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Va i v é m

Stela Campos

D a n fo s s
Julio Molinari foi nomeado

presidente na América Latina da
Danfoss. O argentino, que desde
2010 ocupava a posição de ge-
rente geral para o Oriente Médio,
ficará em São Paulo.

A IG
O inglês Dorian Grey é o novo

gerente regional de riscos de en-
genharia para a América Latina
da AIG, do setor de seguros.

Est a p a r
Farias Souza assumiu o cargo

de diretor nacional de operações
da E s t a p a r. Ele já trabalhou na
Leroy Merlin e Burger King.

Pr i va l i a
Andrea Scarano é o novo diretor

de marketing no Brasil do Privalia,
clube de compras on-line. O execu-
tivo já esteve a frente das opera-
ções da empresa na Itália e México.

Grupo Multi
Martin Oyanguren assumiu o

cargo de diretor de operações do
grupo Multi e será o responsável
pelas marcas Skill e Yázigi.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

O que faço se não tenho liberdade para comandar?

A
ssumi recentemente a
diretoria geral de
uma empresa
familiar, após ter

passado muitos anos atuando
em multinacionais. Fui atraído
pelos desafios do cargo e
pela possibilidade de
implementar minhas ideias e
estilo de gestão. Afinal, estudei
bastante a atual situação da
companhia e estava confiante
em relação ao que encontraria
pela frente. O problema é que o
fundador começou a interferir
em minhas ações e a exigir
que tudo passasse primeiro por
ele antes de ser decidido ou
colocado em prática. Isso não
apenas atrapalha meu trabalho,
mas coloca em risco todo o
meu planejamento. Já tentei
conversar com ele, que retrucou
dizendo que precisa estar
ciente de tudo, pois é o dono

do negócio. A organização é
de médio porte, não tem
conselho de administração
nem ninguém que possa me
ajudar nessa situação. O clima
entre nós já está começando
a se deteriorar, pois se eu
soubesse que não teria total
autonomia nem teria aceitado
o emprego. O que devo fazer?
Diretor, 46 anos
Re s p o st a :

Uma frase específica da sua
pergunta ficou ecoando em
minha cabeça: “estudei
bastante a atual situação
da companhia e estava
confiante em relação ao que
encontraria pela frente”. Já a
ouvi centenas de vezes, ainda
que com palavras distintas, e
nunca me convenci 100%.

Não me entenda mal, sua
iniciativa foi louvável.
Mas a pesquisa se mostrou,
no mínimo, incompleta — o
que denota uma ingenuidade
incompatível com sua
experiência. Você pode ter se
aprofundado na situação
financeira e em outros aspectos
concretos, mas claramente
passou longe dos intangíveis.

Peço perdão pela crueza com
que coloco isso, mas pretendo
que seja uma puxada de orelha
“p e d a g ó g i c a” para todos os
que nos leem. Em qualquer
movimento de carreira, em
qualquer nível, um gestor
tem de se deter tanto nos

aspectos concretos do novo
desafio como nos intangíveis —
e incluo aí o estilo de gestão
e interferência dos acionistas,
cultura, clima, nível de
engajamento dos funcionários
e expectativa de algum
executivo interno de assumir
a posição em aberto. Além, é
claro, da estratégia e
perspectivas de mercado para
daqui a cinco ou dez anos.

Uma das primeiras
perguntas a serem feitas antes
de decidir uma mudança dessa
envergadura, portanto, é por
que a empresa está buscando
um presidente no mercado.
E a resposta que realmente
conta não deve ser a padrão,
mas a das entrelinhas. O cargo
já foi ocupado por alguém
antes? O risco de ser o primeiro
executivo na cadeira dele é alto,
pois há uma elevada
probabilidade de o fundador
ainda estar emocionalmente
ligado ao negócio.
Se sim, deve-se investigar
quanto tempo o profissional
permaneceu no cargo e a
razão da saída. Se vários já
passaram por ali, é preciso
buscar os detalhes desse
‘turnover ’. Você sabia da
inexistência de um conselho
de administração? Essa é a
fumaça que sinaliza o fogo.

Como sua mensagem
evidencia, o acionista dessa
empresa não se desapegou

do negócio. Pondo-se no
lugar dele, o vínculo até que
é compreensível e pode ser mais
sentimental — ou ele ainda
tem interesse em reassumir a
posição depois de a casa ser
arrumada. Desnecessário avisar
que, para você, a primeira
hipótese é preferível, pois pode
ser um apego passageiro.

De qualquer modo, o conflito
parece estar instalado.
Geralmente, quando há
desgaste, o tempo de validade
do ocupante dessa cadeira é de
cerca de um ano. Dependendo
do perfil de cada um dos
envolvidos e da intensidade,
você pode aguentar até menos.
Ele é o dono do negócio e,
mesmo havendo um contrato
bem negociado, as coisas
dificilmente mudarão na
direção que você deseja.

