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Va i v é m

Stela Campos

Emmanuel Pelege é o novo di-
retor financeiro (CFO) do BNP
Paribas Cardif do Brasil, braço se-
gurador do BNP Paribas. Ele
substitui Renato Oliveira, que as-
sume a diretoria de marketing.

Siemens
Ademir Terra é o novo diretor

financeiro (CFO) da Siemens En -
terprise Communications. Ele
tem passagens por McAfee e Ge-
neral Electric.

SulAmérica
Renato Terzi assume a nova vi-

ce-presidência da SulAmérica
que unificou as áreas de proje-
tos estratégicos, inteligência de
mercado, CRM e marketing.

EY
Ricardo Gomez é o novo sócio

da área de consultoria da EY (an-
teriormente Ernst & Young). Com
28 anos de experiência, ele já pas-
sou pela IBM Brasil e pela PwC.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

Devo trocar uma múlti por uma empresa menor?
Divã Executivo

Sofia Esteves
re s p o n d e

T
rabalho há seis anos
em uma
multinacional do
setor de seguros,
gosto do que faço e

até recebo feedbacks positivos.
Durante todo esse período,
no entanto, nunca consegui
um aumento ou promoção
relevante. Muitos dos meus
colegas estavam em uma
situação parecida e decidiram
deixar a empresa. O problema é
que todos eles foram trabalhar
em companhias pouco
conhecidas e de menor porte.
Um deles, inclusive, me disse
que está em um cargo superior
ao que ocupava, com mais
autonomia, mas que o salário
é praticamente o mesmo de

antes. Embora eu também
tenha vontade de mudar, acho
importante fazer parte de uma
companhia conceituada e que
seja forte no mercado. Vale a
pena insistir mais um pouco ou
devo tentar desenvolver minha
carreira em organizações mais
enxutas e menos hierárquicas?
Coordenador, 33 anos
Re s p o st a :

O seu questionamento só me
faz ter certeza de que,
realmente, estamos vivendo
um período de mudanças e
transformações na relação
que temos com o trabalho.
O sociólogo italiano Domenico
De Masi acredita que estamos
no período de reinvenção do
modelo de trabalho moldado
pela Revolução Industrial e que
ditou esse padrão de eficiência
que seguimos ainda hoje.

O que até bem pouco tempo
atrás era considerado o único
e o correto caminho
profissional — fazer uma boa
faculdade e conseguir um bom
cargo em uma grande empresa
— já não traz mais todas as
respostas nem é sinônimo
de sucesso ou de realização.

As principais mudanças que
estamos vivendo no mercado
de trabalho estão relacionadas
com diversos fatores como

a alta competitividade que
as empresas vêm enfrentando
para atrair e reter seus
principais talentos. Se antes
as grandes organizações se
preocupavam com a perda dos
seus colaboradores para as
concorrentes, hoje elas têm que
se preocupar com a competição
com o empreendedorismo e
as ofertas de pequenas e
médias empresas. Existem
muitos profissionais
descobrindo suas vocações e
realizações nos novos modelos
de trabalho. Esse pode ser o
seu caso e dos seus colegas.

Outros fatores que colaboram
para o surgimento desse novo
modelo são as mudanças
constantes, os cenários
econômicos repletos de
incertezas, o multiculturalismo,
os estímulos por parcerias e pela
flexibilidade nas organizações,
o poder descentralizado
reduzindo e eliminando níveis
hierárquicos, as possibilidades
de atuação ampliadas pelo
mundo virtual, a valorização dos
espaços organizacionais e não
mais dos cargos. Ou seja, acredito
que é possível repensar o peso
que está dando ao salário e ao
nome e porte da empresa, a
não ser que isso seja mesmo
muito importante para você.

Em pouco tempo, fazer
parte de uma companhia
conceituada e forte no
mercado não será um fator
determinante no currículo
profissional. O que será
valorizado será o espaço
organizacional que você ocupa
na empresa, os desafios que
assume e o quanto você
constrói uma trajetória
conectada com os seus mais
diversos talentos e sua vocação.

Cada uma das experiências
nas grandes, pequenas e
médias empresas terá ônus e
bônus e é preciso que você
analise o quanto está disposto
a vivê-los. As grandes empresas,
de maneira geral, apresentam
estruturas e políticas mais
claras e organizadas, além
de oferecerem uma carga
horária maior de treinamentos
considerados referências
no mercado. No entanto,
são menos flexíveis devido
à burocracia e limitações
necessárias para a gestão
de muitos colaboradores,
produtos e serviços.

Já as médias e pequenas
empresas costumam oferecer
desafios complexos e
multidisciplinares, com
estruturas e políticas mais
flexíveis, possibilitando

uma maior autonomia e
experiências diversificadas.
Por outro lado, elas podem
dar uma carga horária menor
de treinamentos formais e
ter ferramentas de gestão
menos desenvolvidas — o que
reflete um pouco o que seus
colegas estão vivendo.

