
EEddiittoorr  ////  Vinicius MedeirosJC&Cia Carreiras
B-10 • Jornal do Commercio • Sexta-feira e fim de semana, 14, 15 e 16 de junho de 2013

LEITOR PERGUNTA

Carlinhos Cachoeira voltou pra casa depois de meses na
cadeia. Leva vida discreta mas pra lá de confotável. De vez
em quando, vai a praias badaladas. As fotos aparecem em
jornais, revistas, tevês e ganham o mundo na internet.
Mas, como diz o outro, não há bem que sempre dure nem
mal que nunca se acabe. O enredo da história mudou.
Andressa, a mulher do bicheiro, apareceu em desfile bene-
ficente no Palácio das Esmeraldas. Virou notícia, claro.
Marconi Perilo não gostou da divulgação. Disse que ela
havia entrado sem convite. Em bom português: era pene-
tra. Pra quê?
Em carta publicada no Diário da Manhã, Cachoeira
ameaçou expor os podres do governador de Goiás. "A caixa
que Pandora abriu e permitiu que as desgraças se abates-
sem sobre os homens será brincadeira de criança diante
do que posso perpetrar para defender a honra da minha
família."

Que palavra?
A reação do marido da bela mulher gerou dúvida. Não era
questão moral. Era vocabular. Ao tomar conhecimento da
desculpa do governador, Cachoeira ficou raivoso, furioso
ou irado? No duro, no duro, ele poderia ficar tomado de fú-
ria ou raiva. Ira é muita areia pro caminhão do ilustre se-
nhor. As três letrinhas têm o tamanho do Todo-Poderoso.
Ninguém fala em raiva, ódio ou fúria do Senhor. Fala na ira
de Deus.

Eva e Pandora
Pandora é a Eva dos gregos. Ambas pagam por crime que
não cometeram. Eva teria tentado Adão com a maçã. Ele
não resistiu. Mordeu a fruta. Resultado: adeus, paraíso.
Pandora, a primeira mulher a povoar a Terra, era linda e
cheia de graça. Tinha força e coragem. Sabia negociar, con-
vencer e fazer tudo com as mãos. Bordava, cozinhava, pin-
tava, tocava harpa, piano e violino. Por isso os deuses a
chamaram Pandora – pessoa que tem todos os dons.
Antes de vir pra cá, ela ganhou uma caixa. Estava fechadi-
nha. Epimeteu, o maridão, ficou curioso. Abriu-a. De den-
tro saltaram os males da humanidade. Desde então,
doenças, violência, guerras, dores passaram a viver no
planeta. Quando viu a bobeira que fez, ele fechou a caixa.
Prendeu a esperança.

Moral das histórias
A culpa da desgraceira que reina no mundo é a curiosidade
dos homens. Depois dizem que a mulher é curiosa.

Eis a razão
Caixa se escreve com x. A razão: se depois de ditongo soa
xis, a letra x pede passagem: baixa, queixa, paixão, peixe,
feixe, faixa, caixão.
Olho vivo. O en às vezes soa ein. Ditongo, joga no time do x.
Assim: enxergar, enxoval, enxaguar, enxuto, enxofre, enxa-
da, enxurrada, enxerto, enxugar, enxame.
Atenção, marinheiros de poucas viagens. O primeiro
mandamento da grafia é o respeito à família. Se o paizão
se escreve com ch, cessa tudo o que a musa antiga canta:
cheio (encher, enchimento, enchente), charque (enchar-
car, encharcado).

Falou e disse
"Primeira fase: o poeta imita modelos célebres. Úlma fase:
o poeta imita-se a si mesmo. Naquela, ainda não conquis-
tou a originalidade; nesta, já a perdeu. Não há mais triste
elogio que ̀ Não é preciso assinatura, isto é de X`. Esplêndi-
do seria que só se descobrisse que é X pela assinatura."
(Carlos Drummond de Andrade)

Criança tem cada uma…
Para quem não sabe, tenho 3 netos: João Henrique (6), Luiz
Guilherme (4), filhos de minha filha Karina, psicóloga, e
Isabela (1 ano), filha de Sabrina (30), fisioterapeuta. Pois
bem, na semana passada, JH tinha como dever de casa
pesquisar os diversos tipos de moradia. Ao meu lado, ele
recortou fotos de casas e apartamentos. Até aí, nada de
mais. Ao encontrar uma foto de uma grávida, ele recortou e
disse pra mim: "Vovô, esta também é uma moradia, onde a
gente fica antes de nascer". A professora gostou tanto que
comentou com algumas colegas da Escola Santo Antônio.
Ele está fazendo o 1º ano do ensino fundamental. Como di-
ria papai: "Dentro de você tem dois". (Roberto Freire)

A lei está vigendo? Está vigindo? Nunca sei.
SELMA AZAMBUJA, TUBARÃO

Viger pertence à 2ª conjugação. Preguiçoso, só se
conjuga nas formas em que o g é seguido de e ou i:
A lei vige. A MP continua vigendo.
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e Pandoras
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"Os otimistas escrevem mal."
Paul Valéry
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O
Brasil vive uma con-
tradição, pois en-
quanto o mercado de
trabalho avança, o

País sofre por conta da escas-
sez de talentos. Faltam profis-
sionais de diversas áreas, com
destaque para engenheiros e
técnicos. Uma pesquisa do
ManpowerGroup, empresa de
gestão e contratação de pes-
soal, informa que a falta de
mão de obra qualificada afeta
o desempenho das empresas.
O estudo relata ainda a difi-
culdade que os empregadores
encontram para preencher as
vagas em suas organizações. 