A questão é o que você vai
fazer durante esse ano.
Eu recomendo que você se
prepare para dar um novo
passo de carreira em outra
empresa. Tome a decisão de ir
ao mercado o mais rápido que
conseguir, pois, para uma
posição de diretor geral, escassa
no mercado e estratégica, o
tempo de recolocação costuma
ser mais longo. Você precisa dar
um passo certeiro, que garanta
uma continuidade. Caso
contrário, terá o desafio extra
de ficar provando que consegue
se adaptar rapidamente a

novos ambientes. A empresa
o está escolhendo, mas
também você deve escolher
a empresa. Isso faz dobrar
as chances de dar certo.

Enquanto a recolocação ocorre
em paralelo, cuide do orgulho e
mantenha o controle emocional.
Dedique-se a fazer um trabalho
realmente bom na empresa atual
sob as condições existentes.
Vai ser um aprendizado e tanto
e, talvez, isso acabe sendo
reconhecido pelo acionista.
Afinal, vivências adquiridas e
consolidadas em um ambiente
de empresa multinacional
tendem a ser um precioso
ativo na implementação de
novas práticas de gestão em
uma empresa familiar.

Por fim, não se deixe abalar.
Infelizmente, sua história é
mais comum do que parece.

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- 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

Divã Executivo

Karin Parodi
re s p o n d e

RECURSOS HUMANOS

Portas sempre abertas para ex-funcionários
Empresas monitoram carreira de talentos “d i s s i d e n te s ” para contratá-los novamente no futuro. Por Carolina Cortez, de São Paulo

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Adler Cossovan pediu demissão da Unilever em 2009 para atuar em uma multinacional de alimentos e, recentemente, retornou como diretor de logística

Em um cenário de forte escas-
sez de talentos, a retenção é um
dos maiores desafio enfrentado
pelas empresas, pois o constante
assédio dos concorrentes torna
inevitável a perda de profissio-
nais estratégicos. Mas isso não
significa que as companhias de-
sistam de seus ex-funcionários.
Pelo contrário: cada vez mais
elas têm acompanhado seus
“dissidentes” no mercado,
aguardando o melhor momen-
to de trazê-los de volta.

Se, no passado, deixar a em-
presa era visto como um sinal de
falta de engajamento, hoje a ne-
cessidade faz com que as corpo-
rações reavaliem esse conceito.
Elas já entenderam que é o pro-
fissional bem-qualificado quem
tem o poder de escolher como e
onde quer desenvolver sua car-
reira e, portanto, procuram
adaptar suas políticas de recru-
tamento à nova realidade.

Os motivos que levam um
executivo a deixar uma posição
confortável na sua empresa e as-
sumir um novo cargo em outra
são vários. Entretanto, quando
há opções de trabalho e o
ex-funcionário escolhe voltar,
este é um sinal de que há uma
identificação com a cultura da
companhia — e isso não deve
ser ignorado. A opinião é da di-
retora de RH da U n i l e v e r, Jessi-
ca Hollaender, e reflete uma
mudança na postura das com-
panhias quanto à estratégia de
gestão de talentos. Hoje, essa
política é mais abrangente e
acompanha o funcionário por
onde quer que ele vá.

Na multinacional de bens de
consumo, quando ocorre um
desligamento, o gestor deve res-
ponder a uma questão no for-
mulário de demissão: “você re-
comendaria que esse profissio-
nal retornasse um dia à empre-
sa?”. Se a resposta for sim e hou-
ver uma vaga no futuro com
aquele perfil, o ex-funcionário é
convidado a participar do pro-
cesso seletivo, diz Jessica. Na
Unilever, cerca de 30% das vagas
abertas são preenchidas por
ex-funcionários.

Esse foi o caso do diretor de
logística Adler Cossovan, que re-
tornou recentemente à compa-
nhia após ter pedido demissão
em 2009. “Na época, eu havia re-
cebido uma proposta para um
cargo mais sênior em uma mul-
tinacional de alimentos. Como
minhas expectativas de cresci-

mento dentro da Unilever não
poderiam ser atendidas no curto
prazo, aceitei o desafio e deixei a
empresa onde acumulei 12 anos
de carreira”, afirma.

No momento do desligamen-
to, Cossovan fez entrevista com
diversos gestores da empresa na
área de logística e de RH. “É im-
portante ser transparente e ex-
plicar os motivos para que as
portas nunca se fechem. Todos
foram muito honestos comigo e
me ofereceram oportunidades
para ficar, mas eu queria outros
desafios”, explica.

Mesmo com a saída, o executi-
vo manteve contato com seus
ex-colegas de trabalho. Um de-
les, que se tornou vice-presiden-
te de logística, procurou Cosso-
van para oferecer uma nova va-
ga na Unilever, pois já conhecia
o perfil do colega e acreditava
que a posição era ideal para ele.
“Fui convidado para participar
do processo de seleção e aceitei.

