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1.O estudo do professor
Peter Cappelli apontou
que 55% dos diretores exe-

cutivos concordaram em partici-
par de uma busca de emprego e
65% dos vice-presidentes execu-
tivos também.

2.Um detalhe importante
é que quando o candida-
to a uma vaga aceita ser

considerado, ele geralmente
não sabe nem o cargo nem o
salário que será oferecido.

3.A conclusão do estudo é
que no caso dos caça-ta-
lentos, há boas chances

de eles atraírem um executivo
para preencher uma vaga. Já
para as empresas, mostrou-se
crucial ter uma estratégia para
reter na empresa o funcionário
de alto escalão

Sarah Halzack
THE WASHINGTON POST

É difícil imaginar que altos exe-
cutivos queiram deixar o empre-
go. Afinal, eles traçam o escopo
e os objetivos das próprias posi-
ções. Mas de acordo com um no-
vo estudo, embora muitos exe-
cutivos do alto escalão não este-
jam em busca de uma posição
diferente, a maioria está dispos-
ta a se candidatar a um outro
emprego se lhes for oferecida
uma nova oportunidade.

Peter Cappelli, professor da
Wharton School, Universidade
da Pensilvânia, nos Estados Uni-
dos, estudou os dados de uma
importante empresa de recruta-
mento de executivos para saber
com que frequência os líderes
empresariais são receptivos às
propostas feitas por alguma em-
presa de recrutamento.

Ele verificou que 55% dos di-
retores executivos consenti-
ram em participar de uma bus-
ca de emprego e 65% dos vice-

presidentes executivos tam-
bém reagiram do mesmo modo.

É importante entender como
as empresas de recrutamento
trabalham normalmente: quan-
do o candidato a um emprego
aceita ser considerado, com fre-
quência não sabe qual é a vaga
disponível nem tampouco a re-
muneração e os benefícios a
que terá direito.

Cappelli afirma que “a respos-
ta das pessoas é determinada pe-
las circunstâncias presentes e
não pela natureza da posição
que lhes é oferecida”.

Até certo ponto não é surpre-
sa o fato de os indivíduos que
chegaram ao topo das suas orga-
nizações serem mais ambicio-
sos no sentido de progredir ain-
da mais na sua carreira.

“Acho que isso reflete o fato
de que os executivos seniores
são mais experientes”, disse o
professor Peter Cappelli numa
entrevista. “Eles entendem
que, da maneira como suas em-
presas operam, trata-se sim-
plesmente de um mercado de
trabalho aberto.”

E, de acordo com o professor,
o modo de pensar dos executi-
vos se baseia numa crença rea-
lista de que na economia global
de hoje, com suas rápidas mu-
danças, seu futuro e também

seu empregador são sempre in-
certos.

Estratégia. As conclusões do
estudo podem ser valiosas para
profissionais que trabalham
com talentos: para as equipes
de recursos humanos de empre-
sas são um sinal de que uma es-
tratégia para reter o funcioná-
rio é crucial no escalão mais al-
to de líderes empresariais e não
só para os funcionários hierar-
quicamente inferiores. E, no ca-
so dos chamados caça-talentos,
a pesquisa mostra que, usando
a estratégia certa, eles têm boas

chances de atrair um executivo
para preencher uma outra vaga.

Cappelli também concluiu
que os executivos com expe-
riências diversas – ou que traba-
lharam em diversas compa-
nhias ou em múltiplas divisões
dentro de uma empresa – têm
mais probabilidade de conside-
rar novas oportunidades de tra-
balho. E citou várias razões pa-
ra isto. Uma delas é que os exe-
cutivos com currículos menos
direcionados, mais amplos, são
mais predispostos a aceitar o
convite porque acreditam que
vão aprender alguma coisa no-

va com o processo de busca.
As relações pessoais também

são importantes. “Quando vo-
cê trabalha numa empresa du-
rante algum tempo cria víncu-
los sociais que o retém no local.
Quando você muda muitas ve-
zes de emprego não desenvolve
essas relações”, ele diz.

