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Va i v é m

Stela Campos

Jacimara Crozara é a nova dire-
tora administrativa financeira da
Algar Tecnologia, do grupo A l g a r.

To r re n t
Osvaldo Jacomeli Jr. assumiu a

divisão de genéricos do laborató-
rio farmacêutico To r r e n t no Brasil.

BDO
Wlamir Martins é o novo só-

cio-diretor da consultoria B D O. Ele
atuou na Deloitte, KPMG e PwC.

H e n ke l
Walter Furia é o novo gerente de

vendas para a unidade de adesivos
de consumo da Henkel no Brasil.

Ibope
Juliana Sawaia assumiu a re-

cém-criada consultoria de mídia
‘learning & insights’ do Ibope.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r ;

Como lido com um funcionário decepcionado?

S
ou diretor de uma
pequena, mas
importante unidade,
de uma multinacional

holandesa no Brasil. Há cerca
de três meses uma vaga foi
aberta para um cargo de gestão
e um dos profissionais da
minha equipe foi considerado
para assumi-lo. Motivado com
a oportunidade, ele passou por
testes e entrevistas internas, e
os resultados foram bastante
positivos. O problema é
que, três semanas atrás, fui
informado que a posição
será ocupada por uma pessoa

que virá da filial da empresa
na Argentina. Informei ao
meu funcionário, que ficou
visivelmente decepcionado e
abatido, pois esperava ser o
escolhido. Já tentei dar
feedbacks positivos e explicar
sobre outras oportunidades
que podem surgir no futuro,
mas parece que não adiantou.
Acho, inclusive, que ele já e
stá procurando oportunidades
em outras empresas.
O que devo fazer?
Diretor, 47 anos
Re s p o st a :

As ansiedades e expectativas
dos empregados devem,
atualmente, ser muito mais
levadas em conta do que
antes, pois o descontentamento
e as frustrações podem originar
disfunções prejudiciais ao
desempenho. Cabe a você
reforçar — e a ele entender—,
que em todo e qualquer
processo de seleção e avaliação
entre possíveis candidatos
a uma vaga somente uma
pessoa será a escolhida.

Os critérios não são absolutos
e nem matemáticos. Há sempre
um lado subjetivo e, sobretudo,

existem sempre injunções de
momento e oportunidade.
Muitas vezes o “melhor
c a n d i d a t o”, se é que se pode
definir um melhor, nem
sempre é o escolhido por
razões de momento de
carreira e de desafios
específicos. Assim sendo,
não existe razão para que
nem você nem o profissional
de sua equipe transformem
uma frustração natural
em reações inadequadas.

O tempo vai passar rápido e
muito em breve outra
oportunidade vai surgir.
Aproveite esse momento e
organize uma reunião com
ele e com toda a sua equipe
para discutir e mostrar a eles
que a atual realidade de
carreira é muito diferente do
que um dia já foi. Ressalte e
mostre a eles que carreira é uma
corrida de longa distancia.

Em uma maratona, largar na
frente e sair em alta velocidade
não é garantia de vitória. Mais
vale um bom plano de carreira
e um ritmo seguro e constante,
do que querer aproveitar
toda e qualquer possibilidade.

Além disso, cada dia que
passa as decisões empresariais
ficam mais de curto prazo.
As organizações, pressionadas
pelos “novos capitalistas
imediatistas” são obrigadas a
apresentar lucratividade e
taxas de retorno em prazos
inferiores aos de balanços
dos investidores. Longo
prazo virou “mês que vem”.

A economia real, que um dia
já teve regras duradouras e de
longo prazo, hoje, ao sabor
das crises e da globalização
dos mercados, avalia e julga
qualquer fato ou rota por
índices imediatistas, por
medidas pontuais, até mesmo
por variações climáticas
localizadas. Qualquer
turbulência gera pânico,
qualquer desvio gera demissão.

Tudo muda e, rapidamente,
as pessoas precisam se adaptar.
Tudo é “aqui e agora” e isso
provoca uma inadequação dos
sistemas clássicos de avaliação
e remuneração. As lideranças
nas empresas não sabem como
lidar com esta permanente
incerteza. O fato de viverem
na instabilidade torna muito

complicado fazerem previsões
do que vai acontecer com os
negócios e, por conseguinte, do
que vai ser a evolução de suas
carreiras e a carreira de seus
colaboradores. Todos devem
estar preparados para enfrentar
uma mudança profunda e
rápida da natureza do trabalho.

Nesses tempos de grandes
mudanças muito
provavelmente uma nova
oportunidade deve surgir
muito em breve. Você e ele
podem, e devem, se planejar
e se preparar para
aproveitá-la melhor dessa vez.

