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Va i v é m

Stela Campos

Leonardo Dib é o novo CFO
(Chief Financial Officer) da
Netshoes. O executivo possui
mais de 15 anos de experiên-
cia em companhias como Pe-
psico, Unilever e Organizações
G l o b o.

Calper
Flavio Mello é o novo diretor

de incorporação da C a l p e r, em-
presa do ramo imobiliário.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

O que faço se os jovens da empresa só reclamam?
Divã Executivo

Karin Parodi
re s p o n d e

T
enho 40 anos de
carreira e sou um dos
sócios de uma empresa
na área de tecnologia.

Cada vez mais percebo que
os funcionários que chegam
a nossa companhia, embora
tenham boa formação, são
bastante jovens e “ousados”.
Não me considero um chefe
conservador e até tento
me atualizar a respeito das
mudanças no mercado e
do conflito de gerações.
No entanto, eles reclamam
de falta de oportunidades de
crescimento, dos benefícios,
do salário, da cultura da
organização e até do volume
de trabalho. Admito que as
condições não são perfeitas e

que esses funcionários trazem
bons resultados, mas acho
que essa é uma fase na qual
eles precisam mesmo se
sacrificar. O que devo fazer
para que entendam isso?
Sócio-diretor, 59 anos
Re s p o st a :

Essa mensagem me lembrou
uma reportagem publicada
nos Estados Unidos, alguns
anos atrás, que começava com
a descrição de uma sessão de
terapia de um diretor de
empresa. Ele relatava ao analista
viver uma profunda angústia em
relação aos subordinados mais
jovens, nascidos de 1980 para
cá, para a qual não via saída.
Segundo a matéria, era crescente
o número de executivos com o
mesmo problema que estavam
buscando a ajuda de psicólogos.

Um pessimista avaliaria isso
como algo desanimador, como
se eu dissesse que “essa é a nova
realidade e é preciso se adaptar
a ela”. Porém eu, otimista,
acredito que problemas que se
repetem têm soluções mais fáceis
não apenas porque mais cabeças
se dedicam a encontrá-las,
mas também porque a existência
de padrões permite uma
abordagem mais estruturada e
técnica — e, assim, dependente
menos de talento ou inspiração.

Em primeiro lugar, você
não pode ficar de braços
cruzados e é excelente que já se
tenha dado conta disso, pois o
cenário descrito é insustentável
no médio prazo. O risco aumenta
por seu negócio pertencer ao
setor de tecnologia, que possui
como mais valioso “a t i v o”
seus profissionais, uma vez que
se reinventa em um espaço de
tempo cada vez mais curto.

Minha proposta passa
por uma mudança profunda
na atividade de recrutamento
e seleção de profissionais de
sua companhia, para que ela
possa identificar e selecionar
profissionais mais alinhados
com a cultura e os valores da
organização. Além disso, vocês
devem contar aos candidatos o
que esperam deles em termos
comportamentais. Sem fazê-lo,
fica difícil ter uma equipe
engajada e de alta performance.

Busque responder se sua
estrutura organizacional é
compatível para o negócio
e mercado nos dias de hoje.
As possibilidades de movimento
de carreira existem em
volume suficiente? Elas são
apenas verticais? A geração
Y busca movimentos de
carreira atrelados à desafios e,
consequentemente, conseguem

ter um maior aprendizado. E a
remuneração? Está compatível
com o mercado? Vale fazer uma
pesquisa e implementar o que for
possível em prol do alinhamento
com a concorrência.

Coloque sub judice seu
próprio estilo de liderança.
Você sabe avaliar bem o
desempenho? Tem um plano de
desenvolvimento para cada um
da equipe que prevê sucessão?
Pratica o feedback no dia a dia?
Tudo isso é crucial e ajudará a
responder à pergunta-chave:
por que as pessoas reclamam de
sua empresa e/ou vão embora?

Você parece ter uma equipe
que, apesar das insatisfações
expressas, tem entregue bons
resultados. Um time jovem e
criativo — geralmente com
certa imaturidade — demanda
muito mais energia e
acompanhamento do líder. O
grande objetivo de toda empresa,
não só da sua, é ter profissionais
de alta performance, motivados
e engajados. Você pode
conseguir isso, mas precisa
fazer a “lição de casa” antes.