A pesquisa anual sobre es-
cassez de talentos ( Talent
Shortage Global Survey) en-
trevistou 40 mil empregado-
res de 42 países e regiões du-
rante o primeiro trimestre de
2013.  O levantamento de-
monstra que o problema é
endêmico, porém mais agu-
do no Japão (85%),  Brasi l
(68%), Índia (61%), Turquia
(58%) e  Hong Kong (58%).
Empregadores na Ir landa
(3%), Espanha (3%), África
do Sul (6%), Holanda (9%) e
República Tcheca (9%) são os
menos propensos a enfrentar
escassez em 2013. Esta é a se-
gunda vez consecutiva que o
Brasil aparece em segundo
lugar no ranking.

De acordo com o diretor-
geral  do ManpowerGroup
Brasil, Riccardo Barberis, os
l íderes empresariais  têm
aceito que a escassez de ta-
lentos é um desafio perma-
nente, de longo prazo, e es-
tão prontos para buscar solu-
ções. “Eles só querem orien-
tação”, ressalta. Este é o oita-
vo ano consecutivo em que o
estudo é promovido e o Bra-
sil faz parte da pesquisa des-
de 2010. Os cargos mais difí-
ceis de preencher no País são:
técnicos; trabalhadores de
ofício manual; contadores e
profissionais de f inanças;
operários; engenheiros; mo-
toristas; representantes de
vendas; secretárias, assisten-
te administrativo e auxiliar
de escritório; representantes
de vendas; e mecânicos. 

Para Barberis,  a  falta de
profissionais de habilidades
técnicas é um problema es-
trutural, já que os cursos téc-
nicos não eram prioridade na
formação dos jovens e isso
gera grande dificuldade na
hora de contratar, ainda mais
em função do aumento da
infraestrutura nacional e dos
grandes investimentos que o
País está recebendo.

“Este apagão de talentos
faz com que as companhias
sofram por conta da redução
da capacidade em atender

adequadamente os clientes,
conforme relatados por 43%
dos empregadores. Além dis-
so, 39% dizem que a escassez
de talentos reduz a competiti-
vidade e produtividade em ge-
ral”, afirma Barberis, acres-
centando que para 25%, essa
dificuldade resulta em um au-
mento da rotatividade de pes-
soal, enquanto 22% acreditam
que a escassez possa reduzir a
criatividade e a inovação. 

Segundo a pesquisa, três
fatores se destacam, sendo os
principais empecilhos apre-
sentados pelas empresas. En-
tre eles estão, a chamada falta
de competências técnicas e
habilidades mensuráveis,
com 34%, a simples falta de
candidatos, com 32% e a falta
de experiência, com 24%. O
levantamento confirma que
as estratégias mais comuns
adotadas pelas empresas pa-
ra enfrentar o apagão de ta-
lentos é o aumento dos trei-
namentos pelos empregado-
res, tais como o fornecimento
de melhores oportunidades
de desenvolvimento para a
equipe atual,  redefinindo
descrições de cargos, ou au-
mentando os benefícios. 

Treinamento

Para os empregadores, o
treinamento ajuda a contor-
nar a crise ao capacitar mais
a equipe e promover as pes-
soas que demonstram poten-
cial de crescer e se desenvol-
ver. Outra saída apontada é a
implementação de diferentes
modelos de trabalho, como a
oferta de contratos de traba-
lho mais flexíveis ou o rede-
senho do procedimento de
tarefas. Explorar fontes alter-
nativas de talentos, como tra-
balhadores mais velhos, jo-
vens ou mover o trabalho pa-

Escassez de talentos afeta
empresas brasileiras

PESQUISA

ra onde o profissional está
localizado também são con-
sideradas boas alternativas. 

Foi esta a solução encon-
trada pela SKF do Brasil, que
atua com a venda de produ-
tos e execução de serviços
em manutenção industrial e
há 16 anos promove capaci-
tação interna. A companhia
oferece cursos presenciais e a
distância que vão do módulo
básico ao avançado, nas cin-
co plataformas em que atua:
rolamentos, vedações, siste-
mas de lubrificação, meca-
trônica e serviços. 

Segundo o gerente de trei-
namento Gilberto Sanchez, a
área de manutenção trabalha
sob pressão e devido à escas-
sez de trabalhadores qualifi-
cados e o aumento dos pro-
fissionais que estão se apo-
sentando, esse quadro se tor-
na mais agravante. “É justa-
mente nesse momento que
agimos, treinando e capaci-
tando mão-de-obra para mi-
nimizar os efeitos do apa-
gão”, explica, acrescentando
que os treinamentos são des-
tinados a gerentes, supervi-
sores, engenheiros, técnicos
e analistas das áreas de ma-
nutenção,  planejamento,
confiabilidade, lubrificação,
entre outras. 

