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Va i v é m

Stela Campos

Geraldo Mol é o novo CEO da
Netfarma. O executivo foi só-
cio-fundador da Segmenta Far-
macêutica e tem cerca de 30 anos
de experiência no setor.

Banco Fator
Paulo Fróes assumiu o cargo de

‘head’ da área de distribuição do
Banco Fator. Ele atuou nos bancos
Votorantim, Santander e Citibank.

I n fo r
Ivamar Sousa é o novo vi-

ce-presidente de vendas para a
América Latina da I n f o r. Ele ocu-
pou o mesmo cargo na Oracle.

Au d i t S a fe
Elisa Ghiraldini é a nova ge-

rente de negócios e de marke-
ting da Au d i t S a f e . Ela já traba-
lhou nos hotéis Copacabana Pa-
lace e Unique.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r ;

Pular de galho em galho pode me prejudicar?
Divã Executivo

Sofia Esteves
re s p o n d e

E stou cursando o quarto
ano de administração de
empresas. Assim que me

matriculei no curso, comecei a
procurar um estágio para
ganhar experiência e entrar
no mercado de trabalho. Nunca
tive medo de experimentar e
me arriscar. Quando não gosto
de algo, busco oportunidades
melhores — tanto
financeiramente quanto de
aprendizagem. Assim, passei
por quatro empresas ao longo
de três anos, sempre como
estagiária. Nas três primeiras
empresas pedi para sair, pois
tinha algo melhor em vista. Na

última, onde acreditava que
estava indo bem, fui desligada.
Analisando meu currículo,
assustou-me o fato de que o
maior tempo que permaneci
em uma companhia foram
nove meses. Hoje, penso que
essa estratégia pode ter
prejudicado minha carreira.
Voltei a fazer entrevistas, mas
não consigo me vender como
antes, talvez por achar que
“não sirvo” para as empresas
por já ter mudado demais, ou
por estar com a autoestima
baixa, uma vez que fui
dispensada. O que devo fazer?
Estudante, 21 anos
Re s p o st a :

A finalidade do estágio está
relacionada à complementação
prática daquilo que foi
aprendido na instituição
de ensino. Ele permite ao
estudante o exercício da
futura profissão por meio da
aplicação supervisionada dos
conhecimentos teóricos em
ambientes e processos reais
do universo do trabalho.

O estágio costuma ser
importante para o aprendizado e
deveria servir justamente para
experimentar funções, negócios

e culturas de trabalho diversas,
buscando suas reais habilidades,
interesses e identificações
profissionais. A graduação em
administração de empresas,
por exemplo, oferece tantas
trilhas possíveis que só mesmo
diferentes vivências, curriculares
ou extracurriculares, podem
ajudar a fazer melhores escolhas.

Nas duas últimas décadas,
as grandes corporações,
inspiradas em um modelo de
atração e retenção de seus
colaboradores, têm enxergado o
estágio como uma possibilidade
de atrair talentos que ainda estão
na universidade. O intuito é
desenvolver esse profissional
para que ele entenda, desde
cedo, a cultura e o negócio.

Desse modo, o desejo mais
comum da empresa é que você
fique por lá. No entanto, você foi
buscar oportunidades melhores
— e não é a única a fazer isso.
Não é possível dizer se essa foi a
melhor ou pior estratégia para a
o seu início de carreira. Muitos
estudantes me perguntam se
estagiar em uma só empresa ou
área pode prejudicar a carreira.
Mas não há um único caminho
para o sucesso profissional.

Tudo vai depender dos motivos
de suas escolhas e como você
transformou as suas experiências
em aprendizado.

O fato de ter ficado pouco
tempo em cada empresa pode,
sim, levantar dúvidas. Mas, hoje,
o recrutador que fizer disso
um critério de exclusão, sem
nem ao menos entender o
seu momento de carreira e
os seus motivos, não está
acompanhando as mudanças do
mercado de trabalho e muito
menos usando as melhores
práticas para identificar talentos.

É bem provável, então, que
lhe questionem sobre isso.
A diferença é como você vai, a
partir desse fato, contar quem
você é. O que aprendeu com essas
experiências? Como elas lhe
ajudaram a perceber pontos
fundamentais para suas escolhas
daqui para a frente? O quanto
você se responsabilizou pelas
suas derrotas e agiu como
protagonista da sua carreira
diante dos obstáculos? Não vá
para uma entrevista sem ter
encontrado suas próprias
respostas para essas perguntas.
Não refletir sobre elas, sim,
pode ser um grande problema.

Tenha clareza sobre o que
lhe trouxe mais satisfação no
último estágio. O que deu
errado? Que tipo de função ou
cultura você precisa evitar?
Tenha em mente também que,
depois de formada, o jogo muda
e você precisará ter mais foco.
Os ciclos de aprendizagem
demandam tempo e dedicação.
Não queira pular etapas do seu
desenvolvimento. Os momentos
de insatisfação surgirão e não
devem servir como gatilho
para fugas imediatas, mas
ser períodos de questionamento
e novas escolhas.