Acho que vale a reflexão
sobre o que você está disposto
a viver. Além disso, recomendo
que inclua em suas opções
de carreira não só a mudança
da grande para a pequena
empresa, mas também o
encontro com outras rotas
e possibilidades de alcançar
o reconhecimento e a
realização que tanto busca.

Sofia Esteves é psicóloga com
especialização em recursos humanos e
presidente do grupo DMRH

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

M O B I L I DA D E

Distância de casa influencia decisão de aceitar novo trabalho
De São Paulo

O deslocamento de casa até o
trabalho é um fator que influen-
cia quase metade dos profissio-
nais na decisão de aceitar ou
não uma proposta de emprego.
No entanto, não chega a ser um
impedimento na maioria dos ca-
sos. É o que mostra um levanta-
mento da consultoria de recru-
tamento H av i k com quase 700
profissionais, a maioria de nível
gerencial e com residência na ci-

dade de São Paulo, produzido
com exclusividade para o Va l o r .

Segundo os dados, 48% levam
em conta o tempo que será gas-
to para ir e voltar do trabalho ao
avaliar uma proposta. “Quando
as oportunidades profissionais
aparecem com mais frequência,
a pessoa fica mais seletiva. Nes-
se caso, o tempo que se leva até
o trabalho vai ser levado em
c o n t a”, diz Ricardo Barcelos, só-
cio-diretor da Havik.

No entanto, a maioria admite

que não descartaria uma boa ofer-
ta de emprego mesmo se tivesse de
enfrentar longos deslocamentos
diariamente. Para 77%, a necessi-
dade de gastar mais de 90 minutos
no trânsito para chegar ao escritó-
rio não seria suficiente para desis-
tir de uma vaga. Barcelos consi-
dera que esse resultado tem rela-
ção com o perfil dos entrevista-
dos, em maioria gerentes com ca-
racterísticas comerciais, que já
estão acostumados com desloca-
mentos da empresa até o cliente.

“O que vem junto com essa
proposta que exige 90 minutos
até o trabalho? É preciso avaliar o
salário, os benefícios, a empresa,
a perspectiva de crescimento e o
c a r g o”, diz. Na Havik, Barcelos
percebe cada vez mais profissio-
nais abertos a aceitar vagas no in-
terior de São Paulo, mesmo mo-
rando na capital e enfrentando
deslocamentos diários de mais
de uma hora até a empresa.

Atualmente, apenas 6% dos
profissionais que participaram

da pesquisa enfrentam mais de
90 minutos no trânsito até o tra-
balho todos os dias. Em 40% dos
casos, o deslocamento é de até
meia hora, e 41% gastam entre
30 minutos e uma hora. Outros
13% demoram entre uma hora e
90 minutos. Para Barcelos, um
desgaste no trânsito pode ter
impacto direto no desempenho
do profissional. “Quem mora
mais próximo do trabalho con-
segue organizar a vida com
mais qualidade”, diz.

As empresas sabem disso. O só-
cio-diretor cita, por exemplo, a
tendência cada vez mais frequen-
te de oferecer aos profissionais a
possibilidade de ter horários fle-
xíveis e trabalhar de casa algumas
vezes por semana. De acordo com
Barcelos, essas práticas são enca-
radas como benefícios para dri-
blar os problemas de trânsito nas
grandes cidades, mas trazem ou-
tra vantagem. “Ações desse tipo
costumam gerar níveis mais altos
de produtividade e satisfação.”

G E ST Ã O

Ex-executivos viram
mentores para jovens
e m p re e n d e d o re s
Grupo em Campinas reúne profissionais experientes para ajudar
na fase inicial de negócios. Por Letícia Arcoverde, de São Paulo

CLÁUDIO BELLI/VALOR

Rosana Jamal, ex-diretora da área de pesquisas na Motorola, é coordenadora do grupo e já foi mentora de duas startups

Um projeto capitaneado por
ex-executivos da cidade de Cam-
pinas, em São Paulo, quer pro-
mover um encontro entre o
mundo das corporações e o das
startups. A ideia é transformar os
profissionais com experiência
acumulada nas grandes compa-
nhias em mentores de pequenas
empresas em fase inicial.

Lançado no fim do ano passa-
do, o grupo reúne executivos
que já se aposentaram da carrei-
ra corporativa ou que possuem
ritmo de trabalho menos acele-
rado e que querem contribuir
com o desenvolvimento de no-
vos projetos. Toda a experiência
em grandes empresas, no entan-
to, não significa necessariamen-
te que eles estão preparados pa-
ra se aventurar em negócios no-
vos. “As startups são um mundo
diferente. Há um desafio, inclu-
sive, de vocabulário”, explica Ro-
sana Jamal, responsável pela or-
ganização da rede.

Para facilitar a comunicação
entre os dois mundos, o grupo
oferece treinamentos sobre con-
ceitos e métodos de empreende-
dorismo, onde os executivos dis-
cutem e analisam casos de suces-
so e conversam com empreende-
dores. Cerca de 100 executivos de
diversas cidades já participaram
dessas aulas de “a t u a l i z a ç ã o”, e

30 deles fizeram outro curso, que
aprofunda técnicas de mento-
ring. “O objetivo do treinamento
é mudar a perspectiva de profis-
sionais que já têm a bagagem
c o r p o r a t i v a”, diz Rosana.

