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Tente explicar o seu trabalho a uma criança de dez anos
Banda executiva

Lucy Kellaway

Por que precisamos dos
bancos? Esta é uma pergunta
tão boa que eu mesma gostaria
de tê-la pensado. Mas ela veio
de uma doce garotinha de

cabelos cacheados, na página
ING Careers do Facebook, e
é a primeira de uma série de
questões formuladas por
crianças aos aspirantes a
funcionários do banco.

Algo tão emocionante não
emergia do setor bancário
desde que Bob Diamond esteve
na corda bamba. Na semana
passada, os que sonham em
vir a ser executivos no banco
ocuparam-se com todo o

empenho em escrever respostas
que, em sua maioria, seguiram
esta linha: “Precisamos de
bancos para guardar nosso
dinheiro de forma segura e
para emprestar às pessoas que
precisam dele”. Se esses são
os executivos de banco do
futuro, então as crises bancárias
vão ser coisa do passado.

Posso ver, no entanto, dois
pontos errados na campanha
no Facebook — sem contar o
fato de ser nauseante de tão
melosa. O primeiro é como o
banco apresenta essa nova
abordagem voltada às crianças.
Em duas sentenças cita termos
tediosos como “v a l o r e s - c h av e”,
“um futuro sustentável”,
“t a l e n t o” e “estender a mão”. A
criança média de dez anos não
sabe o que são os dois primeiros
e, embora certamente tenha
ouvido os dois últimos,
apropriadamente entenderá
“t a l e n t o” como alguém que
canta e dança na TV no horário
nobre e que “estender a mão” é
o que se faz para pegar o pacote
de rosquinhas de chocolate.

O outro problema é que as
perguntas foram feitas para
as pessoas erradas. Não

deveriam ser direcionadas a
formados ainda sem emprego
se esforçando para agradar;
deveriam ser feitas aos próprios
chefes dos bancos. Assim como
o “imperador que estava nu”
descobriu em um passado
distante, as crianças são as
melhores e mais rigorosas
indagadoras que existem.

Qualquer executivo-chefe
incapaz de explicar seu trabalho
com palavras que possam ser
entendidas por uma esperta
criança de dez anos não refletiu
com dedicação suficiente — ou
deveria de imediato desistir do
que faz. Quando entrei para o
conselho de administração de
uma seguradora há alguns anos,
fui perguntada pelo meu filho
mais novo sobre o que era um
seguro e o que exatamente
fazíamos durante as reuniões
do conselho.

Responder essas perguntas de
uma maneira que ele pudesse
acompanhar foi bastante
complicado. Embora tenha me
esforçado muito, não tenho
certeza se ele ficou inteiramente
satisfeito. De forma geral, foi
um teste muito mais difícil
do que enfrentar perguntas

mais elaboradas apresentadas
a mim, posteriormente,
pela Autoridade de Serviços
Financeiros (FSA, órgão
regulador do mercado
financeiro britânico),
cuja maioria era possível
responder memorizando o
código de riscos empresariais.

Quando se aplica o teste
da criança de dez anos aos
negócios em geral, rapidamente
fica claro quais práticas
deveriam ser mantidas e
quais eliminadas. Por que os
chefes das grandes empresas
americanas ganham quase 400
vezes mais do que o trabalhador
médio? Tente responder isso de
alguma forma que uma criança
aceite a ideia. É impossível.

Grande parte do que a
maioria de nós passa o dia
fazendo no trabalho também
não superaria o teste. Filtrando
os e-mails que chegaram em
minha caixa de correio na
última hora, encontrei um de
uma firma de consultoria sobre
administração empresarial
dizendo-me que “a próxima
transformação evolutiva no
mundo das empresas exige uma
mudança de paradigma na

forma de pensar, incluindo uma
remodelação desde as raízes.”

Uma criança de dez anos
nunca poderia ver o sentido
disso e, portanto, a ideia
merece ser erradicada.
Provavelmente, toda
a área de consultoria sobre
administração também.
Simplesmente imagine as
seguintes
perguntas e respostas.