Sofia Esteves é psicóloga com
especialização em recursos humanos e
presidente do grupo DMRH

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

Fonte: Booz & Company

Dança das cadeiras
Movimentação de CEOs nas maiores empresas de capital aberto do mundo em 2012

Taxa de rotatividade (%) Tempo no cargo (anos) Origem do novo CEO (%)
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15% 
é a maior taxa de rotatividade  
registrada desde 2005

72% 
é o maior índice de sucessões 
planejadas desde 2000

Brasil

55%
Vieram do 
mesmo setor

45%
Atuavam em 
outras áreas

Global

44%
Trabalhou em 
diferentes regiões 

56%
Nunca atuou 
em outras 
regiões

Brasil Global

45%
Trabalhou em 
diferentes regiões 

55%
Nunca atuou 
em outras 
regiões

39%
De fora da 
empresa

61%
Da própria 
companhia

Brasil Global

29%
De fora da 
empresa

71%
Da própria 
companhia

L I D E RA N Ç A

Aumenta a
troca de CEOs
em empresas
no Brasil
Pressão por resultados e busca de perfil
mais adequado acelera mudanças no alto
escalão. Por Stela Campos, de São Paulo

A troca de CEOs no comando
de grandes companhias de capi-
tal aberto no Brasil está cada vez
mais intensa. A taxa de rotativi-
dade no primeiro posto chegou
a quase 20% no ano passado, ín-
dice que supera a média global
de 15% — que, por sua vez, foi a
maior registrada desde 2005.

O tempo médio de permanên-
cia no cargo também está mais
curto no país, 2,5 anos, enquanto a
média global chegou a 4,8 anos. “A
tolerância ao não cumprimento de
metas está menor”, afirma Paolo
Pigorini, presidente da Booz &
Company para a América do Sul.

A consultoria global conduziu
estudo com 2,5 mil companhias
listadas em bolsa e com fatura-

mento entre US$ 5 bilhões e US$
50 bilhões (sendo 116 empresas
do Brasil). Segundo Pigorini, es-
sa dança das cadeiras pode ser
explicada em parte porque as
empresas fizeram planos agres-
sivos para 2012 e muitos CEOs
tiveram dificuldade de atingir os
resultados esperados.

Por outro lado, quando a eco-
nomia começa a dar sinais de
melhora, como aconteceu no
ano passado, as mudanças de
comando geralmente se intensi-
ficam. Já em momentos de crise,
os conselhos preferem não me-
xer no topo da hierarquia corpo-
rativa para não desestruturar o
negócio — a menos que isso seja
absolutamente necessário.

Em 2012, 72% de todas as saí-
das dos CEOs pesquisados no
mundo foram planejadas, índice
mais alto registrado desde a pri-
meira edição da pesquisa, em
2000. “Nesse tipo de desliga-
mento, o executivo faz um plano
de sucessão junto com os conse-
lheiros para deixar o cargo em
alguns meses. Não se trata, por-
tanto, de um afastamento
a b r u p t o”, explica.

Em geral, casos desse tipo são
considerados substituições, que
não estão diretamente atreladas
apenas à performance, mas ao
alinhamento estratégico do exe-
cutivo aos planos do conselho
de administração. O presidente
da Booz & Company ressalta
que no Brasil e em outros países
emergentes o governo também
costuma ter uma grande in-
fluência em companhias de ca-

pital aberto, como as que parti-
ciparam do levantamento, o
que pode resultar na mudança
dos principais dirigentes tam-
bém por razões políticas.

Em 61% dos casos de substi-
tuição no Brasil, os executivos
escolhidos já estavam na pró-
pria empresa. Segundo a pesqui-
sa, um em cada quatro novos
comandantes trocados em
2012 fez carreira em apenas
uma companhia. A preferência
pelo executivo “da casa” está re-
lacionada à diminuição do ris-
co. “Ele entende a organização,
é reconhecido pelos executivos
e a tendência é que por isso tra-
ga resultados melhores para os
acionistas”, afirma Pigorini.

A vinda do CEO “f o r a s t e i r o”,
por sua vez, é mais desejada
quando a companhia está com
resultados ruins e precisa de

uma reviravolta. Nesse caso, o
fato de ele não ter laços com as
pessoas da empresa facilita a
tomada de decisão, como por
exemplo, em um enxugamento
de quadro.

A preferência por trazer al-
guém do mesmo setor é comum
em todo o mundo — no Brasil
76% dos escolhidos vieram da
mesma indústria. Outro ponto
em comum é a indicação de di-
rigentes da mesma nacionali-
dade da matriz para comandar
as operações. No estudo, 81%
dos novos CEOs são do país de
origem da companhia. “A ideia
de que o dirigente pode vir de
qualquer região é mais um mi-
to do que realidade”, diz.