Observe que não entrei
no debate de qual geração age
da maneira mais correta, pois
o caminho do meio parece ser
o mais razoável. Nem é saudável
um profissional mais maduro

ainda estar preso a alguns
paradigmas e resistir a mudanças
e nem é realista a expectativa
de ascensão de carreira
meteórica dos mais novos.

Karin Parodi é fundadora e
sócio-diretora da Career Center e
presidente da Arbora Global

Esta coluna se propõe a responder
questões relativas à carreira e a
situações vividas no mundo corporativo.
Ela reflete a opinião dos consultores
e não do Valor Econômico.
O jornal não se responsabiliza e nem
pode ser responsabilizado pelas
informações acima ou por prejuízos
de qualquer natureza em decorrência
do uso dessas informações. As perguntas
devem ser enviadas para:
E- m a i l d i va . exe c u t i vo @ 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

RECURSOS HUMANOS

Corte de custos afeta regalias de executivos
É preciso cuidar da comunicação e ter coerência na hora de enxugar a lista de benefícios. Por Letícia Arcoverde e Stela Campos, de São Paulo

Quando a situação aperta e a
ordem é diminuir custos, mui-
tas companhias começam a
olhar com lupa sua lista de be-
nefícios. No alto escalão, isso
pode significar perder algumas
regalias como o motorista, o
modelo de carro mais sofistica-
do, a blindagem do veículo ou
as viagens de primeira classe. A
reação ao que vai ser tirado ou
modificado no cardápio de “m i-
mos” depende, essencialmente,
da forma como essa ação será
percebida pelos profissionais.

“Estamos em um momento de
aperto e os benefícios têm um
peso importante na composição
do custo das companhias”, afir-
ma Marcelo De Lucca, diretor ge-
ral da Page Executive. Excluir
simplesmente algo da lista, no
entanto, é muito difícil mesmo
no nível executivo — que geral-
mente assimila melhor a necessi-
dade de mudança e onde não é
necessária a intervenção dos sin-

dicatos para validar uma altera-
ção. Desse modo, algumas adap-
tações ao novo momento da em-
presa têm sido feitas, como a fre-
quência da troca do automóvel.

“Existe um alto grau de incer-
teza no ar e é natural que se pro-
cure reduzir custos”, diz a consul-
tora Betania Tanure. De acordo
com ela, embora essa agenda im-
posta pela crise seja difícil, se al-
go for cortado dentro de um con-
junto de medidas que demons-
trem coerência, o efeito não será
tão desestimulante. “É preciso
garantir a percepção de justiça.”

Humberto Torloni, vice-presi-
dente técnico da área de benefí-
cios da Aon Hewitt, vê uma ten-
dência de queda em alguns be-
nefícios que não são considera-
dos básicos. “O pessoal está tiran-
do o pé do acelerador, mas não
está freando”, diz. Segundo a pes-
quisa anual da consultoria, bene-
fícios como assistência médica,
seguro de vida e plano odontoló-

gico — que no geral estão previs-
tos em acordos coletivos — conti -
nuam sendo oferecidos pela
grande maioria das companhias.
Porém, entre 2011 e 2012/13,
caiu levemente o número de em-
presas que oferecem automóvel
(de 59% para 51%), reembolso de
quilometragem (de 53% para
47%), check-up (de 47% para
39%), motorista (de 19% para
13%) e clube (de 16% para 10%).

Para Torloni, é mais fácil para a
empresa explicar esse tipo de rees-
truturação para o alto escalão. “Se
esse executivo está engajado, ele
vai entender que precisa apertar o
cinto agora para as coisas melho-
r a r e m”. No entanto, ele alerta que
se o profissional não estiver moti-
vado, esse tipo de perda pode ser
“um balde de água fria”.

Nesse momento do país em
que as manifestações e reinvindi-
cações tomaram as ruas, a con-
sultora Vicky Bloch ressalta que o
corte de benefícios, principal-

mente do nível gerencial para
baixo, não será encarado pacifi-
camente. “Isso pode afetar a pro-
d u t i v i d a d e”. A alta administra-
ção, segundo ela, deve sempre
dar o exemplo. Rafael Souto, da
consultoria Produtive, concorda.
“Se algo vai ser tirado na base, de-
ve existir uma contrapartida na
c ú p u l a”, diz. Para minimizar o
impacto de reduções, é preciso
ter uma boa comunicação e dis-
seminar a ideia de que tudo está
sendo feito para o bem comum.