Criança: Por que precisamos
de consultores
administrativos?

Consultor: Para dizer às
empresas o que fazer.

Criança: Por que elas não
conseguem descobrir
sozinhas?

Consultor: Porque somos
mais espertos.

Criança: Quem foi que disse?
Game, set e partida para a

criança de dez anos.
Recebi recentemente um

e-mail de um “profissional de
RH” sobre “otimizar o fluxo
de talentos”. Meus jovens
questionadores certamente não
ficariam impressionados. O
e-mail deveria ir para a tábua de
cortar, assim como a maior
parte do RH. O setor que pior se

sairia sob o olhar implacável de
uma criança de dez anos, no
entanto, é o de banco de
investimentos. Apenas espero
que o ING vete indagações
futuras das crianças em sua
página no Facebook para evitar
perguntas tão devastadoras
como “Por que precisamos de
executivos de banco de
i nv e s t i m e n t o ? ” ou “Por que
você é tão rico?”

Antes que eu fique indignada
demais com os executivos de
banco, talvez eu devesse
considerar minha própria
posição cara a cara com alguém
de dez anos. Há algum tempo fiz
apresentação para alunos de um
colégio na qual contei como era
extremamente divertido ser
colunista. No fim, uma criança
levantou a mão e perguntou:
“Então, por que você é paga?”.
É uma ótima pergunta. Uma
pergunta que o descontente
mercado dos jornais atualmente
está às voltas para responder.
Espero que encontre uma boa
resposta muito em breve.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira
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Gestores levam seus
homens de confiança
para o novo emprego
Comum no alto escalão, prática exige cuidados para evitar traumas na
antiga e na atual empresa. Por Edson Valente, para o Valor, de São Paulo

ALINE MASSUCA/VALOR

Após três meses na empresa, Marcos Cattan, do grupo Carta Fabril, recrutou dois aliados para cargos de gerência

A máxima do “em time que
está ganhando não se mexe” é
levada ao pé da letra por muitos
executivos. Quando recrutados
por outra companhia, eles cos-
tumam levar consigo profissio-
nais em quem confiam e de per-
fil imprescindível para sua equi-
pe. Essa prática é comum sobre-
tudo nos níveis hierárquicos de
gerência e diretoria e costuma
ser adotada quando a empresa
contratante precisa de ações de
resultado rápido.

Trata-se, porém, de um movi-
mento que requer uma série de
cuidados em sua execução. Afi-
nal, coloca em jogo não só o fu-
turo de profissionais, mas tam-
bém o de estratégias operacio-
nais que dependem da sinergia
entre os membros dos grupos de
trabalho para funcionar.

Para evitar traumas, tanto na
empresa em que aporta como na
que deixa, é recomendado que o
gestor estude criteriosamente os
funcionários de seu novo empre-
go antes de providenciar substi-
tuições. “Ele precisa ter paciência
para avaliar quem deverá perma-
necer ou não”, diz Marcela Este-
ves, gerente da divisão de finan-
ças e contabilidade da Robert
Half, de recrutamento especiali-
zado. Normalmente, a troca de
um chefe gera insegurança nos
subordinados. O medo de dar lu-
gar a alguém que seja indicado
pela nova liderança será reduzi-
do se houver sinais claros de que
serão usados critérios objetivos
para definir os que ficam e os que
saem. Caso contrário, os efeitos
de uma ação menos fundamen-
tada poderão ser danosos.

“Se o executivo chega à em-
presa e já demonstra que a equi-
pe que está lá não tem aptidão
para atendê-lo, isso causa resis-
t ê n c i a”, afirma Fernanda Amo-
rim, diretora da Michael Page,
de recrutamento, no Rio. Além
de se valer de suas próprias im-
pressões durante um período de
avaliação, ele pode investigar os
históricos de performance des-
ses profissionais, geralmente
constituídos pelo RH.