Em relação à escolaridade,
quase 30% dos novos coman-
dantes cursaram um MBA. Entre
os países emergentes, incluindo

o Brasil, esse percentual sobe
para 45%. No Brasil, a média
dos CEOs substitutos é de 50
anos e, no mundo, de 53 anos.
Os comandantes brasileiros são
um pouco mais jovens que os
demais porque as empresas
não têm medo de colocá-los em
posições-chave. “Na Europa,
por exemplo, existem pessoas
com até 75 anos de idade ocu-
pando lugares no topo, e sem
previsão de sair”, afirma Pigori-
ni, da Booz & Company.

Em relação às mulheres, outro
dado da pesquisa mostra que,
embora a ascensão aos primei-
ros postos ainda seja um privilé-
gio para poucas, a presença fe-
minina nos cargos de CEO cres-
ceu. Agora, elas representam 5%
dos cargos, o que significou um
aumento da média de 3% regis-
trada nos últimos três anos.

E N SI N O

Fiesp e Sorbonne firmam acordo de cooperação científica
DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Nadia Jacoby, da Sorbonne, quer se aproximar do setor privado fora da França

Carolina Cortez
De São Paulo

A Universidade Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne e a Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) firmaram um acor-
do de cooperação para fomentar
a produção científica em temáti-
cas como relações de trabalho,
desindustrialização, arquitetura
sustentável, agronegócio, in-
fraestrutura e meio ambiente. Se-
gundo Guillermo Hillcoat, coor-
denador do programa em Paris,
são assuntos que estão no foco
das discussões sobre crescimen-
to sustentável tanto no Brasil
quanto na França.

A cátedra “Globalização e
Mundo Emergente”, lançada nes-
te mês, terá duração de três anos e
contará com a coordenação de es-
pecialistas de ambas as institui-
ções. Poderão ser inscritos proje-
tos de diferentes formatos, que
vão desde pesquisa acadêmica a

workshops, palestras e cursos de
curta duração. Os participantes
receberão um certificado com a
chancela da Sorbonne e da Fiesp.

Segundo Hillcoat, a expectati-
va é acompanhar o desenvolvi-
mento de 10 a 12 trabalhos por
ano. “Estamos divulgando a cáte-
dra na França e no Brasil e recor-
rendo a universidades parceiras
em ambos os países para atrair
projetos”, diz. Cada trabalho,
contudo, deverá ser autossusten-
tável, conforme destaca Mario
Eugenio Frugiuele, 2º diretor se-
cretário da Fiesp. “Os projetos de-
verão encontrar formas de se fi-
nanciarem no mercado”.

Além da cooperação científica,
o acordo prevê o desenvolvimen-
to de cursos e atividades de trei-
namento e capacitação profissio-
nal. Segundo Nadia Jacoby, 1º vi-
ce-reitora da universidade fran-
cesa, o acordo com uma federa-
ção de fora da Europa é inédito
para a Sorbonne e se insere em

uma nova fase da instituição,
mais globalizada. “Queremos
ampliar o relacionamento com o
setor privado para além das fron-
teiras nacionais”, afirma.

De acordo com ela, o foco são
as economias em desenvolvimen-
to, onde a troca de conhecimen-
tos tende a gerar mais benefícios.
Embora tenha começado pelo
que chamou de “principal potên-
cia da América Latina”, o projeto
de expansão das relações com a
iniciativa privada deve transcen-
der o Brasil. No entanto, ainda
não há novos acordos em vista.

Já no âmbito acadêmico, a
Sorbonne tem estreitado as rela-
ções com instituições brasileiras
de ensino superior. Em setem-
bro do ano passado, a universi-
dade francesa assinou um con-
vênio com a Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo
(PUC-SP) para a realização de
um mestrado profissional em
economia com dupla titulação.

A atuação da instituição de
ensino parisiense em terras bra-
sileiras, porém, tende a ser reali-
zada de uma forma mais indire-
ta, na contramão de universida-
des internacionais que estão
abrindo escritórios aqui como a
Harvard e a Columbia. “Quere -
mos cooperar, não somente im-
portar os melhores alunos para
a França”, diz Jean-Marc Bonnis-
seau, 2º vice-reitor da Paris 1
Pa n t h é o n - S o r b o n n e .

Nesse sentido, a Sorbonne já
está analisando, em parceria
com a Universidade de São Pau-
lo, o desenvolvimento de uma
cátedra de inovação. Também
discute com a PUC um mestra-
do de dupla titulação em direi-
to tributário, além de outros
projetos com a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
“O interesse em cooperações
com o Brasil é multidisciplinar.
Há muitos programas a serem
explorados”, diz Bonnisseau.

N et fa r m a
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 abr. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