O professor chegou à essa
conclusão porque muitas com-
panhias incentivam seus funcio-
nários a assumir novas posi-
ções, mas no mesmo nível, den-
tro da companhia, de modo a
ampliar suas habilidades. /

TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

Executivo do alto
escalão também quer
mudar de emprego

PRESTE ATENÇÃO

YUYA SHINO/REUTERS

CORREÇÃO

● Nova ordem

Fernando Scheller

A Nextel está virando de cabe-
ça para baixo sua estratégia
após terminar o segundo tri-
mestre com queda de 8,3% no
número de clientes em rela-
ção a 2012. A empresa está vol-
tando atrás de decisões que
afetaram o atendimento aos
clientes e levaram ao atraso
tecnológico em relação à con-
corrência. O presidente da
Nextel no Brasil, Gokul Hem-
mady, diz saber que o rádio
não atrai mais clientela. A di-
ferença, agora, está na oferta
de dados.

A internet é justamente o “cal-
canhar de aquiles” da Nextel, se-
gundo fontes do mercado de te-
lecomunicações. A empresa es-
tá muito atrasada em compara-
ção à concorrência. Enquanto
Vivo, TIM, Claro e Oi oferecem
o serviço 3G há pelo menos qua-
tro anos, a Nextel ainda engati-
nha no setor. No momento, en-
quanto a Nextel começa a ex-
pandir mais agressivamente a
rede 3G, as outras operadoras já
estão na tecnologia seguinte, o
4G.

O serviço de banda larga mó-

vel da Nextel, por enquanto, es-
tá limitado a São Paulo, com pre-
visão de ser estendido para o
Rio de Janeiro até o fim do ano.
No entanto, a oferta de apare-
lhos da empresa seguirá restrita
até o início de 2014, quando os
clientes da empresa poderão fi-
nalmente usar os aparelhos
mais populares entre os usuá-
rios de maior poder aquisitivo,
como o iPhone, da Apple, e a
família Galaxy, da Samsung.

Como a Apple e a Samsung
não vão adaptar seus aparelhos
à oferta de rádio, o acesso ao
produto será feita por um aplica-
tivo criado em conjunto com o

Google, o Prip, que estará dispo-
nível apenas para os assinantes
da Nextel.

A escassez de aparelhos repre-
senta uma contradição à inten-
ção da companhia de atender,
principalmente, a empresas e
clientes pessoa física das clas-
ses A e B. Esse descompasso en-
tre público-alvo e oferta fez a
receita da Nextel com apare-
lhos despencar 40% no segun-
do trimestre de 2013, em rela-
ção ao mesmo período do ano
passado.

Tempo perdido. Tanto atraso
em relação à concorrência é fru-
to de estratégias equivocadas. A
possibilidade de a empresa en-
trar na era da banda larga móvel
foi aberta em dezembro de
2010, mas só começa a virar rea-
lidade agora, dois anos e meio
mais tarde.

Segundo fontes de mercado,
a NII – holding que controla a
companhia – impôs à filial brasi-
leira a terceirização do trabalho
de expansão de rede e de tecno-
logia da informação à Nokia Sie-
mens e à HP. “A decisão levou à
queda na qualidade do serviço e
a implantação da rede demorou

bem mais que o esperado”, diz a
fonte.

Os problemas ficaram mais
evidentes no fim de 2011, quan-
do acabou o período de estabili-
dade dos funcionários da Nex-
tel que haviam migrado para as
companhias contratadas. “Foi
uma redução de custos que im-
pactou também os sistemas das
lojas da Nextel”, explica a fonte.
“O cliente tentava trocar o pla-
no, mas não conseguia. Criou-
se um círculo negativo.”

