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Va i v é m

Stela Campos

André Freire é o novo presi-
dente da Odgers Berndtson. Ele
era presidente da Gilbarco Vee-
der-Root para a América Latina.
Ele substitui Winston Pegler, que
vai assumir a presidência do con-
selho consultivo.

N et s h o e s
Alberto Calvo é o novo diretor

geral na América Latina da
Netshoes. Ele veio da Hush Pup-
pies, dos Estados Unidos.

Tetra Pak
Aluisio Ragazzi Fonseca é novo

vice-presidente de ‘processing
systems’ da Tetra Pak do Brasil. Já
Luciana Mendes ocupa o cargo
de diretora corporativa de RH.

B i o sfe ra
Fernando Stinchi é o novo pre-

sidente da Biosfera, que atua na
área de eficiência energética.
E-mail: va i ve m @ 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

Que valores passamos hoje para a nova geração?
Rumo certo

Vicky Bloch

O
utro dia me sentei
para conversar com
minha sobrinha
sobre a educação
do filho dela, de

dois anos e nove meses.
O Nicholas é um menino
vivo, inteligente e amoroso.
Cheio de opiniões. E ela,
uma mãe dedicada que adora
estar presente na vida dele.
Fez a opção de ser mãe em
tempo quase integral.

O que me impressionou
nesse bate-papo foi o relato
de uma conversa que minha
sobrinha teve com uma
professora da escola do

Nicholas. É uma escola
pequena, onde as crianças
são olhadas e tratadas
com individualidade.

A mãe (minha sobrinha)
estava relatando sua
preocupação com a escolha
de uma instituição para
prosseguir com a educação do
menino e a professora
perguntou: “o que vocês acham
importante dar a ele”?
Sem vacilar, ela respondeu:
“Eu e meu marido queremos
formar uma pessoa que saiba
dar amor, que seja feliz, que
siga seus desejos profissionais
sem modismo e pressão”.

O que me espantou foi a
reação da professora a esse
comentário que me parecia
tão óbvio. “Bem, vocês já têm
um diferencial: se interessam
por ele, brincam, estão
presentes e dão limites.
Temos pais aqui que deixam
seus filhos bem antes do
horário e, quando vêm buscar,
chegam atrasados”, disse.

Entre outras coisas, a
professora contou sobre o
diálogo que teve tempos atrás
com uma das crianças. Ao
perguntar para a criança o que

ela ia pedir para a mãe de
aniversário, ouviu que
seria um brinquedo.
A professora, então, disse
a ela uma frase de cortar o
coração: “Por que você não
pede um tempo para brincar
com ela, já que presente ela te
traz todos os dias?”.

Fiquei pensando muito
nessa conversa. Que crianças
estamos criando, afinal?
Nos queixamos, depois, dos
nossos trainees. Por que
será que, ao falar de educação
de filhos, pensamos sempre
em prepará-los para
atividades e menos para
reflexão e profundidade?

Há muitos fatores que
compõem o comportamento
dos jovens profissionais
e influenciam suas vidas
e carreiras — e os mais
relevantes começam lá
atrás, na infância. Tenho
observado uma grande
deturpação na forma como
as famílias e escolas têm
transferido essa pressão
pela competitividade do
mercado de trabalho para os
pequenos que ainda mal
sabem se comunicar.

Os pais estão preocupados
em formar filhos com
visão global, buscam escolas
que proporcionarão um
bom networking no futuro,
garantem que seus pequenos
sejam fluentes em pelo
menos dois idiomas, oferecem
infinitas atividades
extracurriculares para
treinar habilidades e
competências de liderança
e trabalho em equipe.

Mas eles não ajudam os
pequenos a reconhecer
quem eles são ou a identificar
aquilo em que são bons —
sem saber que é a partir disso
que eles serão capazes de
fazer suas escolhas. Talvez
por falta de tempo ou de
interesse, não estão dando
limites, não estão presentes e
acham que é possível
compensar a ausência com
bens materiais. Cobram da
escola o papel de educar.

