Jornal Valor --- Página 3 da edição "05/12/2012 1a CAD D" ---- Impressa por lmmorresi às 04/12/2012@17:23:53
Jornal Valor Econômico - CAD D - EU - 5/12/2012 (17:23) - Página 3- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW
Enxerto

Quarta-feira, 5 de dezembro de 2012

|

Valor

|

D3

EU& | Carreira
GESTÃO

RECRUTAMENTO

Trabalho voluntário influencia
engajamento de funcionários

Mercado está mais
otimista para 2013

Cresce o número de companhias com programas sociais, que têm um impacto positivo no clima
organizacional e envolvem 55 mil colaboradores no país. Por Adriana Fonseca , de São Paulo

Rafael Sigollo
De São Paulo
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Alexandre Alfredo, diretor de assuntos institucionais da GE para a AL, diz que o número de voluntários sobe a cada ano
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de voluntariado, formados por
colaboradores com outras funções, que dedicam parte do tempo para organizar as atividades. É
o dobro do que havia dois anos
atrás. “O número de voluntários
vem aumentando ano a ano, o
que é um feedback informal positivo”, afirma Alexandre Alfredo,
diretor de assuntos institucionais
da GE para a América Latina.
Uma pesquisa da Deloitte feita
nos Estados Unidos tentou medir
a importância de programas de
voluntariado no clima organizacional. Segundo o levantamento,
que ouviu 1.500 profissionais
que trabalham em companhias
com mais de mil colaboradores,
funcionários que participam
dessas atividades estão mais satisfeitos com seus empregadores,
avaliam mais positivamente a
cultura corporativa, sentem mais
orgulho e são mais leais às companhias para as quais trabalham.
“As ações de responsabilidade social sempre tiveram importância,
mas são ainda mais relevantes
para a geração mais nova”, afir-
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Termina hoje, no Dia Internacional do Voluntário estabelecido pela ONU, a semana dedicada
ao tema na multinacional GE.
Mais de 800 colaboradores se engajaram nas ações, que cobrem
quatro áreas principais: educação, saúde, meio ambiente e desenvolvimento comunitário. Há
seis anos, a unidade brasileira da
GE deu início aos programas de
voluntariado da companhia, seguindo o modelo já praticado pela matriz há mais de um século.
A multinacional americana, no
entanto, não é a única no Brasil a
aderir ao voluntariado corporativo nos últimos anos. Uma pesquisa
recente da organização não governamental Comunitas — fundada
pela ex-primeira-dama Ruth Cardoso no ano 2000 com o objetivo
de promover o desenvolvimento
social do país — mostra que o número de empresas que possuem
pelo menos um programa formal
na área passou de 75% para 83%.
O número de funcionários que
atuam de forma voluntária nesses programas também deu um
salto no período, passando de
29.233 para 55.240. “Vemos uma
tendência de fortalecimento do
voluntariado nas empresas”, afirma Anna Peliano, coordenadora
da pesquisa. Segundo ela, esse tipo de ação sempre teve caráter
de fundo humanitário, mas uma
das razões para o crescimento
desses programas nos últimos
anos é a pressão da sociedade. “As
pessoas cobram que as organizações façam atividades sociais e isso acaba tendo impactos positivos internamente, inclusive na
marca, no ambiente de trabalho
e nas relações com as comunidades onde estão inseridas”, diz.
De acordo com o levantamento, cuja amostra representa 200
companhias, 29 fundações empresariais e 1 instituto independente, os investimentos sociais
dessas companhias no Brasil passaram de R$ 1,2 bilhão em 2007
para R$ 2 bilhões no ano passado. Em 2011, o valor investido
pelas empresas em ações sociais
representou 0,27% da receita e
1,18% do lucro bruto.
Na GE, por exemplo, foram investidos US$ 6 milhões globalmente no último ano em ações
voluntárias. Somente no Brasil, os
funcionários doaram 65 mil horas para projetos comunitários
no ano passado. No país, a companhia mantém oito conselhos

ma Renata Mello, responsável pelas ações de voluntariado da Deloitte Brasil e pelo programa Inteligência Social da consultoria.
Segundo o levantamento, permitir e incentivar que os funcionários participem de ações voluntárias ajuda também na atração e retenção de profissionais.
Mais de 70% dos participantes,
por exemplo, disseram que o
comprometimento da empresa
com ações sociais pesaria na escolha entre dois trabalhos com a
mesma localização, responsabilidades, salário e benefícios.
A Serasa Experian, que aparece
regularmente entre as melhores
na gestão de pessoas da revista
“Valor
Carreira”,
publicada
anualmente pelo Valor, também
tem diversos programas de voluntariado. “É um tema importante do ponto de vista da gestão
do negócio”, afirma Guilherme
Cavalieri, diretor de desenvolvimento humano da empresa. “Ser
ético e ter ações de responsabilidade social são questões inseridas no contexto de negócio da