A transparência na comunica-
ção desarma as queixas mais áci-
das e delimita fronteiras para as
conversas de corredores, que fa-
cilmente pode transformar ma-

rolas em tempestades. “É impor-
tante que os empregados enten-
dam as razões das mudanças”,
ressalta Glaucy Bocci, gerente da
prática de liderança e talento do
Hay Group América Latina, con-
sultoria de gestão. “Com o tem-
po, as coisas se acomodam e o
‘status quo’ se reestabelece.”

O melhor dos mundos na for-
mação de um novo time, segundo
Marcela, está na mescla de pes-
soas da casa com as que vêm de
fora — uma “combinação mági-
c a” que habitualmente represen-
ta o mais proveitoso custo-bene-
fício para os objetivos organiza-
cionais. “É preciso dar um tempo
e procurar desenvolver a equipe
interna com treinamento, feed-
backs e coaching. De cinco profis-
sionais, por exemplo, podem-se
substituir um ou dois.”

Um aspecto crucial desse pro-
cesso está na forma com que os
reforços são admitidos. O ideal,
de acordo com os consultores, é
que eles se submetam aos proce-
dimentos de seleção habituais.

“Com a indicação, esses profis-
sionais têm pontos a mais e uma
história construída. Ainda assim,
nas organizações mais profissio-
nalizadas, tenho visto as pessoas
passarem por todas as etapas do
p r o c e s s o”, diz Glaucy.

A liberdade dada ao novo ges-
tor para sugerir nomes na defi-
nição de seu staff varia confor-
me as tradições da companhia —
e também com o status do exe-
cutivo contratado. Algumas
dão carta branca para afasta-
mentos e reposições, enquanto
outras restringem esses movi-
mentos. “Nesse caso, dizem a
ele que está sendo inserido em
uma empresa estruturada e tem
de se adaptar aos funcionários
que lá estão e treiná-los no que
for preciso”, afirma Marcela.

As diferenças entre culturas
organizacionais, aliás, podem re-
presentar um empecilho para a
migração dos homens de con-
fiança. Essa é uma das grandes
preocupações de Marcos Cattan,
vice-presidente financeiro do
grupo Carta Fabril, indústria de
papéis. Quando assume o desafio
de reorganizar uma área de de-
terminada empresa, Cattan diz
que dedica os dois primeiros me-
ses de trabalho a uma minuciosa

análise dos valores que tem em
mãos para só depois colocar em
prática as transferências.

Foi assim no atual cargo, que
ocupa há três meses. Após iden-
tificar lacunas, o executivo pla-
nejou o recrutamento de dois
aliados para os cargos de geren-
te geral de RH corporativo e ge-
rente geral de governança e con-
trole interno. Em seu emprego
anterior, já havia convidado pa-
ra se juntar a ele um profissional
responsável pela área de plane-
jamento tributário.

A eficácia nessas realocações,
julga, está na capacidade de acli-
matação dos recém-chegados — é
o que chama de ‘fit cultural’. O
maior risco, desse modo, é chamar
alguém de extrema competência
técnica sem olhar sua habilidade
de se enquadrar na companhia.
“Em geral, verifico primeiro se a
pessoa se encaixa culturalmente
ao projeto em questão, antes de
considerá-la tecnicamente”.

Cattan conta que já lidou com
situações em que a empresa bar-
rou as trocas que havia sugerido.
Quando isso acontece, diz, o pla-
nejamento de resultados invaria-
velmente tem de ser retardado. “É
preciso inserir no cronograma o
prazo de aprendizagem das pes-
soas. Por outro lado, o reflexo
também é positivo internamente,
pois elas se sentem valorizadas.”

Outra variável a ser considera-
da ao convidar um braço direito
na montagem de um novo plantel
é o quanto isso vai agregar à car-
reira do convocado. Glória Ciarli-
ni, colocou na balança essa res-
ponsabilidade quando precisou
contratar um gerente contábil
após detectar uma deficiência no
elenco que comandaria na Aspen
Pharma — companhia farmacêu-
tica na qual ingressou em 2010.

