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Mudanças também precisam ocorrer “da porta para dentro”
Rumo certo

Betania Tanure

O
que você acha de
um presidente
afirmar que, no seu
time, uma boa
parte das pessoas

está apenas parcialmente
comprometida com os
desafios? E se ele disser ainda
que são poucos os que têm as
competências necessárias para
entregar resultados

diferenciados?
Não é difícil medir o que isso

significa para as empresas, em
especial no atual cenário
macroeconômico brasileiro, de
muita incerteza, baixo nível de
crescimento e uma taxa de
impostos que se situa entre as
mais altas do mundo.

Esse é o Brasil de boa parte
das nossas grandes empresas.
Em relação às decisões
macroeconômicas elas têm
pouco a fazer individualmente,
porém muito a fazer no
coletivo, nas associações e nas
federações. E podem ter muito
a mudar também “da porta
para dentro”.

Devo dizer que achei terríveis
os resultados revelados por
uma pesquisa que fizemos
no 13º Fórum de Presidentes,
promovido em agosto pela
Associação Brasileira de
Recursos Humanos (ABRH).
Para os 114 CEOs entrevistados,

que comandam cerca de 30% do
PIB brasileiro, 41% dos
executivos de sua equipe
estão apenas parcialmente
comprometidos com os
desafios e somente 37%
apresentam as competências
necessárias para entregar
no presente resultados
que sustentem a
construção do futuro.

Para esses presidentes, a
primeira pergunta é: como você
faz o seu “dever de casa”? Se o
seu time tem problemas, não
tenha dúvida de que esses
problemas, ou boa parte deles,
começam em você. Dificuldade
de ser meritocrático?
Autoritarismo? Ego
avantajado? Falta de tempo
para trazer as pessoas para o
jogo? Falta de acreditar
genuinamente que elas fazem a
diferença? Talvez a herança do
seu antecessor seja ruim — mas
o que você fez a partir daí?

Analise em que medida seus
executivos entregam resultados
excepcionais. Aqueles que
satisfazem as necessidades
imediatas provavelmente não
são demitidos, mas, se o
estratégico não vem junto,
ainda assim eles são
promovidos? Avalie se você está
promovendo os que entregam a
qualquer custo, sem semear o
longo prazo, ou os que, com
visão de futuro, também
desenvolvem estratégias e
pessoas. Sei que são raros
os executivos nesse segundo
grupo. Nossas pesquisas
indicam que apenas 8%
combinam com equilíbrio
resultados de curto
prazo, construção do
futuro e pessoas.

Para alguns falta a
mobilização, o significado, a
causa. Reflita se você sabe com
clareza qual a causa que o move
e que move cada pessoa do seu

time. Invista tempo nisso. Para
outros, que já se sentem
mobilizados, falta saber se têm
as competências adequadas.
Elas não se desenvolvem em um
passe de mágica ou pela
simples vontade pessoal.
Vontade não é tudo. É preciso
estruturar um caminho, uma
jornada de aprendizagem
entrelaçada com o negócio,
coisa tão rara no meio
empresarial – e também no
mundo acadêmico.

No Brasil são raríssimos os
processos de desenvolvimento
com resultado real na dinâmica
do negócio. Não por acaso, em
momentos de incerteza como
o atual, muitas iniciativas de
desenvolvimento são
canceladas ou postergadas.
Algumas porque, apesar de
“lindas”, estão distantes do
mundo real — são úteis para o
currículo do indivíduo, mas
têm pouco efeito na vida

empresarial. Outras porque não
se acredita que são as pessoas
que viram o jogo e que
garantem, ou não, resultados
diferenciados. Claro que
um terceiro grupo de empresas
corta iniciativas porque
já está morrendo, mas esse,
felizmente, não é o caso
da maioria.

A que grupo sua empresa
pertence? Analise isso com
honestidade e, se preciso, aja
para mudar essas estatísticas.
Caso contrário, sua empresa
poderá ser uma das que
fatalmente são levadas ao
fracasso. Mude o jogo, com o
compromisso do seu time.
Tenha a humildade e a
sabedoria de criar condições
para aumentar as competências
individuais e organizacionais
de sua empresa. Mãos à obra!

Betania Tanure é doutora e professora
da PUC Minas e consultora da BTA
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Mais executivos
engrossam a fila
da recolocação
Estagnação econômica faz crescer o tempo para se conseguir um novo
trabalho para demitidos. PorLuiz De França , para o Valor, de São Paulo

Com a economia brasileira
andando a passos lentos, as con-
sultorias de outplacement não
têm do que reclamar. Contrata-
das pelas empresas para ajudar
a reposicionar no mercado o
profissional dispensado por
elas, as consultorias são uma es-
pécie de termômetro que indica
o grau de desemprego, princi-
palmente no nível executivo.

