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O presidente nem desconfia das armadilhas pelo caminho
Rumo certo

Betania Tanure

V
amos a um
breve relato de um
caso real. Em uma
grande empresa
brasileira, o

cenário era de mudança
com a posse do novo
presidente. O anterior
era admirado pelos
colaboradores, mas não se
entendia com o conselho
de administração.

Os “sobreviventes” l a m e n t av a m
secretamente a mudança.
O sentimento era de viuvez.
Com o passar do tempo alguns
saíram da empresa, outros
foram gentilmente desligados
— e bola para a frente.

Para o novo CEO, que veio
de outro setor, uma das
funções muito caras era a
de pessoas. Seu foco era a
construção de relações de
confiança, de autonomia
com “accountability ”.
Não demorou para concluir
que, apesar de grande, a
empresa não tinha processos
de recursos humanos que
sustentassem suas premissas
de gestão. As ferramentas
eram sofisticadas, mas
não dialogavam com a
nova estratégia.

O presidente sentia a
necessidade de mexer, e
rapidamente, na cultura
da empresa. Mas para um
engenheiro como ele, era

mais concreta a mudança
dos processos. E para o líder
de RH, também engenheiro,
era mais simples atender
a isso do que ser o grande
gestor do movimento
cultural a ser orquestrado
pelo presidente.

Com isso, o movimento
da cultura não arrancava.
Ora o motivo era o custo,
ora a equipe. Valia qualquer
questão de fundo racional.
Até que se tornou evidente
que o RH, apesar de dominar
a lógica dos processos, não
se sentia competente para
lidar com questões mais
abstratas como a cultura.
Mais do que isso, o líder da
área não admirava o atual CEO.
Ainda havia um viúvo na
empresa, mas nosso presidente
não havia captado isso.

As empresas — se não todas,
a grande maioria — vivem
períodos desafiadores.
A competitividade está em

xeque e a receita de sucesso
do passado não vale mais.
Os CEOs são craques em lidar
com a dinâmica e a estratégia
dos negócios. Alguns deles
se inquietam com a cultura,
com o “p i p e l i n e” de liderança
e sabem, intuitivamente
ou não, que o status quo
não contribui para atingir
os resultados empresariais
esperados. Frequentemente,
porém, mesmo inquietos,
não sabem como fazer
cumprir o que desejam.

Nesse contexto, o papel
do RH é fundamental.
Sua função, simplificadamente,
tem duas grandes dimensões:
a processual e a estratégica.
A primeira, com todas as
suas políticas e processos,
inclui recrutamento e
seleção, treinamento e
desenvolvimento, gestão
de carreiras, remuneração
e desempenho. Se tais
fundamentos não estão

adequados, a face necessária
ao RH é de construtor, o
perfil é de processos.
E quando essa missão
fracassa vem a demissão.

Não é, porém, por essa
dimensão que se alavanca
e se constrói o futuro.
Ela é pré-requisito, mas
não suficiente. Nessa dimensão
a falta de parceria “de alma”
com o presidente, ocorrida
no caso relatado, não é
um grande entrave para
o sucesso dos processos
básicos se o líder de RH for
suficientemente competente.

O problema se instala na
dimensão estratégica.
Aqui é preciso ter afinidade
com o “jeito de ser e de
fazer ” que o presidente quer
imprimir com a sua forma
de empreender e de gerir o
negócio. É preciso apreciar suas
ideias. Aqui, definitivamente,
a competência técnica e
processual não basta.

Esse é um caso concreto e,
com possíveis variações,
pode também ser vivido
por você. Fique alerta aos
projetos que considera
estratégicos, como o de cultura
e liderança no caso relatado,
e que não saem do papel.
Não se contente com as
“desculpas verdadeiras” com
que se tenta justificar a não
realização desses projetos.
Não caia nessa armadilha,
presidente. Mais: em posições
estratégicas você precisa
de pessoas que o admirem.
Não para afagar seu ego,
mas para compartilhar da
sua “c a u s a”, ajudar você
a alimentar e renovar a
alma organizacional.

O seu líder de RH pode ser
uma enorme alavanca ou um
enorme entrave na construção
do futuro da sua empresa.

Betania Tanure é doutora e professora
da PUC Minas e consultora da BTA.