Gilberto Guimarães é diretor da GG
Consulting e professor

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

Gilberto Guimarães
re s p o n d e

RECURSOS HUMANOS

Empresas investem em formação global
Pesquisa mostra que desempenho financeiro de companhias que apostam em qualificação é superior. Por Letícia Arcoverde, de São Paulo

Empresas com melhor desem-
penho financeiro investem mais
nos funcionários, entendem a
necessidade de ter um plano de
sucessão, tomam decisões de
forma mais descentralizada e es-
colhem líderes com base na di-
versidade de experiências e ca-
pacidade de comandar um ne-
gócio global. A conclusão é de
um estudo realizado pela Ernst
& Young com 600 executivos se-
niores do mundo todo, entre
eles mais de 60 brasileiros.

O gerente sênior de capital hu-
mano da consultoria no Brasil,
Oliver Kamakura, ressalta que os
problemas brasileiros estão em
linha com os desafios globais, es-
pecialmente no que se refere à
gestão de talentos. O principal
desafio do país, no entanto, é a

falta de profissionais qualifica-
dos para comandar operações no
exterior — o que faz com que o
planejamento das empresas não
consiga acompanhar a demanda.

O estudo mostra, por exem-
plo, que o número de multina-
cionais que possui entre 61% e
80% da força de trabalho atuan-
do fora do país-sede vai pratica-
mente dobrar nos próximos três
anos. Já as companhias que têm
até 20% dos funcionários atuan-
do fora da sede deixarão de ser
33% para somar apenas 24%.
“Nas empresas brasileiras, esse
processo de internacionalização
dos grandes conglomerados
aconteceu principalmente nos
últimos cinco anos”, diz.

Isso se torna mais relevante
quando se observa que as orga-

nizações com melhor desempe-
nho financeiro são aquelas que
buscam profissionais capazes de
liderar em um ambiente de ne-
gócios global. Entre as que têm
resultados mais expressivos, 47%
buscam esses atributos em pro-
fissionais de alto potencial — en -
quanto o mesmo só acontece
com 37% das empresas de per-
formance mais fraca.

A pesquisa também mostra
que mais empresas de alto de-
sempenho consideram impor-
tante ter líderes com experiên-
cias diversas — 45%, ante 36% en-
tre as com pior resultado. Além
disso, quase metade delas dizem
ter um plano de sucessão “robus -
t o” para cargos de liderança con-
siderados essenciais, enquanto
apenas um terço das com resulta-

dos inferiores dizem o mesmo.
No Brasil, a situação se agrava

em razão da falta de profissio-
nais qualificados disponíveis pa-
ra substituir aqueles que deixam
a companhia. Isso, inclusive, au-
menta a necessidade de investir
mais em retenção e oferecer
mais oportunidades de cresci-
mento dentro da empresa. “É
preciso ter uma linha de pessoas
que você sabe que podem subs-
tituir seu CEO, seu CFO e seus vi-
ce-presidentes. As empresas
têm dificuldade em se adaptar a
essa realidade”, diz Kamakura.
Para isso, integrar a gestão de
pessoas com a estratégia da em-
presa é fundamental.

Segundo a pesquisa, mais em-
presas com desempenho forte
apostam no investimento em

gestão de talentos para alcançar
os objetivos financeiros — 45%,
ante 36% das companhias com re-
sultados mais fracos. Mas Kama-
kura diz que um dos principais
desafios, principalmente das
companhias brasileiras, é definir
em quais habilidades investir e
como direcionar essa atenção.

Nesse contexto, a mobilidade
internacional tem despontado co-
mo uma alternativa importante
para futuros líderes. “Hoje, essa ca-
pacidade está colocada dentro do
plano de desenvolvimento”, diz.
Entre as empresas com melhor de-
sempenho, a mobilidade já é reali-
dade em 53%. Além disso, 55% de-
las estão mais propensas a oferecer
treinamentos customizados para
funcionários e 59% vinculam re-
muneração e performance profis-

sional — índices que, nas empresas
com baixo desempenho, ficam res-
pectivamente em 47% e 50%.

A flexibilidade é outro fator de
destaque nas empresas com re-
sultados financeiros melhores,
que costumam ter um modelo de
decisão mais descentralizado.
“Para liderar operações interna-
cionais, é preciso ter mentalidade
global, mas agir de forma local”,
explica Kamakura. Desse modo,
quase metade dos líderes de em-
presas com altos resultados di-
zem que, nos últimos três anos, ti-
veram mais liberdade para tomar
decisões e viram seu papel ser re-
definido para atuar de forma
mais flexível. O mesmo acontece
apenas com pouco mais de um
terço dos executivos de empresas
com performance mais fraca.

