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É hora de parar de se estressar pensando sobre o estresse
Banda executiva

Lucy Kellaway

P
or mais que eu tenha
ficado furiosa nestes
dias insanos de
festas de fim de ano,
penso que as coisas

poderiam ser bem piores.
Ainda não cheguei ao ponto de
correr para um hospital
alegando ter sido atacada
por um estranho com uma
chave de fenda — para admitir
depois que inventei tudo.

Foi exatamente isso que
aconteceu com Ulrich Ruther,

diretor-presidente de uma
seguradora alemã. Há cerca de
dez dias a Provinzial NordWest
emitiu um breve comunicado
informando que seu presidente
havia sido ferido com uma
chave de fenda do lado de fora
da sede da empresa. Poucos
dias depois houve um segundo
comunicado. “O ataque não
aconteceu da maneira como foi
i n f o r m a d o”, disse a companhia.

Isso mostra, de uma maneira
sombria, os danos provocados à
família do executivo pelas
“turbulências” que a seguradora
vem enfrentando, já que é alvo
de um possível ‘takeover ’.
Ruther quer que “esta fase
extremamente tensa” termine,
disse o comunicado. Ele não
está sozinho em querer o fim
do estresse. Naquele mesmo
dia, a 4.800 km de distância,
Arianna Huffington escrevia
uma mensagem para seus
seguidores no LinkedIn sobre
sua “Grande Ideia” para 2013:
Menos estresse, vida mais longa.

A ideia, do jeito que foi

apresentada, envolve um
processo de dois passos. O
primeiro é reconhecer o quanto
estamos estressados; o segundo
é adotar as medidas necessárias
para “corrigir o rumo”. Somente
depois vamos encontrar nosso
“ponto centrado de harmonia e
e q u i l í b r i o” e “nos reconectar
com nossa própria criatividade,
sabedoria e alegria”. Arianna
disse, em convenções, como
os funcionários de seu
“Huffington Post” lidam com
o estresse fazendo ioga e
massagens, reconectando-se
com sua sabedoria e alegria.

Isso pode tê-los ajudado, mas
não consigo imaginar como
poderia ter sido útil para
Ruther. Ou para mim, para dizer
a verdade. Para eu conseguir
“corrigir o rumo”, penso em
quatro coisas — e ioga não é
uma delas. São elas: a) que meus
filhos fossem dez anos mais
velhos; b) que meu pai fosse dez
anos mais novo; c) que meu
cérebro trabalhasse com mais
rapidez; e d) que a Uniqlo não

tivesse vendido todas as blusas
do modelo que eu pretendia
dar de Natal para minha filha.

O mais impressionante sobre
a “Grande Ideia” de Arianna
Huffington é a maneira como ela
consegue ser trivial e equivocada
ao mesmo tempo. Assim como
a própria ideia de que menos
estresse significa viver mais.
Para começar, o estresse e a
vida não estão em conflito.
Se não passássemos por um certo
estresse, não haveria um bom
motivo para levantar da cama
de manhã. É errado pensar no
estresse como um inimigo e
ainda mais errado não pensar
no assunto. Quando me sinto
estressada, a pior coisa que posso
fazer é ceder a ele. Até mesmo
mencionar a palavra é ruim.

Na verdade, a única cura
confiável que conheço é passar
30 segundos com meu marido.
Isso sempre acontece do mesmo
jeito: reclamo do quanto estou
me sentindo estressada e ele
responde, sem tirar os olhos de
seu laptop: “Que besteira! Você

tem uma vida interessante, ativa
e gosta que ela seja assim”. Essa
resposta sempre faz eu me sentir
muito melhor. Percebo que não
estou estressada, simplesmente
estou com muita coisa para fazer.

E se o problema é estar muito
ocupada, a resposta não é fazer
uma massagem — que passa a
ser mais uma coisa a ser
organizada e para a qual você
precisa chegar na hora —, mas
deixar de lado algumas das
coisas que você deveria fazer.
Responder e-mails sem sentido,
perder tempo fazendo
salgadinhos para o dia de Natal
e a passar na festa do vizinho,
são coisas que podem ser
facilmente dispensadas.

