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Va i v é m

Stela Campos

Yves Moyen é o novo sócio sê-
nior da prática de bens de consu-
mo e varejo da Korn/Ferry no Bra-
sil, de recrutamento de executivos.

Lo c a l i z a
Claudio Zattar assumiu a dire-

toria executiva de suprimentos e
logística da Localiza.

J LT
Felipe Aragão é o novo diretor

da área de riscos aeronáuticos e
‘m a r i n e’ da JLT Re, empresa do
grupo JLT, do ramo de seguros.

Hello Research
Stella Mattos é a nova diretora

de contas da Hello Research, agên-
cia de pesquisa e inteligência de
mercado. Ela veio da Nielsen.

As a p
Ricardo Haag é o novo res-

ponsável pelos projetos das
áreas de bens de consumo &
farma em São Paulo da A s a p,
especializada no recrutamento
de executivos.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

Como convenço a chefia de que prefiro ser técnico?

T
rabalho em uma
multinacional de
tecnologia e gosto
muito da parte técnica

do negócio. Cheguei a ter
experiências internamente
gerindo pessoas e liderando
projetos, mas não me sinto
motivado com esse tipo
de atuação. Expliquei aos
meus superiores o desejo
de continuar sendo um
especialista e de desenvolver
minha carreira nesse sentido.
Inicialmente, isso foi bem
aceito e respeitado. O problema
é que no dia a dia, embora eu
continue ativo na parte técnica,
meu chefe sempre acaba me
deixando responsável por
delegar tarefas, comandar a
equipe e atuar como gestor.
Quando comentei sobre a

conversa anterior que tivemos,
ele respondeu que eu também
preciso assumir essas
responsabilidades para crescer
na carreira. O que devo fazer?
Engenheiro de software, 37
Re s p o st a :

Há momentos na vida de
quase todo profissional de
empresa em que o “X” da
questão toma a forma de um
“Y” — e você, meu caro, está
vivendo um desses momentos.
Você se encontra diante de
um dos mais resistentes
paradigmas das carreiras
executivas, segundo o qual
ter sucesso significa ocupar
posições de gestão. E tem de
escolher entre duas opções:
alinhar-se com ele ou
desafiá-lo, seguindo uma
carreira de especialista.

Nesta “carreira em Y”, como
seu desenho também é
conhecido, a ascensão depende
do grau de conhecimento
técnico e prático que ele possui e
não de sua capacidade de liderar
pessoas. Optar por uma carreira
em “Y” significa mergulhar na
criação, fazer descobertas,
desafiar-se intelectualmente,
buscar novidades ou desenvolver
algo inédito atendendo aos
objetivos do negócio. Significa,
sobretudo, transformar
conhecimento em resultado.

Ninguém mais deveria ter de

enfrentar esse dilema em
pleno século XXI, quando a
tecnologia é tão imperativa e
esse paradigma de sucesso já
poderia ter caído por terra.
Afinal de contas, já faz décadas
que se conhece o risco de
promover um excelente
especialista a gestor de
equipe para alavancar sua
remuneração. Na maioria das
vezes em que isso acontece,
perde-se um excelente técnico,
ganha-se um péssimo gerente.

Muitas empresas que, com
razão, buscam ser eficientes em
tudo, ainda não se deram conta
disso. Para a inovação, por
exemplo, é fundamental que
a área técnica caminhe lado a
lado com a de liderança de
equipes, no que se refere tanto
a remuneração como a status
e nível hierárquico. Não à toa,
empresas com foco em inovação
costumam ter estruturas e
carreiras mais flexíveis, que
valorizam o talento técnico. Ao
alinhar perfis e características do
negócio, elas exibem maturidade
na criação de trilhas de carreira.
Mas, nem todas já estão maduras,
como vemos em sua mensagem.

O autor Edgard Schein nos
presenteou, no livro “Identidade
Profissional”, com o conceito
“âncoras de carreira”, que são
nossos interesses, motivadores e
valores. Se você quer continuar

desenvolvendo suas habilidades
técnicas para atingir um nível
cada vez mais alto, se sua
própria identidade está ligada
ao exercício de tais habilidades,
se você se sente totalmente
realizado quando é desafiado
nesse sentido, você parece ser um
caso clássico do que ele chama
de âncora técnico-funcional.

Antes de tomar qualquer
decisão, portanto, é preciso
confirmar seus interesses,
motivadores e valores — e
também os conhecimentos e
habilidades que o deixam
realizado e que o fazem ser
reconhecido. Sugiro uma
reflexão profunda e sincera de
sua parte. Se seu desconforto
com a posição de gestão se
mantiver depois disso, vá atrás
de sua carreira em “Y”,
renegociando com seus atuais
superiores ou buscando-a em
outro lugar. Essa carreira
alternativa existe de verdade.