O modelo de formação de
profissionais adotado pela fa-
bricante já qualificou 10 mil
funcionários, que se torna-
ram especialistas. O sucesso
do empreendimento foi tan-
to, que a companhia está ex-
portando seu modelo de ne-
gócio para outras fronteiras.
A SKF conquistou recente-
mente dois projetos para trei-
nar e capacitar profissionais
em Portugal e Moçambique.
“Como são dois países de lín-
gua portuguesa, a adaptação
foi tranquila”, frisa o gerente.
Com faturamento de US$ 9,9
bilhões em 2012, a fabricante
está presente em mais de 100
países, com 120 fábricas.

Outra companhia à aderir
a prática foi a 21212, empre-
sa que potencializa a conso-
lidação e crescimento de no-
vas startups digitais no mer-
cado, e tem mais de 25 “ini-
ciantes” no portfólio. Para a
empresa, o time é a peça cha-
ve para o sucesso de qual-
quer negócio. Pensando nis-
so, criou uma agência de ta-
lentos interna, cujo objetivo
é selecionar a mão de obra
para trabalhar nas startups
aceleradas. Durante os dois
anos de operação, os sócios
perceberam que há mão de
obra qualificada, mas as star-
tups não sabem onde procu-
rar e nem como encontrá-la,
já que boa parte dos profis-
sionais não conhece o traba-
lho de empresas iniciantes

ou ainda vê barreiras finan-
ceiras para empreender.

Para Rafael Duton, sócio-
fundador da 21212 e respon-
sável pela agência de talen-
tos, “as startups querem achar
outros empreendedores e
profissionais capacitados pa-
ra ingressar em seus times”.
Ele diz, no entanto, que parte
delas ainda não tem estrutura
suficiente para manter uma
equipe de recrutamento. 

Em paralelo, muitos pro-
fissionais ainda não deram o
primeiro passo em relação a
largar seus empregos e in-
gressar  em startups.  “Em
complemento à agência,
mantemos um programa de
intercâmbio internacional
para estudantes estrangeiros
com interesse de trabalhar
no Brasil.  Já recebemos 13
universitários e temos parce-
ria com universidades como
Harvard, Stanford, Columbia
e Yale”, elenca.

Procura em alta

A psicóloga especializada
em Coach pela Sociedade
Brasileira de Coaching, Rosa-
na Daniele Marques, confir-
ma que a procura por profis-
sionais qualificados está em
alta e o mercado não tem su-
prido a demanda. “Compro-
vamos esta dificuldade quan-
do no momento da entrevista
percebemos que a Geração Y,
por exemplo, quer crescimen-
to rápido, mas tem pouco a
oferecer”, diz. Rosana atua
como coordenadora de Re-
cursos Humanos da Crowe
Horwath International.

Outro indicativo da escas-
sez de talentos, acrescenta,
se dá quando o gestor de pes-
soas encontra o candidato
certo para a vaga, porém, o
profissional é aprovado em
outra oportunidade. “Enfren-
tamos competitividade até
no mercado de talentos hoje
em dia”,  ressalta,  comple-
mentando que daí se faz ne-
cessário apostar em pessoas
com pouca experiência, mas
com muita vontade de cres-
cer. “A área de treinamento,
aconselhamento e coaching
são peças fundamentais nes-
te processo”, comenta. 

O coordenador da divisão
de relacionamento corpora-
tivo da Crowe Horwath, Julia-
no de Paula Esposto, atua há
dez anos na área comercial.
Ele diz que o setor é um dos
mais difíceis para desenvol-
ver talentos, justamente pelo
fato de não existir curso su-
perior neste segmento. “Por
isto dizem que vender é um
dom”, ressalta, acrescentan-
do que buscou capacitação
por iniciativa própria, parti-
cipando de cursos livres, pa-
lestras e workshops, princi-
palmente pelo fato de ter en-
contrado dificuldade na hora
da recolocação.

Para ele, o mercado está
aquecido, mas, em função do
alto número de vagas aber-
tas, as pessoas acabam não
criando raízes nas empresas.
“Muitos são imediatistas, não
pensam em longo prazo, não
levam o plano de carreira em
consideração e nem o reco-
nhecimento profissional. Is-
to é ruim para a empresa que
investe tempo e dinheiro ten-
tando encontrar e reter ta-
lentos”, frisa. Para o coorde-
nador, a tendência é melho-
rar, porém, a competitivida-
de tende a subir. “Hoje, o ca-
minho é de mão dupla, a em-
presa escolhe e o profissional
também. Se as condições não
são as desejadas, o profissio-
nal opta por outra oportuni-
dade”, finaliza. 

DIVUGALÇAO

Sanchez, da SKF do Brasil: cursos presenciais e a distância

Brasil fica em segundo lugar pela segunda vez consecutiva no ranking mundial
dos países mais prejudicados pela falta de mão de obra qualificada
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