferramenta de busca de cur-
rículos para se corresponder com

candidatos de destaque. “Uma
das coisas mais difíceis é fazer
c o n t a t o”, diz Jacobs, que recruta
em escolas como a Fudan Univer-
sidade de Xangai e a MIT Sloan
School of Management. “É im-
portante, porém, fazer uma via-
gem e ter um contato
cara a cara com eles.”

Excepcionalmente hoje não
publicamos a coluna Rumo Certo

Enterasys Networks

São Paulo
11 3149-9100

Rio de Janeiro
21 2211-1000

Belo Horizonte
31 2526-7440

www.fi trh.com.br

Executive Search

Consultores especializados
Atendimento customizado
Mapeamento por segmento
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 21 nov. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.

Text Box