O mais importante é buscar
sua felicidade profissional, o
que só é possível se você alinhar
seu perfil à atividade que
exercerá. Não aposte em
mudar valores e interesses
apenas em função de aventuras
desafiadoras. Você investirá uma
grande quantidade de energia
para se adaptar às diferentes
responsabilidades que a gestão
envolve, e até pode contar com o

apoio de um coach para se
desenvolver, mas não se sentirá
motivado. O tempo mostrará que
não faz sentido passarmos meses
e até anos nos dedicando ao que
não faz nossos olhos brilharem.
É nessa luz dos olhos que nascem
os legados realmente sólidos e
olhos opacos só contam histórias
de frustração e arrependimento.

É provável que você seja um
gestor razoável, o que explica a
insistência em colocá-lo no
cargo. Porém, você tem o
direito de não querer isso e
deve ser respeitado. Você
imagina Albert Einstein tendo
de gerenciar pessoas em vez
de se dedicar a suas pesquisas?
Será que é preciso escrever a
teoria da relatividade para
ficar livre de ser gestor?

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

G E ST Ã O

ABRH anuncia
parceria com as
Nações Unidas

De São Paulo

A Associação Brasileira de Re-
cursos Humanos (ABRH-Nacio-
nal) acaba de receber o status as-
sociativo das Organizações das
Nações Unidas (ONU). O anúncio
oficial será feito amanhã, quan-
do tomam posse os conselhos de-
liberativo e fiscal e a diretoria
executiva da instituição.

Receber o status significa que
a ABRH está alinhada com os
princípios da Carta das Nações
Unidas. “É um reconhecimento
pelos 47 anos de promoção de
boas práticas, além de um incen-
tivo para a busca do entendi-
mento sobre quem será o profis-
sional de amanhã, de um mun-
do mais sustentável”, afirma
Giancarlo Summa, diretor do
Centro de Informação das Na-
ções Unidas para o Brasil.

Para receber o status associati-
vo da ONU, é necessário cumprir
requisitos como respeitar os
princípios da Carta das Nações
Unidas, não ter fins lucrativos,
existir há pelo menos três anos e
ter um “resultado satisfatório”
com alguma agência, fundo ou
programa da ONU. Atualmente,
a ABRH-Nacional está compro-
metida com as metas da ONU pa-
ra 2013, considerado o ano inter-
nacional da água.

“A associação se engajará ainda
mais em debates sobre a economia
v e r d e”, afirma Leyla Nascimento,
presidente da ABRH. Entre os te-
mas estão as carreiras verdes, que
incluem não só as profissões liga-
das ao meio ambiente. “Trata-se de
debater a adaptação de todos a
uma realidade mais sustentável
ambiental e socialmente”, diz.

Segundo relatório da Organiza-
ção Internacional do Trabalho di-
vulgado este mês, a transição dos
países para uma economia mais
sustentável cria milhões de postos
de trabalho. Somente no Brasil, de
acordo com o estudo, foram gera-
dos 2,9 milhões de postos em
áreas dedicadas à redução dos da-
nos ambientais em 2010.

Com o status associativo, a
ABRH passa a ter acesso a informa-
ções técnicas da organização sobre
educação, mercado de trabalho,
desenvolvimento de pessoas e ce-
nários econômicos, além de parti-
cipar de fóruns globais da ONU co-
mo ouvinte. A ABRH é a 11a orga -
nização brasileira a receber o sta-
tus associativo da ONU. Fazem par-
te da lista, entre outras, a Alfabeti-
zação Solidária, o Instituto Embra-
tel e o Instituto Humanitare. (AF)

Q UA L I F ICA Ç Ã O

Brasileiros buscam mais certificados
de idiomas para turbinar o currículo
Eles querem se destacar na disputa por vagas que requerem fluência em línguas. Por Adriana Fonseca, de São Paulo

Gerente de recursos humanos
na Baker Hughes, empresa ame-
ricana de serviços para campos
de petróleo com atuação em di-
versas regiões do mundo, inclu-
sive o Brasil, Fabiano Figueiredo
fez aulas de inglês desde a ado-
lescência. O tempo de estudo lhe
deu fluência no idioma, mas,
uma vez inserido no mercado de
trabalho, ele sentiu necessidade
de ter um certificado que com-
provasse o domínio que tinha
da língua estrangeira.

O impulso que faltava para ir
atrás do documento foi a abertu-
ra de uma vaga na Unilever, em-
presa em que trabalhava na épo-
ca. Ele conta que, quando ocupa-
va o cargo de gerente de treina-
mento e desenvolvimento para o
Brasil na multinacional an-
glo-holandesa, foi aberto um
processo de recrutamento inter-
no para a mesma função, mas
com responsabilidade por todo o
continente americano. A vaga
exigia, portanto, fluência em in-
glês. “Eu já sabia bem o idioma,
mas a preparação para a prova
me ajudou a melhorar ainda
mais”, diz Figueiredo.