H EA D H U N T I N G

Mercado brasileiro
ainda é desafiador
para recrutadores

CLÁUDIO BELLI/VALOR

Para o headhunter Sylvain Dhenin, da CTPartners, o mercado de recrutamento no Brasil está voltado para a expansão dos negócios, o que é “re f re s c a n te ”

De São Paulo

Desafiador tanto durante mo-
mentos de crise quanto de aque-
cimento da economia, o merca-
do brasileiro de recrutamento
executivo continua estratégico
para empresas globais do setor
e para executivos estrangeiros.
A opinião é do vice-presidente
do conselho da consultoria
americana C T Pa r t n e r s , Sylvain
Dhenin. Com ampla experiên-
cia em recrutamento, em espe-
cial na Europa, o executivo
francês foi eleito em 2008 um
dos headhunters mais influen-
tes do mundo pela revista “B l o-
omberg Businessweek”.

Dhenin esteve no Brasil na se-
mana passada para conhecer pe-
la primeira vez o país e a opera-
ção local da CTPartners, que
completa cinco anos. A unidade
brasileira, localizada em São Pau-
lo, já é considerada uma das mais
importantes pela consultoria. “O
crescimento que registramos no
ano passado veio das operações
latino-americanas”, diz. Além do
Brasil, a CTPartners está presente
na região também na Venezuela,
Peru, México, Panamá e Chile.

Para o recrutador, o mercado de
“hunting” na Europa e nos Estados
Unidos é caracterizado hoje prin-
cipalmente por reestruturações,

corte de custos e recrutamento
para o alto escalão. “Aqui, o obje-
tivo é a expansão”, diz, enfatizan-
do que é “r e f r e s c a n t e” estar em
um mercado como o brasileiro.

Na opinião de Magui Lins de
Castro, sócia da consultoria no
Brasil, o recrutamento executivo
é um mercado que se mantém
saudável mesmo em momentos
de desaquecimento econômico.
“As empresas estarão competin-
do pelos mesmos talentos, o que
vemos como oportunidade”, diz.

Nos próximos três anos, a ex-
pectativa da CTPartners é dobrar
a equipe brasileira, hoje com 20
pessoas. A consultoria atua prin-
cipalmente com grandes empre-
sas estrangeiras e nacionais. No
plano para fomentar esse cresci-
mento está aumentar entre os
clientes o número de compa-
nhias médias que estão expan-
dindo para outros países.

Se a crise não afetou de forma
grave o mercado brasileiro de
recrutamento, nos Estados Uni-
dos e na Europa Dhenin diz que
o cenário é desfavorável, em es-
pecial o setor de serviços finan-
ceiros, que era um dos princi-
pais pontos de atuação da con-
sultoria. “No geral, a maioria das
multinacionais registra cresci-
mento que vem das operações
em países estrangeiros”.

Embora a CTPartners ainda
não saiba o volume de investi-
mento que vai ser destinado à
operação brasileira — a viagem
de Dhenin foi uma parada rumo
a uma reunião na sede da con-
sultoria em Nova York, onde isso
vai ser decidido —, o vice-presi-
dente diz que o montante será
“s i g n i f i c a t i v o”. “Não há oportu-
nidade de crescimento visível
atualmente na Europa ou nos
Estados Unidos”, justifica. A ope-
ração americana ainda é a
maior, com 200 profissionais,

enquanto as equipes dos países
europeus costumam ter entre 40
e 50 colaboradores.

A consultoria vê a maioria dos
setores como promissores no
Brasil, em especial infraestrutu-
ra, energia, varejo e agronegó-
cios. O único que não se mostra
positivo é o de serviços financei-
ros. De acordo com Dhenin, po-
rém, esse cenário deve ser anali-
sado com cautela em razão do
alto nível de remuneração exigi-
do pelos executivos brasileiros.
“Isso começa a ser um problema

para empresas de fora. Muitas
vezes é mais caro contratar um
executivo brasileiro do que tra-
zer um expatriado, o que não é
normal”, diz. Bônus excessivos
que multiplicam o valor do salá-
rio são outra preocupação para
as companhias.

Para Dhenin, os executivos eu-
ropeus encaram o Brasil atual-
mente como “uma oportunida-
de fantástica”, como eram há al-
guns anos a China e a Índia. Ain-
da que esses países continuem
crescendo, o mercado brasileiro

é mais aberto e receptivo, o que
atrai esses profissionais. “A
adaptação é mais fácil aqui,
além de ser uma experiência
única para um executivo”, diz.

Segundo ele, preocupações
com segurança já são considera-
das secundárias na visão dos
profissionais. No entanto, Ma-
gui, que recebe currículos execu-
tivos estrangeiros com frequên-
cia, cita as dificuldades para ob-
tenção de vistos e a barreira com
o idioma como entraves para a
vinda de mais executivos. (LA)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 20 mar. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




