
Estudo da organização Ação
Educativa com cerca de 500
jovens identificou que 80%
dos estudantes do 3º ano das
escolas públicas de São Paulo
acredita que existe profissão
“de homem” e “de mulher”. O
resultado mostra que os valo-
res de gênero norteiam as esco-

lhas profissionais dos jovens.
Segundo a pesquisa, os alunos
acham que as mulheres têm
características que favorecem
seu desempenho em profis-
sões de cuidado, já os homens
estariam mais aptos ao raciocí-
nio e atividades que deman-
dam vigor físico.

ARQUIVO PESSOAL

Em abril, mais de 140 mil pes-
soas foram contratadas por
micro e pequenas empresas. O
resultado representa aumento
de 120% na oferta de vagas,
frente ao mês de março. O sal-
do equivale à geração de mais
de 4,6 mil vagas por dia. Os pe-
quenos negócios responderam

por 71% das vagas criadas em
abril. No período, as maiores
contratações foram feitas pelo
o setor de serviços, com 59,5
mil vagas, seguido por comér-
cio e administração de imóveis
com 18,4 mil, e pelo setor de
transportes e comunicação,
com 17,3 mil contratações.

MERCADO DE TRABALHO

Estudantes paulistanos acreditam que
existe profissão “de homem” e “de mulher”

Emprego nos pequenos negócios cresce
120% em abril, com destaque para serviços

Edilaine Felix
ESPECIAL PARA O ESTADO

Muitos administradores e estu-
diosos do mundo corporativo
defendem que as grandes com-
panhiasdos últimosanos não fo-
ram grandiosas na inovação de
produtos,e simna gestão de pro-
cessos. “Essas empresas tinham
líderes inovadores com talento
para perceber uma boa oportu-
nidade. E eles tinham uma equi-
pe motivadapara realizar ospro-
jetos”, afirma o consultor Valter
Pieracciani,da consultoria de re-
cursos humanos Pier Consult.

O caráter inovador, porém,
nem sempre acompanha os exe-
cutivos nas posições de coman-
do, o que torna essa característi-
ca muito desejada no mercado.
Segundo Pieracciani, o profis-
sional, para fazer jus à qualifica-
ção, deve resgatar quatro atitu-
des comportamentais: sentir,
sonhar, acreditar e inovar (veja
o quadro). “Para o líder inova-
dor, erro é aprendizado, e equi-
pe boa é heterogênea, que pro-
duz riqueza nas soluções.”

Atuando em uma empresa
centrada na inovação de produ-
tos, o engenheiro mecânico e ge-
rente da Meritor, Arnaldo Ca-
marão, procurou um curso de
gestão de inovação para melhor
cumprir o seu papel de motivar
e inspirar o time. “Aprendi que
cabe ao líder conhecer as opor-
tunidades que estão dentro dos
objetivos da empresa e ter estra-
tégias para direcionar o seu gru-
po a sair do convencional. Hoje,
me considero um profissional
mais colaborativo.”

Segundo ele, uma empresa
inovadora nem sempre é aquela
que tem produtos inovadores:
pode surpreender nos proces-
sos. E, para isso, diz Camarão,
deve ter um líder que aplique
novidades aos métodos.

Estimular a equipe para que

ela esteja atenta aos processos
de inovação é a função da geren-
te de projetos da Cielo, Renata
Gimenez. Desde que assumiu a
gestão de uma equipe, há cinco
anos, ela procura desenvolver
competências de liderança que
a ajudem na sua trajetória.

“Minha equipe trabalha com
projetos de inovação. Era preci-
so eu entender as competências
de comportamento de cada um
e do grupo, e também as compe-
tências técnicas. E ir além desse
entendimento.” Com esse obje-
tivo, fez cursos sobre relaciona-
mento, gestão e inovação pro-
movidos pela empresa.

Se deu conta, então, de que
liderar em um ambiente inova-
dor é entender as tendências de
mercado, de novos produtos e

de gestão e saber agir alinhada
aos valores da companhia.

Renata diz que inovação é um
desafio diário e que é preciso
ter um time integrado, com um
objetivo único: levar a equipe a

sair do convencional e experi-
mentar novos caminhos. “Para
isso, eu preciso reconhecer que
vou trabalhar com a diversida-
de, com profissionais com histó-
rias diferentes, e devo combi-

nar as competências e utilizá-
las de maneira correta para não
desmotivar a equipe.”