Já estava familiarizado com as
pessoas, a cultura e as atribui-
ções do trabalho”, destaca. Cos-
sovan voltou em um cargo aci-
ma daquele que havia deixado.
“Me senti reconhecido como um
profissional estratégico para a
e m p r e s a”, ressalta.

Para Jessica, geralmente as ex-
periências em outras empresas
contribuem para o crescimento
profissional do executivo, que
pode voltar mais preparado para
assumir posições de nível eleva-
do. “Eles vão para o mercado e se
desenvolvem, ganhando habili-
dades diferentes e mais maturi-
dade na área”, acredita a diretora
de RH. Segundo ela, ficar um pe-
ríodo fora também pode contri-
buir para oxigenar as operações
da empresa com novas visões de
negócio e vivência de mercado.

Um dos fatores que contri-
buem para o retorno do profis-
sional é manter contato com os
antigos colegas. No caso da Uni-

lever, essa rede de networking
entre gestores e ex-pupilos é in-
formal, mas existem planos de
estruturar um programa para
acelerar a volta de talentos.

A recontratação, contudo, não
é imediata. O profissional passa
por diversas etapas de seleção e
entrevistas. “Antes, as demissões
eram vistas como uma separa-
ção. Hoje, é como dar um tempo
na relação. Sempre acompanha-
mos nossos talentos à distância,
observando seu amadurecimen-
to no mercado”, afirma.

Adquirir conhecimentos em
diferentes canais era o principal
objetivo de Beto Santos quando
ele se desligou da Symantec. Em
2005, o executivo, que era ge-
rente de distribuição para o ata-
cado, recebeu uma proposta de
outra empresa, não concorrente,
para trabalhar no varejo — uma
área que sempre o interessou,
mas que ainda não existia na Sy-
mantec. Santos aceitou a pro-

posta e ficou seis anos fora da fa-
bricante de softwares, passando
por experiências também em
companhias como Epson e San-
Disk. Retornou no ano passado,
como ‘country manager’ da Nor-
ton, divisão da Symantec focada
no consumidor final.

“A experiência trouxe um co-
nhecimento importante para o
meu currículo. Como eu não te-
ria chances de exercer a mesma
função na empresa onde traba-
lhava, minha saída foi funda-
mental para que eu atingisse
meus objetivos”, afirma. O exe-
cutivo acredita que, sem esse
‘know how’ adquirido fora da
Symantec, não teria condições
de assumir seu atual cargo.

Na época da demissão, Santos
procurou deixar claro os moti-
vos do desligamento, que não
estavam atrelados à companhia,
mas a sua vontade de trabalhar
com outros canais. “Meu chefe
compreendeu que eu procurava

ampliar conhecimentos e man-
tivemos amizade”, diz.

Na Fe s t o, multinacional de
automação, ex-funcionários de
destaque também têm preferên-
cia no preenchimento de vagas
abertas. Embora a companhia
não tenha um banco de dados
formal de profissionais “dissi -
dentes”, quem já conhece a cul-
tura da organização costuma se
sair melhor nos processos de se-
leção. “Gostamos quando o pro-
fissional já passou pela Festo, co-
nhece a nossa forma de traba-
lhar e se identifica com o negó-
c i o”, afirma Vladmir Sancati, di-
retor de recursos humanos da
companhia. Segundo o executi-
vo, geralmente os desligamentos
ocorrem porque o profissional
busca posições hierárquicas
mais elevadas, mas que ainda
não estão disponíveis.

O caso do diretor de marke-
ting e novos negócios Carlos Pa-
dovan foi parecido. Ele, no en-
tanto, assumiu o risco de ocupar
uma posição mais alta em uma
multinacional francesa que esta-
va apenas começando a operar
no país. “Expliquei ao meu ges-
tor que o motivo da minha saída
estava relacionado ao meu pla-
no de desenvolvimento. Na épo-
ca, seria preciso muito tempo
para eu assumir o papel que
q u e r i a”, explica.

Após quatro anos trabalhan-
do na área de marketing da or-
ganização, ele deixou a Festo em
1998. Doze anos depois, surgiu
uma oportunidade para que o
executivo assumisse a diretoria
do departamento que abando-
nara. “Mantive um bom contato
com os meus ex-colegas de tra-
balho e, por conta desse networ-
king, cogitaram o meu nome pa-
ra ocupar a vaga”, ressalta.

Mesmo longe da empresa por
mais de uma década, Padovan
não acredita que a transição foi
difícil. Em sua opinião, o fato de
atuar em uma entidade de classe
importante para o setor, a Abi-
maq (Associação Brasileira das
Indústrias de Máquinas e Equi-
pamentos) também contribuiu
para que ele se mantivesse ativo
na área. Padovan foi presidente
da instituição por dois manda-
tos e, atualmente, é o vice-presi-
dente. “Alguns colegas me son-
davam para saber se eu queria
voltar. Não tive problemas de
adaptação ao novo cargo, pois já
conhecia a cultura da empresa.
Foi mais fácil para mim”, diz.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 jan. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