empresa”, explica.
A companhia divide suas
ações voluntárias em dois tipos:
as pontuais, como a participação de funcionários na elaboração e distribuição de sacolinhas
de Natal com roupas e brinquedos para crianças carentes, e
uma permanente, que visa capacitar os colaboradores para que
atuem como educadores financeiros em comunidades carentes. Criado em 2010, este último
conta com 80 voluntários ativos
atualmente. Neste ano, a Serasa
Experian ampliou a atuação do
programa para todo o país —
antes, estava restrito aos funcionários de São Paulo. “Acreditamos que uma ação social que tenha vínculo com nossa área de
negócio tenha mais chance de
sucesso”, diz Cavalieri.
Educação de forma geral, e
não apenas a financeira, é o principal destino dos recursos investidos pelas empresas em ações
sociais, segundo o estudo da Comunitas. Em seguida aparecem
arte e cultura e esporte e lazer.

O ano de 2012 foi produtivo,
mas, ao mesmo tempo, um pouco frustrante. O crescimento do
país ficou aquém do esperado, a
economia praticamente estagnada e as empresas acabaram não
tirando muitos de seus projetos
do papel. Há um sentimento de
otimismo, contudo, para que isso mude em 2013. Essa é a percepção geral de especialistas em
recrutamento de executivos para
média gerência e alto escalão
que atuam no Brasil.
Para Rodrigo Vianna, diretor
da Hays em São Paulo, o segundo
semestre já está mais movimentado, o que denota bons presságios. “As empresas estão revendo
seus orçamentos, renegociando
contratos e se preparando para
os próximos meses. Teremos um
início de ano mais intenso do
que o normal”, afirma.
Embora a insegurança em relação ao cenário econômico no
exterior não tenha se dissipado,
os investimentos continuam sendo feitos e muitas empresas ainda estão chegando ao Brasil.
Além disso, organizações nacionais de médio porte e grupos familiares seguem se profissionalizando. Para Renata Fabrini, sócia-gerente da Fesa, esse é um
contexto que cria demanda por
executivos de diversos níveis.
“Além disso, teremos em breve
definições importantes internas
e externas. Muitas organizações
vão entrar em 2013 com uma visão mais clara de futuro e estratégias bem definidas”, afirma.
Desse modo, muitos planos
que ficaram apenas no papel este
ano vão, finalmente, ser colocados em prática. “Mesmo que com
cautela, as companhias precisarão desengavetar seus projetos,
especialmente os ligados à infraestrutura”, ressalta Adriana
Prates, presidente da Dasein. De
acordo com ela, os segmentos de
bens de consumo e varejo continuam muito aquecidos com a as-

censão da classe C e as intervenções do governo. “É essencial, no
entanto, que se incentive também a produtividade, a competitividade e a geração de riqueza a
partir de um parque industrial
fortalecido”, ressalta.
Outros setores que deverão aumentar a busca por executivos
em 2013 são serviços, logística,
TI, óleo e gás, e finanças. Fernando Mantovani, diretor de operações da Robert Half no Brasil,
afirma que, na média gerência, as
empresas continuam sofrendo
com a falta de mão de obra qualificada. “A demanda ainda será
maior do que a oferta por mais
alguns anos. As oportunidades
existem, mas os profissionais
precisam estar preparados e se
preocupar com o básico”, diz
Mantovani destaca, por exemplo, que muita gente ainda é descartada por não ter uma base sólida, um bom nível de inglês ou
deixa a desejar nas habilidades
comportamentais, as chamadas
“soft skills”. “Além disso, nos últimos anos, muitas empresas contrataram pessoas despreparadas
para ocupar cargos de gestão, o
que gera um turnover natural.”
No escalão, a tendência é que a
maioria das posições abertas seja
de substituição de executivos, e
não de expansão. Na opinião de
Arthur Vasconcellos, sócio da CTPartners, os acionistas e investidores, de maneira geral, criaram
expectativas muito altas em relação às operações no Brasil, que
não se concretizaram. “É uma demanda dos conselhos. Querem
trocar o treinador para ver se o time melhora”, compara.
Segundo ele, boa parte das posições abertas no alto escalão é
para CEOs, diretor de operações
(COO) e diretor financeiro (CFO).
Assim, haverá espaço para buscar novas oportunidades na carreira — desde que existam boas
razões para isso. “Os executivos
hoje precisam trabalhar e produzir muito mais para atender a um
acionista muito exigente. Isso vai
continuar em 2013”, afirma.

Consultores especializados
Atendimento customizado
Mapeamento por segmento
Executive Search
São Paulo

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

11 3149-9100

21 2211-1000

31 2526-7440

w w w.ﬁ t r h .c o m .b r

Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 5 dez. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.