Na opinião de Glória, o gestor
deve avaliar a capacidade do pro-
fissional para enfrentar os novos
desafios e as perspectivas de de-
senvolvimento e crescimento
que a empresa poderá oferecer a
ele. “A outra pessoa vai decidir
pela movimentação com base no
que lhe for oferecido. Por isso, a
conversa franca e transparente
no momento do convite é funda-
mental”, ressalta. No caso da exe-
cutiva, o voto de confiança foi tão
certeiro que, um ano e meio de-

pois, ambos foram promovidos
em sincronia — ela assumiu a di-
retoria financeira e seu indicado
passou a controller.

Glória também destaca a im-
portância de submeter a pessoa
recomendada ao crivo da orga-
nização para dividir responsabi-
lidades. Uma vez aprovada a
contratação, deve-se acompa-
nhar de perto o processo de in-
tegração, fazendo interferências
sutis, até que equipe e pares se-
jam capazes, por si mesmos, de
perceber as competências e ha-
bilidades do recém-chegado.
“Assim, ele vai conquistar, por
suas atitudes, o respeito e a con-
fiança dos demais”, afirma.

Respeito e confiança, inclusi-
ve, foram os balizadores dos trâ-
mites da executiva em relação ao
ex-empregador. Apesar de ter le-
vado um profissional consigo no
momento da saída, ela garante
que tudo foi feito de forma muito
diplomática. “Eu sabia que havia
alguém capacitado para ocupar
o cargo que ficaria vago. A em-
presa fez um movimento interno
e não precisou buscar alguém no
m e r c a d o”, explica.

A precaução de estruturar um
programa sucessório é justa-
mente o antídoto receitado por
Glaucy, do Hay Group, contra o
êxodo de gestores. “Um plano de
sucessão bem formulado evita
que as perdas sejam críticas para
a estratégia organizacional.”

Cláusulas ajudam a
evitar debandada
De São Paulo

As idas e vindas de executivos
fazem crescer no meio empresa-
rial o temor de perder talentos
para os concorrentes. Como
consequência, aumenta tam-
bém o número de contratos de
trabalho que incluem entre seus
termos cláusulas de proteção
contra a debandada de profis-
sionais, afirma Rodrigo Takano,
sócio da área trabalhista do es-
critório Machado, Meyer, Sen-
dacz e Opice Advogados.

Ele explica que há dois tipos
de cláusula nesses casos. Uma é
a de não concorrência, comum
nos setores de tecnologia e da
indústria química. Nela, o pro-
fissional se compromete a não
atuar em uma companhia no
mesmo mercado de sua atual
empregadora por um período
de um a dois anos após um
eventual desligamento. Esse cer-
co, ressalva, sempre deve vir
acompanhado de uma contra-
partida, como uma remunera-
ção engordada.

A outra cláusula é a de não so-

licitação. Aqui, o acordo é o exe-
cutivo não incitar colegas a pedir
demissão para segui-lo em outra
empreitada. O descumprimento
dessas regras, segundo Takano,
pode render multas, mas não um
veto à mobilidade. “A Justiça do
Trabalho brasileira raramente
proíbe alguém de trabalhar no
c o n c o r r e n t e”, afirma.

Do lado da empresa contra-
tante, é prudente exigir uma de-
claração do executivo dizendo
não estar sujeito a qualquer limi-
tação de não concorrência.

Curiosamente, os próprios es-
critórios de advocacia têm en-
frentado problemas com a saí-
da em massa de advogados.
Nesse caso, porém, o padrão
diverge daquele observado no
mundo dos negócios empresa-
riais, segundo o sócio da Ma-
chado Meyer. Isso porque,
muitas vezes, os profissionais
de um escritório saem para
constituir sua própria socieda-
de, o que, em sua opinião, não
caracteriza exatamente uma
dança de cadeiras disputada
entre companhias. (EV)
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 21 jan. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.
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