O maior problema sobre o
estresse é sua falta de clareza.
Ele é uma muleta para todo
tipo de coisa. Quando digo que
estou estressada, normalmente
quero dizer uma de três coisas:
que estou ocupada demais,
cuja resposta para isso é fazer
menos. Ou que estou muito
cansada, cuja resposta é ir

dormir. Ou que estou ansiosa,
cuja resposta é lidar
diretamente com o que está
me deixando preocupada.

Não sei qual era o problema
de Ruther. A resposta poderia
ser uma medicação, um
trabalho diferente ou continuar
persistindo. É difícil dizer
hipoteticamente. De qualquer
maneira, ioga não é a melhor
forma de combater o estresse.
Isso serve para relaxar
músculos tensos, mas apenas se
você tiver paciência para ficar
falando de chacras. O estresse
em si não pode ser derrotado e
não há nada mais estressante
do que tentar fazer isso.

Portanto, eis minha grande
ideia para 2013. Acabar com
o estresse em um único
passo, eliminando a palavra,
forçando-nos assim a
identificar com mais
precisão aquilo que nos aflige.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira

ENSINO EXECUTIVO

E m p re s a s
caçam alunos
b ra s i l e i ro s
no exterior
Novos programas de recrutamento buscam
talentos em escolas de negócios estrangeiras.
Po r Adriana Fonseca , de São Paulo

Em 2012, pela primeira vez, a
companhia aérea TAM foi até as
escolas de negócio mais reno-
madas dos Estados Unidos e da
Espanha para recrutar alunos de
MBA. A prática, que já existia na
chilena LAN há sete anos, foi in-
corporada pelo lado brasileiro
da Latam — após a fusão das
duas empresas. “Cerca de 40%
dos altos executivos da compa-
nhia têm MBA internacional. Es-
se tipo de formação traz um re-
sultado diferenciado”, afirma
Claudia Palaikis, gerente de re-
crutamento e seleção da TAM.

Nesta primeira experiência, a
preferência da companhia foi
por estudantes latinos, em razão
dos locais de trabalho. Ao che-
gar nas escolas, em julho, a TAM
abordou 703 alunos. Desses, 278
foram considerados candidatos
“target ” e 200 fizeram uma pri-
meira entrevista telefônica. Pas-
sada essa seleção, 183 foram es-
colhidos e 121 decidiram parti-
cipar de fato do processo de re-
c r u t a m e n t o.

Ao fim, 60 passaram para a fase
final de entrevistas, que aconteceu
no mesmo dia nas cinco cidades
em que a empresa tem escritório —
São Paulo, Santiago, Miami, Lima e
Bogotá. No Brasil, a TAM entrevis-
tou 16 executivos e fez proposta
para 11 deles. Eles foram convida-
dos para cargos de coordenação
ou gerência e a maioria já deu re-
torno positivo.

A TAM é apenas uma das em-
presas brasileiras que abriram
os olhos para os MBAs interna-
cionais de primeira linha. Danu-
te Gardziulis, sócia-diretora da
consultoria de recrutamento e
avaliação de executivos Gardz,
trabalha na área há 15 anos e diz
que, no começo, eram poucas as
companhias do país que recru-
tavam esse tipo de profissional.

“Apenas bancos e consultorias
buscavam esses executivos. Hoje,
somaram-se a esse grupo empre-
sas de outras áreas”, afirma. Ela
cita como exemplos os setores de
bens de consumo não duráveis,
indústrias de base, de recursos
naturais e da área de comércio
eletrônico. “As empresas, cada
vez mais, estão percebendo o va-

lor do MBA para o executivo.”
Para Denise Barreto, sócia da

consultoria de recrutamento
GNext, os bancos e as consulto-
rias ainda contratam 70% dos
alunos, mas, de fato, outras in-
dústrias vêm aumentando gra-
dualmente sua participação. Ela
diz que o aumento também está
relacionado à internacionaliza-
ção das companhias brasileiras,
o que fez com que elas passas-
sem a buscar mais executivos
com mentalidade global.