Como seria importante se
pudéssemos trazer para
dentro das organizações o
relato dos professores dos
nossos filhos e
discutir com eles quem
queremos formar e para o

quê. Lamentável que a
cidadania, os valores, os limites
e o valor da vida nem entram
nas conversas de hoje —
quando entram, são
nitidamente exceção ou, pior,
conversa da boca para fora.

Professores tentando tornar
os pais mais próximos dos seus
filhos nos mostra uma inversão
tremenda de valores e
responsabilidades. Fiquei
pensando também em como
é difícil ser pai e mãe hoje
em dia. Criar um filho
atualmente requer um
entendimento profundo dos
desafios que a sociedade
está nos fazendo enfrentar.
É preciso prepará-los para
serem cidadãos respeitosos e
contributivos, vendo ao seu
redor tanta injustiça, tanto
“levar vantagem” e tanta
tolerância com a transgressão.

Que mundo é esse que
estamos deixando para
essa geração? E ainda
falamos em sustentabilidade
com a maior cara de pau.

Vicky Bloch é professora da FGV, do
MBA de recursos humanos da FIA e
fundadora da Vicky Bloch Associados

G E ST Ã O

Executivos elegem
as empresas em que
sonham trabalhar
Pesquisa com quatro mil profissionais do Brasil mostra o que eles
valorizam nas companhias. Por Carolina Cortez, de São Paulo

Google, Natura e Petrobras. Es-
sas empresas, que atuam em ra-
mos bem diferentes e atendem
públicos bastante diversos, pos-
suem algo em comum: são as
companhias que os gestores bra-
sileiros sonham administrar. É o
que mostra a segunda edição da
pesquisa “Empresa dos Sonhos
dos Executivos” da DMRH em
parceria com a Nextview People,
realizada com 4.194 gerentes se-
niores, diretores, vice-presiden-
tes e CEOs do país entre janeiro e
fevereiro deste ano. O que mais
os atrai para essas organizações é
a admiração que sentem por seus
produtos e serviços. Eles também
desejam a possibilidade de de-
senvolver uma carreira sólida na
corporação e poder equilibrar a
vida profissional e pessoal.

De acordo com Adriana Chaves,
sócia-diretora da DMRH, o levan-
tamento revela que os anseios dos
profissionais são os mesmos, inde-
pendentemente do nível hierár-
quico que eles atingem nas com-
panhias. A consultoria, que tam-
bém publica anualmente o ran-
king de empresas dos sonhos dos
jovens, apurou resultados pareci-
dos em ambas as pesquisas.

“Tanto os jovens quanto os
executivos desejam mais quali-
dade de vida e querem fazer par-
te de uma organização que re-
presente os seus princípios e va-
lores”, diz Adriana. Tais deman-
das superam as expectativas
quanto aos salários, fator consi-
derado importante por menos
de 3% dos gestores entrevistados.
“Eles estão mais atentos à neces-
sidade de trabalhar em uma cor-
poração inspiradora e não que-
rem apenas conquistar resulta-
dos a qualquer preço”. Nesse sen-
tido, a remuneração virou com-
modity em um mercado que so-
fre com escassez de talentos. O
que diferencia uma empresa de
outra são os seus valores.

Além das motivações serem se-
melhantes entre os profissionais
jovens e os mais experientes, no
ano passado, ambos os públicos
afirmaram desejar trabalhar na
Pe t r o b r a s , no Google e na Va l e . A
pesquisa que avalia os anseios dos
jovens deste ano será lançada so-
mente no segundo semestre, o
que impede a comparação com as
respostas dos executivos em 2013.

Entretanto, uma característica
que difere os dois públicos é o
pragmatismo. Enquanto 77% dos
jovens tinham uma “empresa dos
sonhos” no ano passado, quase
metade dos executivos que parti-
ciparam da pesquisa deste ano
afirmaram não ter uma corpora-
ção considerada meta de carreira.

“O executivo é mais cético. Pe-
la experiência que ele tem, assu-
me que nenhuma empresa pos-
sui exatamente todas as caracte-
rísticas que ele deseja”, explica
Danilca Galdini, sócia-diretora
da Nextview People. Além disso,
a própria fonte de dados dos
executivos é mais qualificada
que a dos iniciantes no mercado
de trabalho. Enquanto a geração
Y se espelha nas informações da
mídia para definir quais são as
empresas onde querem traba-
lhar, os gestores analisam servi-
ços da companhia e informa-
ções de pessoas que trabalham
nesses lugares.