T RA I N E E S

Novos programas
buscam jovens com
mais experiência
O objetivo é ter pessoas preparadas para assumir cargos de
liderança em menos tempo. Por Carolina Cortez, de São Paulo

REGIS FILHO/VALOR

Mario Antônio dos Santos, 29, deixou uma gerência em uma múlti na Índia para participar do Trainee Gerencial da Bematech

Em junho de 2012, Mario An-
tônio dos Santos, de 29 anos, era
gerente de marketing em uma
multinacional de mineração,
sediada na Índia. Formado em
comércio exterior na Espanha
há seis anos e com um MBA em
curso na Indian School of Busi-
ness Management and Admi-
nistration, decidiu abandonar o
seu posto gerencial e voltar ao
Brasil para fazer o que muitos
considerariam um retrocesso
na carreira: ingressar em um
programa de trainee.

O estranhamento está no fato
de Santos não ser um trainee tra-
dicional. Geralmente, esse tipo
de programa busca jovens for-
mados há no máximo dois anos.
O executivo, porém, já acumula-
va passagens por duas minerado-
ras e uma multinacional de in-
fraestrutura portuária, além de
ter pós-graduação, que trancou
para poder voltar ao Brasil.

Ao descobrir que a Bematech
estava com inscrições abertas
para o programa Trainee Geren-

cial, dedicado a jovens que, co-
mo ele, já haviam concluído a
graduação há mais tempo e ti-
nham experiência no mercado,
Santos viu uma boa oportunida-
de de voltar para o país. A com-
panhia fabrica equipamentos e
softwares de gestão para meios
de pagamentos e, por ser de um
ramo da tecnologia que atende
o varejo, setor que segue em for-
te expansão no Brasil, chamou a
atenção de Santos. “Havia traba-
lhado apenas com indústrias
tradicionais. Queria ampliar
meus conhecimentos”, diz.

Durante o processo de sele-
ção, os trainees foram desafia-
dos a desenvolver projetos estra-
tégicos. “Tivemos liberdade para
criar, sempre com o apoio de um
gestor. Participar de verdade da
tomada de decisões de uma em-
presa é mais importante que
simplesmente ocupar um cargo
de liderança”, ressalta.

O programa, com duração de
um ano, recebeu em sua quarta
edição mais de duas mil inscri-

ções de jovens que se enquadra-
vam nesse perfil, na faixa de 26 a
30 anos — dos quais sete foram
selecionados. Segundo Nilson
Nascimento, gerente de recursos
humanos da Bematech, esse for-
mato diferenciado surgiu em
2010. A primeira edição, realiza-
da no ano anterior, era bem tra-
dicional, mas foi necessário mu-
dar a estrutura para atingir um
objetivo diferente. “Profissionais
talentosos, mas sem vivência de
mercado, já eram absorvidos no
programa de estágio. Queríamos
gente experiente, mas não tanto.
Dessa forma, seria possível trei-
nar esses profissionais e, ao mes-
mo tempo, aprender com eles.”

Para Nascimento, a vantagem
dessa estratégia está na possibili-
dade de atrair talentos capazes
de assumir um cargo de gestão
mais rapidamente que um trai-
nee tradicional. “Queremos que
nossos ‘jovens mais velhos’ ocu -
pem um posto de liderança em
dois ou três anos”, afirma.

Para participar do programa
da Bematech, é preciso ter
pós-graduação, três anos de ex-
periência em outras empresas e
vivência internacional. A edição
de 2013 começará no segundo
semestre. Logo que chegam à
companhia, os trainees preci-
sam desenvolver um projeto es-
tratégico, subordinados a um
gerente ou diretor. “Os trainees
mais velhos têm bagagem e a
expertise necessária para lidar
com um gestor diretamente”,
diz Nascimento.

Com o objetivo de atrair um
público que possa agregar valor
à empresa, mas que ao mesmo
tempo esteja disposto a receber
um treinamento para se adequar
às demandas do negócio, outras
organizações também estão de-
senvolvendo programas de trai-
nee para profissionais de cerca
de 30 anos. “Elas buscam atrair
talentos que tiveram experiência
próxima da liderança e que dese-
jam ascender mais rapidamen-
t e”, afirma Manoela Costa, geren-
te da Page Talent, unidade de ne-
gócio da Page Personnel especia -
lizada em seleção e desenvolvi-
mento de estagiários e trainees.