É sempre complicado lidar
com a sensação de perda, explica
Henri Baroche, líder da área de
remuneração executiva do Hay
G r o u p. “Cria-se um clima ruim. O
executivo não vai sair da empre-
sa, mas isso vai causar ruído na
r e l a ç ã o”. Ele afirma que o mais
comum é a empresa compensar
de alguma forma, como incorpo-
rar o valor perdido no salário —
até para mitigar possíveis riscos
trabalhistas. No entanto, ele afir-

ma que é mais provável que as
companhias, mesmo as mais
conservadoras, tentem racionali-
zar custos antes de cortar, de fato,
as mordomias. “O benefício é
uma conta que a empresa paga
para fazer negócio no Brasil. Não
é o que vai garantir a retenção,
mas para atrair, tem que ter”, diz.

Para Cesar Lopes, líder da prá-
tica de benefícios e saúde da
Towers Watson, os números
ruins das empresas afetam mais
os executivos na remuneração do
que no pacote de benefícios. “Se
o resultado não está bom, ele vai
sentir na diminuição do bônus”,
diz. A pesquisa anual da consul-
toria também indica leve queda
no benefício automóvel, de 74%
para 66%, entre 2011 e 2012 —
que Lopes atribui principalmen-
te à mudança da amostra das em-
presas entre um ano e outro. O
consultor não vê a eliminação
desse tipo de benefício como al-
ternativa por achar que esse mo-

vimento influencia o clima e a sa-
tisfação dos profissionais.

Para Marcelo Ferrari, diretor de
novos negócios da M e r c e r, uma
vez que o benefício é dado, é muito
difícil tirá-lo do profissional. O
mais comum é a empresa redese-
nhar os custos de alguma forma —
mudando a fornecedora do plano
de saúde, renegociando com as
prestadoras de serviço ou fazendo
pequenos ajustes. De acordo com
Ferrari, também é normal que cor-
tes, quando ocorrem, atinjam
mais o alto escalão da companhia,
que comparativamente têm os be-
nefícios mais robustos. “Nos níveis
mais básicos não tem como redu-
zir, pois isso gera problemas sindi-
cais”, diz. Para ele, mesmo quan-
do as mudanças forem pequenas
é importante comunicar bem pa-
ra minimizar o impacto no traba-
lho e na produtividade dos pro-
fissionais. “É preciso deixar claro
quais são as metas de redução e
as razões das mudanças”, diz.

E N SI N O

Unicamp adota o pôquer como
disciplina para ensinar negócios

ANA PAULA PAIVA/VALOR

O aluno Henrique Kojin Peres, 21, diz que o essencial no jogo é a leitura do adversário

Vanessa Jurgenfeld
De São Paulo

Em uma classe com 57 mulhe-
res e 73 homens na faixa dos 20
anos, o professor Cristiano Torez-
zan, matemático de formação,
comanda uma disciplina em que
o principal objeto é o jogo de pô-
quer. No passado praticamente
banido das salas de aula, é curio-
so um jogo de cartas se tornar o
protagonista de uma disciplina.
No Brasil, a Unicamp é a primeira
universidade a iniciar aulas que
abordam os tipos de habilidades
e competências necessárias neste
jogo para serem aplicadas em di-
ferentes situações da vida. A uni-
versidade estadual segue agora o
que outras instituições de ensino
estrangeiras, como o Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT) e a Universidade de Har-
vard, já fazem há mais tempo.

“Não queremos formar joga-
dores de pôquer, mas pessoas
que vão liderar projetos e equi-
pes”, explica Torezzan. Segundo
ele, essas pessoas têm que tomar
decisões baseadas em um con-
junto de informações que elas

controlam, mas existe também
um conjunto de informações
que elas não controlam. “Chama -
mos isso de cenário de informa-
ções incompletas. O resultado de
uma decisão depende da intera-
ção desses dois conjuntos e essas
são situações bem similares ao
que acontece no pôquer”.