Com base nisso, os gestores
que assumem possuir uma “em -
presa dos sonhos” buscam nela
características que mais se apro-
ximam de suas expectativas pro-
fissionais. Para a maioria dos par-
ticipantes da pesquisa, essa com-
panhia é o Google. Monica Duar-
te Santos, diretora de RH da em-
presa de tecnologia, afirma que a
procura dos executivos está liga-
da a uma nova postura diante da
gestão. “Esse nível hierárquico so-
fre mais com a pressão por resul-
tados e o acúmulo de responsabi-
lidades. Por isso, preza por uma
organização que assume como
valor a qualidade de vida”, diz. Se-
gundo ela, a empresa permite aos
profissionais uma carga horária
flexível, um ambiente mais infor-
mal e a troca de experiência com
os colegas dos mais variados de-
partamentos e cargos.

Qualidade de vida, contudo,
foi apenas o segundo motivo que
levou os gestores a eleger o Goo-
gle como “empresa dos sonhos”.
O primeiro foi a admiração pelos
produtos e serviços da empresa.
“O Google está no cotidiano das
pessoas e isso as aproxima da
m a r c a”, afirma Monica.

A admiração pelo portfólio do
Google foi o que motivou Gleidys
Salvanha a se candidatar a uma
vaga de gerente de relaciona-

Fontes: DMRH e Nextview People. *Ou com os produtos e serviços oferecidos

Objeto do desejo
As dez companhias mais cobiçadas pelos gestores do Brasil

Google

Natura

Petrobras

Unilever

Nestlé

Vale

Apple

General Electric

Odebrecht

Microsoft

Identificação com o segmento de atuação* 

Crescimento profissional e desafios constantes

Equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Desenvolvimento e aprendizado contínuos

Proposta de valores 

Liderança de mercado

Gestores inspiradores

Política de remuneração e benefícios

Ações de sustentabilidade

Outros
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mento com agências na empresa
— cargo que conquistou há me-
nos de quinze dias. “Tr a b a l h av a
em uma agência de publicidade
que prestava serviços para o Goo-
gle e ficava encantada com o ní-
vel de inovação da companhia”,
afirma. Embora esteja há pouco
tempo na corporação, acredita
que fez a escolha mais adequada
às suas expectativas de carreira.
“Percebo que existe respeito à vi-
da pessoal dos colaboradores, es-
tímulo aos estudos, à criativida-
de e um ambiente bem colabora-
tivo. Também é possível experi-
mentar outras áreas e descobrir
qual se enquadra no seu perfil.”

Os executivos que escolheram
a Natura, que ocupa o segundo
lugar do ranking de “empresas
dos sonhos”, também afirmaram
admiração pelos produtos da
companhia. Entretanto, o princi-
pal motivo que os levaria a assu-
mir uma posição de gestão é a
identificação com as causas e os
valores defendidos pela fabri-
cante de cosméticos. “A Natura
preza pela sustentabilidade em
seus três pilares: ambiental, so-
cial e econômico. Procuramos
atrair executivos com o mesmo
nível de engajamento que pro-
pomos”, afirma Andréa Vernacci,
gerente de educação corporativa
e atração da empresa.

Segundo ela, a companhia
busca desenvolver produtos
pautados em inovação e no con-
ceito de “s o c i o b i o d i v e r s i d a d e”.
Entretanto, o objetivo é mostrar
que é possível fazer um negócio
e uma carreira crescerem respei-
tando o meio ambiente e a qua-
lidade de vida. “Procuramos de-
senvolver os talentos por meio
de diversos programas de lide-
rança. Hoje, 700 gestores partici-
pam de um projeto de capacita-
ção global”, afirma.