Segundo a especialista, os pro-
fissionais nessa faixa de idade ge-
ralmente estão mais seguros de
suas escolhas. “A atratividade es-
tá na possibilidade de alavancar
a carreira dentro da área que
gostam, com a qual sabem que
têm afinidade por já conhece-
rem na prática”, diz Manoela.

Com esse viés, a Oi tem apos-
tado em um programa específi-
co para jovens com um pouco
mais de experiência em relação
àqueles que acabaram de sair da
faculdade, o Trainee Executivo. A
companhia, contudo, também
possui um programa tradicional
e um outro voltado a profissio-
nais de exatas, o Trainee Expert.

No caso do Executivo, o obje-
tivo é preparar futuras lideran-
ças, fortalecendo cargos de ges-
tão da companhia. “Buscamos
candidatos com cerca de cinco
anos de experiência de mercado
e uma pós-graduação concluída
ou em andamento. Pode ser em
qualquer área, o que conta é a
vivência, o conhecimento”, ex-
plica Patrícia Coimbra, diretora
de desenvolvimento da Oi.

Lançado em 2008, o progra-
ma já formou 50 jovens. Com
duração de dois anos, o processo
chegou a receber sete mil ins-
crições, que resultam na seleção
de até dez candidatos. Atual-
mente, a companhia está de-
senvolvendo 18 “trainees exe-
cutivos”. “Eles participam de
projetos estratégicos da empre-
sa, então sabem que não estão
na periferia do negócio, e sim
no olho do furacão”, diz. Duran-
te o programa, eles se reportam
diretamente a um gestor e tro-
cam experiências com profis-

sionais seniores. “Isso tudo ace-
lera muito o desenvolvimento
profissional desses jovens”, diz.

Para o bom aproveitamento
das mais de 300 horas de treina-
mento e para superar a pressão
dos desafios gerenciais apresen-
tados, os trainees passam por um
processo de coaching. De acordo
com a diretora, o programa exige
muita resiliência dos candidatos.
“Eles precisam assimilar muitas
informações em pouco tempo e
temos que oferecer suporte para
que consigam fazer isso.”

Por mais que o programa te-
nha objetivos de curto prazo di-
ferentes de um tradicional de
trainees, a nomenclatura foi
mantida para atrair o perfil de-
sejado pela companhia. “O for-
mato é parecido, pois envolve
rotação de áreas e demanda um
perfil profissional mais multi-
funcional”, afirma Patrícia.

No caso da Sanofi, o modelo é
semelhante, mas a palavra “trai -
n e e” não aparece no programa,
chamado de Acelere. Ele é volta-
do para quem tem de dois a cinco
anos de formado, possui pós-gra-
duação em curso ou concluída,
conhecimento de outros i d i o-
mas e experiência em diferentes
empresas. O processo tem um
ano e meio de duração e inclui
até uma oportunidade de co-
nhecer de perto uma operação

do grupo em outro país da Amé-
rica Latina. Conforme o próprio
anúncio diz, “o programa pro-
move o desenvolvimento acele-
rado da carreira e irá preparar o
jovem para assumir rapidamen-
te uma posição gerencial”.

A primeira edição aconteceu
em agosto do ano passado com a
participação de quatro selecio-
nados entre mais de 7,5 mil ins-
critos. A próxima “s a f r a” ocorrerá
apenas em 2014, segundo Rosila-
ne Purceti, diretora de RH da Sa-
nofi no Brasil. Segundo a executi-
va, a ideia surgiu para atender a
uma demanda específica da
companhia, que está passando
por um projeto de diversificação
de seu portfólio de negócios.
“Buscamos profissionais em iní-
cio de carreira, mas com expe-
riência tanto de vida quanto de
mercado. Também queremos
pessoas de fora da indústria far-
macêutica, para que possam
pensar em soluções novas”, diz.

O intuito é que, ao término do
programa, esses jovens possam
ocupar cargos de coordenação
ou gerência. Segundo Rosilane, o
termo “t r a i n e e” não é usado por-
que a companhia não busca um
jovem recém-formado sem expe-
riência. “Precisamos de profissio-
nais com potencial para a lide-
rança, que já saibam o que que-
rem da carreira”, afirma.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 jun. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