Ainda em desenvolvimento, o
grupo em si tem uma dinâmica
de startup. A própria Rosana
considera que foi ao mesmo
tempo aluna e organizadora do
primeiro treinamento que a re-
de ofereceu, no primeiro tri-
mestre de 2013. As aulas são da-
das por um empreendedor ex-
periente e um consultor de star-
tups. Outros cursos estão pre-
vistos até o fim do ano.

Rosana fez carreira em inova-
ção, área na qual ela vê algumas
similaridades com o empreende-
dorismo. “Acabamos vivendo a
mesma agonia do empreende-
dor, mas a diferença é que a em-
presa está sempre por trás. Nas
startups os processos são muito
mais rápidos. Existe uma ligação,
mas são mundos que nunca se fa-
l a r a m”, diz. Rosana acumula mais
de 30 anos de carreira no setor de
pesquisas em telecomunicações,
entre eles 14 anos na fabricante
de celulares Motorola, onde foi
diretora do departamento de
pesquisa e desenvolvimento
(P&D). Ela deixou a empresa no
ano passado, quando a compa-

nhia foi adquirida pelo Google e
passou por uma reestruturação.

Hoje, Rosana coordena o gru-
po de executivos e atua como
consultora de estratégia de P&D,
além de já ter sido mentora de
duas startups por meio do proje-
to. “Na empresa, o foco é olhar
para dentro. Como mentor, você
precisa olhar para um mundo
novo, e acaba encontrando áreas
que nunca teve oportunidade de
conhecer antes”, diz.

Conhecida como polo de em-
presas tecnológicas, Campinas
tem, segundo dados do IBGE de
2010, o 11º maior Produto Inter-
no Bruto (PIB) do país. Junto com
Sorocaba, a região é responsável
por um terço da produção indus-
trial do Estado de São Paulo. As-
sim, é natural o interesse de exe-
cutivos da cidade pelo ecossiste-
ma de empreendedorismo e ino-
vação, alimentado pela presença
de grandes centros de pesquisa e
universidades reconhecidas.

Criada em 2010, a Associação
Startups Campinas, por exem-
plo, ajuda hoje na aceleração de
40 empresas de diversos seg-
mentos como TI, educação e
agronegócios. Essas startups já
receberam, juntas, mais de R$ 6
milhões em investimentos.

Os mentores formados atuam
junto a startups em diversas ace-

leradoras, encontradas por meio
da rede de contatos dos próprios
executivos ou em universidades
da cidade, após o “c a s a m e n t o”
feito pelo grupo, como descreve
Rosana. “Depende do perfil do
mentor e da startup”, diz. Uma
das aceleradoras que receberá es-
se apoio será desenvolvida em
um projeto da Prefeitura Munici-
pal de Campinas e do Núcleo Sof-
tex, uma organização que atua
no fomento ao empreendedoris-
mo de tecnologia e no desenvol-
vimento da indústria de software
no Brasil. Com início previsto pa-
ra o segundo semestre, a parceria
pretende ter dez startups de tec-
nologia em processo de incuba-
ção até o fim do ano.

A motivação dos profissionais
experientes é variada. Para Edvar
Pera Junior, coordenador do gru-
po Softex Campinas, o contato
com jovens empreendedores é

uma espécie de reciclagem de
carreira. “Eles gostam de estar
antenados no assunto”, diz. Além
disso, Rosana afirma que muitos
sentem vontade de contribuir
mesmo depois de afastados da
carreira executiva. Mesmo assim,
o trabalho pode começar volun-
tário e render frutos depois —
muitos mentores acabam com
participação acionária na star-
tup, e alguns acabaram até indo
trabalhar na pequena empresa.

É o caso de Elaine Martins,
que também deixou a Motorola
em agosto do ano passado, onde
era gerente de integração de
produtos. Depois de sair da em-
presa, começou a pesquisar o
que estava acontecendo no
mundo das startups e incuba-
doras de Campinas. Após fazer
o treinamento do grupo, Elaine
começou a atuar como mentora
de uma startup de desenvolvi-

mento de softwares de gestão
de operações e hoje trabalha
em tempo integral na empresa,
que em um ano dobrou a equi-
pe e conta com 12 pessoas. Ela é
responsável pela área de desen-
volvimento de software e estu-
da entrar como sócia.

Sair de uma multinacional em
que todos os processos e a cultu-
ra já estão definidos para uma
empresa em desenvolvimento
foi, para Elaine, um “choque de
mundos”. “Na startup, você tem
que fazer ao mesmo tempo em
que pensa em como fazer”, ex-
plica. O treinamento oferecido
pelo grupo de executivos foi, pa-
ra ela, bastante útil para aproxi-
mar as duas visões diferentes de
negócios. “Em uma empresa ini-
ciante, é preciso sempre ouvir,
mapear e ajudar a construir. A
experiência corporativa ajuda a
perceber e a formatar isso”, diz.

BNP Paribas Cardif
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 ago. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