Além disso, Denise menciona
que, com a crescente importân-
cia do Brasil para os mercados in-
ternacionais, as multinacionais
passaram a delegar esse recruta-
mento para suas unidades brasi-
leiras. “Antes, o processo de sele-
ção era feito globalmente, pelas
matrizes, e o Brasil não estava in-
c l u í d o”, explica. Junta-se a esse
cenário, o fato de cada vez mais
brasileiros estarem fazendo um
MBA no exterior, seja pelo maior
acesso à informação sobre esses
cursos, maior disponibilidade fi-
nanceira ou por uma maior cons-
cientização da importância des-
se tipo de formação para o desen-
volvimento da carreira.

A farmacêutica Sanofi é mais
um exemplo de empresa que
passou a recrutar alunos de
MBA este ano. O projeto é glo-
bal, mas a unidade brasileira fi-
cou responsável pela escolha
dos executivos que vão traba-
lhar aqui. “Devem ser dois sele-
cionados no Brasil ao final do
processo e dez no total”, afirma
Rosilane Purceti, diretora de re-
cursos humanos da compa-
nhia. Ela explica que a empresa
está se tornando mais diversifi-
cada e, por isso, busca profis-
sionais com diferentes expe-
riências acadêmicas e de vida.

Os escolhidos, selecionados
nas escolas de primeira linha
dos Estados Unidos e da Europa,
passarão por um programa in-
terno de dois anos. Depois disso,
assumem um cargo na diretoria
da farmacêutica. “Serão seis me-
ses no Brasil, seis meses na ma-
triz, na França, e mais dois blo-
cos de seis meses em outros lo-
cais onde a empresa atua”, expli-
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Rosilane Purceti, diretora de RH da Sanofi, diz que a empresa passou a recrutar alunos de MBA do exterior este ano

ca Rosilane. O processo de sele-
ção ainda não está concluído,
mas a diretora estima que haja
entre cinco e seis candidatos pa-
ra cada vaga aberta.

Na companhia, nunca foi
obrigatório para um diretor ter
um MBA fora do país. Rosilane
afirma, no entanto, que a dedi-
cação integral exigida por esses
programas no exterior traz uma
grande experiência de vida e um
aproveitamento melhor do con-
teúdo oferecido no curso, o que
acaba diferenciando esses pro-
fissionais. Ao escolher cursar um
programa de MBA “f u l l - t i m e” no
exterior, o executivo pode sus-
pender a sua carreira pelo perío-
do do curso — que pode ser de
12, 18 ou 24 meses.

Danute, da Gardz, diz que a
experiência com o MBA fora do
país vai além do desenvolvimen-
to das competências técnicas
que o programa se propõe. “Esse
tipo de vivência ajuda a desen-
volver as chamadas ‘soft skills’,
que envolvem a adaptação a no-
vos ambientes, comunicação,
trabalho em equipe e liderança.
As escolas também se preocu-
pam com isso”, diz.

Segundo a consultora, em um
MBA no exterior, o aluno conse-
gue adquirir essas competências
porque precisa conviver intensa-
mente com os pares para os tra-

balhos em grupo — normalmen -
te de diferentes países. Além dis-
so, tem contato com professores
de alto nível e precisam admi-
nistrar a pressão pela intensida-
de do curso, além da ansiedade
de não saber o que vai acontecer
após o MBA.

Com a aquisição de tantas ha-
bilidades, esses profissionais
sempre foram muito demanda-
dos ao fim do curso. Há pouco
tempo, no entanto, nem todos
pensavam em voltar ao Brasil.
“Há seis anos, o executivo com
MBA no exterior tinha o objetivo
de trabalhar lá fora. Com o repo-
sicionamento do país no cenário
global, eles passaram a querer
voltar ”, diz Denise, da GNext.

No Itaú Unibanco, a busca por
profissionais com MBA nas escolas
de primeira linha no exterior é fato
consolidado e antigo. A diferença é
que, antes de 2009, o programa
não era formal. “O próprio Pedro
Moreira Salles [presidente do con-
selho de administração do banco]
aproveitava suas viagens interna-
cionais e ia até as escolas para co-
nhecer e entrevistar os brasileiros
que estavam por lá”, conta Maria
Carolina Lourenço Gomes, supe-
rintendente de gestão de talentos
da instituição.