Estudando em casa com apos-
tilas e simulados, ele acabou
conquistando o Cambridge En-
glish Advanced (CAE), certifica-
do que atesta a proficiência em
inglês fornecido pela Universi-
dade de Cambridge. Pouco de-
pois, conseguiu a promoção na
Unilever. A multinacional diz
que não exige o certificado para
contratações e promoções. Afir-
ma que acredita no que consta
no currículo do candidato e che-
ca a habilidade com a língua es-
trangeira por meio de testes e
entrevistas pessoais. O docu-
mento obtido por Figueiredo,
contudo, o ajudou também na
conquista da vaga que ocupa
hoje na Baker Hughes.

O executivo não está sozinho
na busca por esse tipo de docu-
mento. Ele engrossa um grupo
cada vez maior de brasileiros
que tentam obter certificados
de idiomas. A Universidade de
Cambridge, que aplica exames
que atestam a proficiência na
língua inglesa há exatos cem
anos — no Brasil, desde a déca-
da de 1930 —, viu um forte cres-
cimento na demanda por seus
certificados no país.

Nos últimos anos, segundo a

ALINE MASSUCA/VALOR

Fabiano Figueiredo, gerente de RH na Baker Hughes, tirou certificado de inglês fornecido pela Universidade de Cambridge

instituição, o volume total de
candidatos brasileiros cresceu
entre 15% e 20% anualmente. Is-
so fez com que o Brasil passasse
a ser considerado “país prioritá-
r i o” pela instituição em 2012,
ao lado de Espanha, Itália, Ín-
dia, México e Rússia.

“A nossa meta é ampliar em
35% o número de solicitantes
brasileiros ainda neste ano”, diz
Rone Costa, gerente de desen-
volvimento do Cambridge En-
glish Language Assessment, de-
partamento da universidade res-
ponsável pelos certificados. “Pa -
ra isso, estamos investindo na
ampliação do escritório local,

em novas parcerias, maior su-
porte à rede de escolas associa-
das e campanhas de marketing.”

O perfil de quem procura os
certificados de Cambridge é va-
riado — vai desde crianças e ado-
lescentes, passando por estu-
dantes universitários e trainees
até diretores. Candidatos que já
estão inseridos no mercado de
trabalho e universitários respon-
dem, atualmente, por 53% do to-
tal de brasileiros que fazem os
testes da instituição. O TOEFL,
certificado de inglês também
bastante difundido no Brasil, foi
outro que registrou aumento de
interessados no país. Entre 2012

e 2011, a procura cresceu 39%,
segundo a ETS, instituição que
administra as provas.

Outro certificado de língua
inglesa que viu um interesse
crescente de brasileiros foi o
IELTS, fornecido pelo British
Council. Em 2009, 1,2 milhão de
exames foram aplicados no país.
Em 2012, o número subiu para
1,7 milhão. “Acredito que essa
forte tendência teve como prin-
cipal componente o significati-
vo incremento da mobilidade
de pessoas pelo mundo. Isso ge-
rou uma verdadeira explosão
na demanda por certificações
internacionais, que possibili-

tam estudar ou trabalhar no ex-
terior ”, afirma Claudio Anjos,
diretor de educação e exames
no British Council Brasil.

Ele diz que não existe um per-
fil muito definido do candidato
que realiza o IELTS, mas afirma
que é possível observar que, na
maioria das vezes, as pessoas
que tiram o certificado têm
uma boa qualificação educacio-
nal e estão querendo trabalhar
no exterior ou cursar uma
pós-graduação fora do país.

O exame de proficiência em
língua espanhola, DELE, emitido
pelo Instituto Cervantes, tam-
bém registrou aumento no nú-
mero de brasileiros interessados.
Em 2010, 4.960 pessoas fizeram a
prova em busca do documento.
Em 2012, foram 5.047.

Para Óscar Domínguez Nú-
ñez, professor do Cervantes res-
ponsável pela certificação no
Brasil, os fins profissionais são
uma motivação fundamental
para muitos candidatos. “Esta
preocupação é consequência da
internacionalização cada vez
maior das empresas brasileiras e
do aprimoramento das relações
entre o Brasil e os países vizi-
nhos e a Espanha”, diz. “Foi su-
perada a fase na qual o profis-
sional poderia estabelecer co-
municação realmente efetiva
utilizando somente o chamado
‘portunhol’ ”, ressalta.

Para o headhunter Marcelo
Braga, sócio da Search Consulto -
ria em RH, os certificados de
idiomas são importantes, mas
não são usados pelo mercado
como garantia de domínio da
língua estrangeira. “Em geral,
quando a vaga exige o domínio
de outro idioma, parte das en-
trevistas ocorre em inglês ou na
língua desejada pelo emprega-
dor. Assim, os candidatos são
postos à prova durante o proces-
so de seleção”, diz Braga.

Na opinião do especialista, a
exigência pela fluência em idio-
mas estrangeiros é cada vez
maior tanto nas empresas mul-
tinacionais quanto nas brasilei-
ras. Desse modo, o profissional
pode buscar certificações, uma
imersão no exterior ou estudar
em cursos específicos. “O mais
importante, no entanto, é que
ele consiga se comunicar de for-
ma correta e adequada em ou-
tras línguas”, afirma.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 27 fev. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




