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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”
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Líder inovador é cobiçado no mercado
Profissional percebe boas oportunidades na empresa e desafia a equipe na realização de atividades que vão além das tarefas do dia a dia
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ESPECIAL PARA O ESTADO

ela esteja atenta aos processos
deinovaçãoé a função dagerente 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 precisoeuentender ascompetências
de comportamento de cada um
edo grupo, etambémas competências técnicas. E ir além desse
entendimento.”Comesseobjetivo, fez cursos sobre relacionamento, gestão e inovação promovidos pela empresa.
Se deu conta, então, de que
liderar em um ambiente inovador é entender as tendências de
mercado, de novos produtos e

A

Muitos administradores e estudiosos do mundo corporativo
defendem que as grandes companhiasdosúltimosanosnãoforam grandiosas na inovação de
produtos,esimnagestãodeprocessos.“Essas empresastinham
líderes inovadores com talento
para perceber uma boa oportunidade. E eles tinham uma equipemotivadapararealizarosprojetos”,afirma o consultor Valter
Pieracciani,daconsultoriaderecursos humanos Pier Consult.
O caráter inovador, porém,
nemsempreacompanhaosexecutivos nas posições de comando,oquetornaessacaracterística muito desejada no mercado.
Segundo Pieracciani, o profissional, para fazer jus à qualificação, deve resgatar quatro atitudes comportamentais: sentir,
sonhar, acreditar e inovar (veja
o quadro). “Para o líder inovador, erro é aprendizado, e equipe boa é heterogênea, que produz riqueza nas soluções.”
Atuando em uma empresa
centrada na inovação de produtos,oengenheiromecânicoegerente da Meritor, Arnaldo Camarão, 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 oportunidades que estão dentro dos
objetivosdaempresaeterestratégiaspara direcionar o seugrupo a sair do convencional. Hoje,
me considero um profissional
mais colaborativo.”
Segundo ele, uma empresa
inovadoranem sempre é aquela
que tem produtos inovadores:
pode surpreender nos processos. E, para isso, diz Camarão,
deve ter um líder que aplique
novidades aos métodos.
Estimular a equipe para que
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AS QUATRO ATITUDES ESSENCIAIS

nar as competências e utilizálas de maneira correta para não
desmotivar a equipe.”

●

Interação. Engenheira de ali-

●

Sentir

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

●
●

Sonhar

Acreditar

É essencial acreditar que a inovação na companhia anda junto
com o risco

Transformar

É necessário abrir a mente para
conseguir sonhar acordado e enxergar um mundo melhor

É fundamental para um líder inovador se tornar um agente de
transformação do seu ambiente
e da área de atuação

de gestão e saber agir alinhada
aos valores da companhia.
Renatadiz queinovação é um
desafio diário e que é preciso
ter um time integrado, com um
objetivo único: levar a equipe a

sair do convencional e experimentar novos caminhos. “Para
isso, eu preciso reconhecer que
vou trabalhar com a diversidade,comprofissionaiscomhistórias diferentes, e devo combi-

mentoseespecialista eminovação em uma multinacional brasileira do setor de alimentos,
MariaCristinaYounLuiquisdesenvolver habilidades para desafiar e questionar mais a sua
equipe. “Senti necessidade de
conhecer mais a respeito de como fazer a gestão da equipe e de
levá-laa ficar maismotivada para as inovações da área.”
Maria Cristina acrescenta:
“Ser líder é inovar na forma de
trabalhar, de interagir, é sair do
quadrado.”A interaçãoea troca
de informações estimulam a
gestão colaborativa, essencial

para um departamento de inovação, de acordo com a engenheira de alimentos.
“Montar uma equipe, potencializar a expertise de cada integranteépartedaculturacolaborativa da inovação.” Ela diz que
mudou de um perfil mais técnicoparaummaiscomportamental e que entendeu que inovação passa pelas pessoas diretamente ligadas ao processo.
Trabalhando com processos
inovadores há mais de 20 anos,
o diretor de tecnologia da Siemens, Ronald Dauscha, diz que
a principal função do líder não é
a de fazer inovação no sentido
de ter ideias brilhantes diariamente ou criar novos produtos,
e sim motivar, coordenar e estimular o grupo nas ações e na
tomada de decisões.
O diretor acredita que o papel do líder inovador também é
se relacionar com outras áreas
da empresa, criar e compartilhar. “Inovação é um processo
de adaptação com a empresa e
com as pessoas. Saberouvir, conectar pessoas e processos e fazerparceriassãohabilidadesnecessárias”, avalia.
Juntamente com a função de
atenderas demandasdasunidades de negócios da empresa,
Dauscha também acompanha
os jovens talentos que ingressam na Siemens, tarefa que
traz, segundo diz, novos desafios.Omaiordeles:tercolaboradorescadavezmaisimpertinentes, “no bom sentido”. “Ser um
líder inovador requer alto nível
de liderança, ser disciplinado, e
ter preferência por capacitar e
formar pessoas, e, evidentemente, ter responsabilidade.”

“Potencializar a expertise de cada integrante é parte da cultura colaborativa da inovação”
Maria Cristina Lui, especialista em inovação de uma multinacional do setor de alimentos
ARQUIVO PESSOAL

Nem tudo é salário
MERCADO DE TRABALHO

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 jun. 2013, Empregos & Carreiras, p. 3.
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MPE’s

Pesquisa mostra que 68% dos empregadores Estudantes paulistanos acreditam que
no Brasil têm dificuldades de preencher vagas existe profissão “de homem” e “de mulher”

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

Dados da pesquisa anual da
ManpowerGroup sobre escassez de talentos mostram que
68% dos empregadores brasileiros encontram dificuldades
para preencher vagas em suas
empresas. O Brasil está em segundo lugar no ranking.
Os dez cargos mais difíceis

Em abril, mais de 140 mil pessoas foram contratadas por
micro e pequenas empresas. O
resultado representa aumento
de 120% na oferta de vagas,
frente ao mês de março. O saldo equivale à geração de mais
de 4,6 mil vagas por dia. Os pequenos negócios responderam

de preencher são: técnicos,
operadores de produção, contadores e profissionais de finanças, trabalhadores de ofício
manual, operários, engenheiros, motoristas, secretárias (assistente administrativo e auxiliar de escritório), representantes de vendas e mecânicos.

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 valores 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 profissões de cuidado, já os homens
estariam mais aptos ao raciocínio e atividades que demandam vigor físico.

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 comércio e administração de imóveis
com 18,4 mil, e pelo setor de
transportes e comunicação,
com 17,3 mil contratações.