Hoje, o banco tem um crono-
grama estabelecido de visita às
principais escolas de negócios

dos Estados Unidos e da Europa.
Maria Carolina conta que alguns
executivos da instituição finan-
ceira vão até as escolas apresen-
tar a empresa nos “road shows”
organizados pelas próprias ins-
tituições de ensino. Em uma se-
gunda fase, representantes do
banco voltam às escolas para
realizar as entrevistas, tanto pa-
ra posições em tempo integral
quanto para os estágios, chama-
dos de “summer jobs”.

Maria Carolina diz que o Itaú
Unibanco recruta tanto brasilei-
ros como estrangeiros, desde
que esses últimos tenham en-
tendimento da língua portugue-
sa. Geralmente, esses profissio-
nais chegam ao banco para ocu-
par posições gerenciais e, segun-
do a superintendente, as vagas
são abertas em várias linhas de
negócio como private, asset, te-
souraria, comercial e varejo.

No primeiro ano em que o
programa foi estruturado, em
2009, apenas um aluno foi re-
crutado. Neste ano, foram nove.
“São profissionais diferenciados,
com ‘mindset ’ global e pensa-
mento estratégico”, diz Maria
Carolina, explicando as razões
da busca por esse tipo de profis-
sional. “Além disso, eles adqui-
rem uma riqueza de conheci-
mento pelo contato com profes-
sores ‘t o p’ ”, ressalta.

F I N A N Ç AS

CFOs buscam
a p r i m o ra r
formação em
outras áreas
Carolina Cortez
De São Paulo

Com o objetivo de desenvol-
ver diferentes perspectivas de
gestão de negócios, ampliar co-
nhecimento em outros setores e
adquirir novas habilidades ge-
renciais, cada vez mais CFOs
buscam crescimento profissio-
nal fora da área de finanças. Essa
é a conclusão de uma pesquisa
global da Ernst & Young, realiza-
da com 800 profissionais de 347
empresas com receita anual de
mais de US$ 5 bilhões. No Brasil,
foram entrevistados 25 CFOs de
grandes corporações.

De acordo com o levantamento,
40% dos executivos de finanças
gostariam de assumir um cargo
em diretorias não executivas, co-
mo conselhos e comitês de outras
empresas. Do total, 48% acreditam
que essa função deveria ser exerci-
da em indústrias diferentes das
quais atuam, seja para adquirir
uma visão macro de negócios, seja
para evitar conflitos de interesses.

A participação de CFOs em co-
mitês de auditoria, inclusive, do-
brou nos últimos dez anos, pas-
sando de 19% em 2002 para 41%
em 2012. “O aumento tem ocorri-
do porque o mercado quer balan-
ços mais consistentes e transpa-
rentes, exigência cada vez mais co-
mum no contexto de recessão glo-
bal”, afirma Mauro Terepins, vi-
ce-presidente da Ernst & Young.

Para 80% dos entrevistados, o
objetivo em buscar esses trabalhos
complementares está no possível
ganho de experiência gerencial. Já
para 56%, isso é importante por-
que contribui para o amadureci-
mento na função de CFO. “A crise
trouxe diversos desafios para a car-
reira, como a constante busca por
redução de custos e ganho de com-
petitividade. Quanto mais o execu-
tivo entender do funcionamento
do mercado, melhor vai conseguir
atingir suas metas”, explica.

Mas funções não gerenciais
também são consideradas relevan-
tes pelos executivos de finanças.
No geral, 27% dos CFOs gostariam
de atuar também como professo-
res. Já 26% têm interesse em se tor-
nar mentores e 25% em prestar
consultoria a órgãos reguladores.

Contribuir para o desenvolvi-
mento social também faz parte
dos desejos dos CFOs quando bus-
cam trabalhos complementares.
Segundo a pesquisa, 35% desses
executivos gostariam de se tornar
membros de conselhos em insti-
tuições de cunho social. “O terceiro
setor cresceu muito e fazer parte
dele, por meio de trabalhos remu-
nerados ou não, é uma boa oportu-
nidade para crescer na carreira. A
sustentabilidade hoje faz parte da
cultura organizacional de muitas
empresas”, diz Terepins.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 7 jan. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