Interação. Engenheira de ali-
mentos e especialista em inova-
ção em uma multinacional bra-
sileira do setor de alimentos,
Maria Cristina Youn Lui quis de-
senvolver habilidades para de-
safiar e questionar mais a sua
equipe. “Senti necessidade de
conhecer mais a respeito de co-
mo fazer a gestão da equipe e de
levá-la a ficar mais motivada pa-
ra as inovações da área.”

Maria Cristina acrescenta:
“Ser líder é inovar na forma de
trabalhar, de interagir, é sair do
quadrado.” A interação e a troca
de informações estimulam a
gestão colaborativa, essencial

para um departamento de ino-
vação, de acordo com a enge-
nheira de alimentos.

“Montar uma equipe, poten-
cializar a expertise de cada inte-
grante é parte da cultura colabo-
rativa da inovação.” Ela diz que
mudou de um perfil mais técni-
co para um mais comportamen-
tal e que entendeu que inova-
ção passa pelas pessoas direta-
mente ligadas ao processo.

Trabalhando com processos
inovadores há mais de 20 anos,
o diretor de tecnologia da Sie-
mens, Ronald Dauscha, diz que
a principal função do líder não é
a de fazer inovação no sentido
de ter ideias brilhantes diaria-
mente ou criar novos produtos,
e sim motivar, coordenar e esti-
mular o grupo nas ações e na
tomada de decisões.

O diretor acredita que o pa-
pel do líder inovador também é
se relacionar com outras áreas
da empresa, criar e comparti-
lhar. “Inovação é um processo
de adaptação com a empresa e
com as pessoas. Saber ouvir, co-
nectar pessoas e processos e fa-
zer parcerias são habilidades ne-
cessárias”, avalia.

Juntamente com a função de
atender as demandas das unida-
des de negócios da empresa,
Dauscha também acompanha
os jovens talentos que ingres-
sam na Siemens, tarefa que
traz, segundo diz, novos desa-
fios. O maior deles: ter colabora-
dores cada vez mais impertinen-
tes, “no bom sentido”. “Ser um
líder inovador requer alto nível
de liderança, ser disciplinado, e
ter preferência por capacitar e
formar pessoas, e, evidente-
mente, ter responsabilidade.”

Pesquisa mostra que 68% dos empregadores
no Brasil têm dificuldades de preencher vagas

Nem tudo é salário

Reportagem de capa

MPE’s

● Sentir
É importante ter sensibilidade
para perceber as oportunidades
que possibilitam mudanças no
seu ambiente e na sua área

● Sonhar
É necessário abrir a mente para
conseguir sonhar acordado e en-
xergar um mundo melhor

● Acreditar
É essencial acreditar que a inova-
ção na companhia anda junto
com o risco

● Transformar
É fundamental para um líder ino-
vador se tornar um agente de
transformação do seu ambiente
e da área de atuação

“Potencializar a expertise de cada integrante é parte da cultura colaborativa da inovação”

Profissional percebe boas oportunidades na empresa e desafia a equipe na realização de atividades que vão além das tarefas do dia a dia

GÊNERO

Maria Cristina Lui, especialista em inovação de uma multinacional do setor de alimentos

Líder inovador é cobiçado no mercado

Dados da pesquisa anual da
ManpowerGroup sobre escas-
sez de talentos mostram que
68% dos empregadores brasi-
leiros encontram dificuldades
para preencher vagas em suas
empresas. O Brasil está em se-
gundo lugar no ranking.

Os dez cargos mais difíceis

de preencher são: técnicos,
operadores de produção, conta-
dores e profissionais de finan-
ças, trabalhadores de ofício
manual, operários, engenhei-
ros, motoristas, secretárias (as-
sistente administrativo e auxi-
liar de escritório), representan-
tes de vendas e mecânicos.
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Dauscha
(sentado).
Executivo
busca
talento
“impertinente”

Renata (em pé). Para a gerente de projetos da Cielo, é preciso ter um time integrado para dar conta do desafio diário de inovar: “Devo reconhecer que vou trabalhar com a diversidade”

AS QUATRO ATITUDES ESSENCIAIS

%HermesFileInfo:Ce-3:20130609:

CLASSIFICADOS O ESTADO DE S. PAULO

 

DOMINGO, 9 DE JUNHO DE 2013 Empregos 3

 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 jun. 2013, Empregos & Carreiras, p. 3.