Pela possibilidade de desen-
volvimento e aprendizado contí-
nuos, os executivos brasileiros
elegeram a Petrobras como a
terceira “empresa dos sonhos”.
“Nossa liderança é escolhida en-
tre os profissionais internos,
pois a forma de ingresso na
companhia é por concurso pú-
blico. Os gestores, portanto, são
formados aqui e participam de
um projeto de desenvolvimento
atrelado à performance”, diz

Lairton Correia, gerente de re-
cursos humanos da companhia.

Segundo ele, embora seja uma
empresa controlada pelo gover-
no, o sistema de metas é bastante
rigoroso. “Quando os talentos
são identificados, passam por
uma série de cursos e treinamen-
tos para posições gerenciais”,
afirma. A própria presidente da
Petrobras, Graça Foster, acumula
mais de 30 anos de companhia, o
que, para Correia, é um forte in-
dicador de que a petrolífera é
uma empresa voltada a quem
quer consolidar carreira. “Faze -
mos parte de um segmento de
forte competição global e preci-
samos apresentar resultados pa-
ra o acionista. Assim, os gestores
de maior performance são os
mais valorizados em nossos pro-
gramas de sucessão.”

Na U n i l e v e r, quarta empresa
do ranking, o foco também é va-
lorizar os talentos internos. Se-
gundo Luciana Paganato, direto-
ra de recursos humanos da multi-
nacional, mais da metade dos di-
retores começaram a carreira co-
mo trainees. A companhia foi es-
colhida pelos executivos da pes-
quisa pela admiração pelos pro-
dutos da marca, possibilidade de
crescimento profissional e valo-

res defendidos. “Da mesma forma
que a nossa linha de produtos fo-
ca a saúde, queremos que nossos
profissionais tenham um bom
equilíbrio entre qualidade de vi-
da e trabalho”, afirma. Além de
horários flexíveis e programas de
bem-estar, a empresa oferece
coaching, mentoring, programas
de formação executiva e de expa-
triação. “Buscamos líderes enga-
jados, atentos à diversidade e dis-
postos a criar um ambiente de
aprendizado contínuo”, diz.

Crescimento profissional tam-
bém estava na lista de priorida-
des dos executivos que escolhe-
ram a Vale — a mineradora ocu-
pa a sexta posição do ranking.
“Acreditamos que o interesse
dos gestores pela empresa está
no fato de ela ser líder em seu
segmento. É uma companhia
onde é possível desenvolver uma
longa carreira”, afirma Maria
Gurgel, diretora de RH da orga-
nização. A empresa possui mais
de 85 mil funcionários diretos e
opera em mais de 30 países,
mas tem um nível de rotativida-
de de executivos abaixo de 1%.
“Procuramos engajar nossas li-
deranças por meio de diversos
programas de treinamento, ex-
patriação e sucessão”, diz.

Com atuação em todos os conti-
nentes, a Odebrecht também ofe-
rece possibilidade de carreira in-
ternacional. A companhia, que
atua em 16 segmentos diferentes
como construção, óleo e gás, quí-
mica e petroquímica, ficou em no-
na posição no ranking das mais co-
biçadas pelos executivos. De acor-
do com Jairo Elias Flor, diretor de
pessoas e organização da Odebre-
cht, a cultura do grupo é baseada
na descentralização da gestão. “To -
dos os negócios têm autonomia, o
que dá mais liberdade para os exe-
cutivos serem empreendedores e
responsáveis pela gestão das ope-
rações e das pessoas”, afirma.

A General Electric, que ocupa a
oitava posição na lista, investe
US$ 1 bilhão por ano globalmen-
te para estimular o desenvolvi-
mento de carreira de seus profis-
sionais. A unidade do Rio de Ja-
neiro, inclusive, receberá R$ 50
milhões este ano para criar o pri-
meiro centro de qualificação exe-
cutiva da empresa no Brasil, que
vai atender profissionais de toda
a América Latina. “Buscamos ta-
lentos em todos os níveis para co-
nhecer as filiais e estudar no exte-
rior ”, afirma Sandra Rodrigues,
diretora de desenvolvimento or-
ganizacional da GE para a AL.

CLÁUDIO BELLI/VALOR

Gleidys Salvanha assumiu este mês a gerência de relacionamento do Google, empresa campeã na preferência dos gestores

Odgers Berndtson
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 abr. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