O que faço se a empresa fechou meu setor?
Divã Executivo
Karin Parodi
responde

dispensados. Isso significa que
continuo indo diariamente à
empresa mesmo sem ter nada
para fazer. Também é difícil
saber alguma novidade, pois os
gestores praticamente nos
ignoram. Sinto-me humilhado
com a situação, mas não posso
pedir demissão agora para
buscar outra oportunidade,
pois perderia grande parte dos
benefícios. O que devo fazer?
Gerente de produção, 35 anos
Resposta:

T

rabalho há oito anos em
um grande grupo que
atua em diferentes
indústrias. Recentemente, a
empresa anunciou o
encerramento das atividades da
área da qual faço parte,
alegando corte de custos. Após
algumas negociações, inclusive
com o sindicato, foi decidido
que ninguém seria demitido
até o fim do ano. Os diretores
disseram que estão estudando
uma maneira de absorver parte
dessa mão de obra em outras
unidades, mas a maioria
perderá o emprego ao fim desse
período. O problema é que não
fomos oficialmente

Recebo sua mensagem
enquanto viajo de férias pela
bela Itália e não posso deixar de
mencionar o que estou vendo
por aqui: os italianos vivem
momentos muito difíceis, com
cerca de 10,4% da população
economicamente ativa
desempregada (dado de
setembro). Escuto as mais
diversas histórias de
profissionais de todos os
segmentos de negócios que
buscam se manter ativos no
mercado de trabalho.
Este cenário tem
consequências como o
adiamento de planos de vida e
carreira, sem data definida para
serem retomados. Um futuro
otimista não tem qualquer

perspectiva no curto e médio
prazo na fala das pessoas. Você
já imaginou estar vivendo um
momento como este?
A comparação é inevitável
para que você perceba quão
privilegiada é sua situação:
aconteça o que acontecer em sua
empresa, o mercado de trabalho
brasileiro tem taxa de
desemprego de 5,3% (informação
de outubro) e, no que se refere à
mão de obra capacitada, há
pleno emprego e uma demanda
aquecida por profissionais. Se
você tiver boa formação,
experiência e se mostrar “pronto
para entrar em campo”, vai ser
disputado pelos empregadores.
Minha primeira
recomendação é você não se
desmotivar com o ocorrido, o
que só prejudicaria uma
retomada de contato com o
mercado. Não existe motivo para
se sentir humilhado, pois não
houve nada de pessoal na decisão
corporativa e sua competência
no cargo foi reconhecida por oito
anos. Não duvide de seus
diferenciais. Um período de
“limbo” na jornada profissional
passa a ser possível, e
momentaneamente aceitável, em
um mundo globalizado. Fusões,

aquisições, cisões e
desinvestimentos estão cada vez
mais frequentes na vida das
empresas e afetam os gestores
envolvidos do dia para a noite.
Sei que momentos de grande
incerteza não são confortáveis. A
sensação de não poder planejar e
administrar o que vem pela
frente é muito ruim e geralmente
vem acompanhada de ansiedade,
medo, sentimento de perda e
desmotivação. Encare, no
entanto, de modo positivo o que
acontece no ambiente à sua volta.
Assim, você se mantém de cabeça
erguida, consegue aprender e se
adaptar mais facilmente — o que
é fundamental para a sua
evolução profissional e pessoal.
É importante também investir
em um plano B,
independentemente do que a
empresa fará ou deixará de fazer.
Retome seus contatos
profissionais e não fique ansioso:
um novo e interessante desafio
talvez apareça em 15 dias, mas
pode demorar seis meses.
Sua empresa fez uma parte da
lição em relação ao sindicato e
aos programas de benefícios,
mas não atuou de forma
cuidadosa na comunicação. O
resultado é que, defensivamente,

a direção parece preferir ignorar
a situação, aumentando a
incerteza. Situações como essa
geram fantasias do que vem pela
frente. Não invista seu tempo
nelas. Além disso, nem sempre
todas as informações podem ser
abertas pela companhia, pois
elas podem mudar ao longo de
um processo delicado como esse.
Você tem o poder da escolha, e
isso pressupõe uma perda e uma
aposta. Decida com confiança,
pois a maré está bem melhor
para os brasileiros
(especialmente os capacitados)
do que para muitos profissionais
ao redor do mundo.
Karin Parodi é fundadora e
sócia-diretora da Career Center e
presidente da Arbóra Global
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-mail diva.executivo@valor.com.br

Vaivém
Stela Campos

Multiedro
Armando Alvarenga de Souza
assumiu a gestão como sócio-diretor da Multiedro, empresa de soluções de cloud computing e revenda autorizada Google para o mercado corporativo. Antes, ele foi
CEO da Siemens Enterprise no Brasil, diretor sênior de serviços ao
consumidor para a América Latina
na Philips Healthcare e diretor geral de vendas na Lenovo.

Motorola
Joeval Martins é o novo líder de
soluções de rede sem fio para
América Latina e Caribe da Motorola Solutions, provedora líder
mundial em produtos e serviços
de comunicação de missão crítica para governos e empresas.

Ibmec
Márcio Caldas é o novo coordenador dos cursos de curta Duração do grupo Ibmec.
E-mail: vaivem@valor.com.br

valor.com.br
Acompanhe a movimentação de
executivos também no site

www.valor.com.br/carreira