Fazendo uma analogia do jogo
com os negócios empresariais, as
cartas são um elemento aleató-
rio, sobre os quais não há contro-
le. Mas o jogador pode fazer cál-
culos probabilísticos das chan-
ces de ganhar uma rodada versus
o seu custo. E isso pode dar um
bom resultado se aliado a uma
estratégia de tomada de decisões
baseada em uma análise do pa-
drão de comportamento dos
oponentes, acreditam especialis-
tas da modalidade esportiva. Co-
mo comparação, muitas decisões
nas empresas são tomadas em
cenários de incerteza. Ao mesmo
tempo, o movimento de uma
companhia no mercado muitas
vezes depende também da ação
que o seu concorrente faz — ou
que se espera que vá fazer.

A disciplina “Fundamentos do

Pôquer ”, dada na Faculdade de
Ciências Aplicadas, na Unicamp
— campus de Limeira, teve uma
demanda surpreendente e atin-
giu a lotação máxima da classe:
130 pessoas. É a matéria eletiva
(não obrigatória) com mais alu-
nos neste semestre. Em média, as
disciplinas eletivas têm 60 estu-
dantes nesse campus. Torezzan
trouxe à primeira aula alguns
dos principais nomes do pôquer
no Brasil: André Akkari, cam-
peão mundial em 2011, que aju-
dará a dar algumas aulas, e Igor
Trafane, presidente da Confede-
ração Brasileira de Texas
Hold’em, a modalidade de pô-
quer mais praticada no mundo.
Eles foram “sabatinados” pelos
alunos por cerca de duas horas.

O estudante de engenharia
Henrique Kojin Peres, 21 anos,
disse que “a primeira aula foi
um bate-papo com dois ídolos”.
Jogador de pôquer desde 2009,
ele entende que, mais impor-
tante do que as cartas, é a leitu-
ra que você faz do seu adversá-
rio. “É preciso saber usar essas
informações, saber quando a
pessoa está mais confiante ou

a n s i o s a”, diz ele, que pretende
trabalhar em consultorias.

Um dos principais objetivos
da disciplina é que o pôquer seja
entendido como um jogo men-
tal, distanciando-o de outros de
azar como a roleta, em que se
depende exclusivamente da sor-
te. Trafane afirma que diversos
estudos acadêmicos mostram
que a aleatoriedade da distribui-
ção das cartas tem pouca in-
fluência no pôquer e, ainda que
existam alguns questionamen-
tos a esse respeito, as decisões
judiciais tem sido favoráveis.

Em diversos países os vence-
dores de torneios de pôquer são
vistos como pessoas de intelec-
to privilegiado, com grande co-
nhecimento de estratégia, ma-
temática e estatística. Mas exis-
te também espaço para a análi-
se psicológica e situações nas
quais o lado emocional passa a
ser mais importante. “É quando
o jogador se pergunta sobre o
oponente: ‘quem é esse cara?
por que ele está fazendo isso?’ ”,
exemplifica Torezzan.

Estudante de engenharia de
produção, Lucas Delago, 21 anos,

também está matriculado na dis-
ciplina e diz que no pôquer os jo-
gadores costumam “separar
comportamentos específicos”.
Em uma mesma mesa há, por
exemplo, o especulador, que ten-
ta ganhar mesmo sem cartas tão
boas, e pessoas mais contidas,
que esperam as melhores mãos
para jogar. “Uma boa estratégia é
não criar estratégias fixas. Du-
rante um torneio, as pessoas vão
tentar interpretar suas ações e ti-
rar conhecimento daquilo que
você costuma fazer.”

Serão três módulos até dezem-
bro. O primeiro trata de noções
básicas do jogo. No segundo, há

aspectos da matemática como a
teoria dos jogos e, no terceiro, há
aulas só com profissionais do pô-
quer. Não há baralho na sala de
aula. Sempre são analisadas si-
tuações de torneios, projetadas
em tela. Para avaliação, os alunos
jogarão torneios em uma página
na internet, só entre pessoas da
turma e com dinheiro fictício.

Embora a Unicamp seja a pri-
meira a abrir espaço para a mo-
dalidade no país, outras duas
instituições de ensino — uma
no Rio de Janeiro e outra no Rio
Grande do Norte — também de-
monstraram interesse em ofer-
tar a disciplina.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 ago. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