Além dos problemas inter-
nos, a Nextel também não agiu
de forma rápida o suficiente
quando seu diferencial de mer-
cado deixou de existir. Até pou-
co tempo atrás, o rádio era a for-
ma mais prática de duas pes-
soas se comunicarem sem pa-
gar uma ligação. Segundo o ge-
rente da área de telecomunica-
ções da consultoria Frost & Sul-
livan, Renato Pasquini, essa rea-
lidade mudou nos últimos qua-
tro anos, com o lançamento do
plano de ligações ilimitadas da
TIM, estratégia que logo foi ado-
tada pelas demais operadoras.
“O mercado de voz está madu-
ro e ser competitivo nessa área
já não representa mais muita
coisa”, diz o especialista.

Volta ao começo. Hemmady,
que era diretor de operações da
NII e assumiu a operação brasi-
leira no fim do ano passado, afir-
ma que boa parte dos erros do
passado está sendo corrigida. A
terceirização da rede, por exem-
plo, foi abortada. Ele afirma que
a empresa já contratou 400 fun-
cionários próprios para acele-
rar a expansão da rede 3G. “A
partir de agora, as ofertas serão
um mix de voz e dados, mas o
foco vai estar nos dados.”

O executivo diz não estar
preocupado com o fato de que a
concorrência está um passo à
frente no que diz respeito à tec-
nologia. “Não acho que o consu-
midor esteja interessado se o
serviço é 3G e 4G, mas sim na
experiência de navegação”, diz.
O presidente da Nextel no Bra-
sil afirma que 2013 será um ano
de “estabilização” dos serviços,
que deverá levar a uma melhora
do resultado final de 2014.

O mercado financeiro, no en-
tanto, não vê a situação sob o
mesmo prisma. Um relatório
do banco americano JP Morgan
reduziu as estimativas para a
ação da holding NII, que é nego-
ciada na bolsa eletrônica Nas-
daq, por causa das dificuldades
da companhia em implantar o
serviço 3G no Brasil e no Méxi-
co, seus principais mercados.
Os analistas André Baggio e
Marcelo Santos também reduzi-
ram as estimativas para a recei-
ta e o Ebitda (lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciações e
amortizações) para os exercí-
cios de 2013 e 2014.

Realismo. Raciocínio do executivo é que economia, seu futuro e do empregador são incertos

Pesquisa mostra que,
embora não procurem
trocar de posição, podem
mudar se for oferecida
uma nova oportunidade

● Perfil
indesejado
A Nextel afir-
ma que parte
da perda de
clientes no últi-
mo ano é tam-
bém reflexo de
uma ‘limpeza’
de inadimplen-
tes na base de
assinantes.

CLAYTON DE SOUZA/ESTADÃO

Por um erro de edição, na
matéria “Abilio encerra bri-
gas com Casino e deixa Gru-
po Pão de Açúcar”, na pág.
B14, da edição de sábado do
caderno de Economia&Ne-
gócios, uma das frases da
carta de despedida de Abilio
foi cortada. A frase comple-
ta é “Levo comigo os desa-
fios, as conquistas, as derro-
tas, as vitórias e, acima de
tudo, os aprendizados.”

Resultados em queda

Número de 
clientes

Receita 
líquida

Receita com 
aparelhos

EM MILHARES

2º TRI
2013

2º TRI
2012

4.138

3.880

EM MILHÕES DE REAIS

2º TRI
2013

2º TRI
2012

1.397

1.198

EM MILHÕES DE REAIS

2º TRI
2013

2º TRI
2012

66

40

● Desafiada pela concorrência mais acirrada e 
por erros internos de gestão, Nextel viu sua 
clientela e sua receita cair nos últimos 12 meses
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“Há dois anos, nós
tomamos uma decisão
consciente de terceirizar
operações; parecia ser a
direção certa na época. (...)
Este ano, nós tomamos a
decisão de recontratar os
funcionários, para termos
mais controle da nossa rede
e da área de TI.”
Gokul Hemmady
PRESIDENTE DA NEXTEL BRASIL

Nova estratégia. Gokul Hemmady, presidente da Nextel do Brasil, admite que o rádio não atrai mais os clientes e o diferencial está na oferta de dados

O fim da era
do rádio
Nextel corre para
ampliar oferta
de banda larga e de
smartphones para
estancar perda
de mercado no País
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 set. 2013, Economia & Negócios, p. B4.