A maioria delas afirma ter
crescido uma média de 25% este
ano no volume de trabalho em
relação ao ano passado. Algu-
mas empresas de setores que
não costumavam dar esse tipo
de benefício como fundos de
private equity, escritórios de ad-
vocacia, agências de publicida-
de, hospitais e laboratórios tam-
bém passaram a oferecer. O ob-
jetivo do outplacement é deixar
o profissional demitido mais as-
sertivo e aumentar sua possibli-
dade de conseguir emprego
mais rápido. Segundo especialis-
tas, a chance de um novo desafio
dar certo é maior com essa
“m ã o z i n h a”.

No entanto, com mais clientes
e menos empresas contratando,
essas consultorias também vi-
ram o tempo da recolocação se
estender em média dois meses,
passando de seis meses. Para dri-
blar essa questão, as empresas
estão tendo que buscar alterna-
tivas para os profissionais que
atende. Entre elas, atividades de
freelancer, abertura de negócio
próprio e mudança setorial .

“A desaceleração começou no
segundo semestre de 2012. Mas
se no ano passado as demissões
tinham sido por desempenho,
neste ano são por conta da res-
truturação de áreas”, diz Rafael

Souto, diretor geral da consulto-
ria Produtive. No momento, ele
atende uma grande empresa lis-
tada na bolsa de valores, que
prefere não revelar o nome, cuja
previsão é demitir até o fim des-
te semestre 400 pessoas, do exe-
cutivo ao operacional. Ainda se-
gundo Souto, o número de va-
gas captadas no mercado caiu
28% nos primeiros seis meses do
ano, comparado com o primeiro
semestre de 2012.

Dois dados determinam esse
montante de demissão: a desace-
leração da economia e a perspec-
tiva de um cenário incerto, o que
leva as empresas a cortarem cus-
tos. A situação é parecida na Ca -
reer Center, que também faz out-
placement. Apenas nos meses de
julho e agosto houve um aumen-
to de serviços prestados de 30%
em relação ao primeiro semestre.
“O que percebemos é que nossos
clientes têm tido menos oportu-
nidades. Em 2012, o profissional
encontrava um novo emprego
em seis meses. No primeiro se-
mestre deste ano, subiu para oito
meses”, diz Claudia Monari, dire-
tora da Career Center.

Mais trabalho e clientes tam-
bém resultam em um maior fa-
turamento. Os negócios fecha-
dos pela unidade de transição
de carreira da Mariaca cresce -
ram 40% entre janeiro e agosto,
comparado aos mesmos meses
do ano passado. Os segmentos
que passaram a usar seus servi-
ços pela primeira vez, ou com
mais frequência, são comércio
eletrônico, educação, entreteni-
mento e hotelaria.

O tempo de recolocação tam-
bém aumentou para seis meses
entre os executivos e quatro me-

ses para cargos mais baixos.
“Não se tem novas posições no
mercado sendo abertas nesse al-
to nível”, diz Lucia Costa, direto-
ra geral da Mariaca. Ela acredita
que as demissões devem dimi-
nuir somente em meados de
2014, influenciadas pela reto-
mada da economia nos Estados
Unidos, que interfere nas multi-
nacionais americanas.

“Quando a economia vai mal,
o nosso negócio vai bem”, diz Jo-
sé Augusto Minarelli, diretor da
Lens & Minarelli. Sua previsão é
de que os executivos demitidos
neste semestre demorem de oito
a doze meses para encontrar um
novo emprego. A explicação é
que com menor volume de con-
tratação os processos seletivos
são mais exigentes e demorados
porque há mais candidatos. O
atraso na decisão é para não er-
rar na escolha.

Mesmo naquelas que afirmam
não ter sentido ainda o reflexo
da economia, existe a sensação
de que tudo pode mudar de
uma hora para outra. “Já tive-
mos clientes pedindo para orçar
o serviço, mas sem definição ain-
d a”, garante Simone Leon, dire-
tora da Right Management.
“Não vejo aumento de demanda
porque alguns setores estão de-
sacelerando, mas outros não”,
diz Caroline Pfeiffer, diretora da
LHH|DBM, que estima que o
tempo médio para recolocação
de executivos também subiu pa-
ra seis meses.

Diante de situações como essa
é preciso repensar a maneira de
se avaliar e se posicionar no mer-
cado. Uma alternativa é olhar
com mais atenção segmentos no-
vos e menos profissionalizados,
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A executiva Sheila Fonseca, atual diretora de recursos humanos da AGCO do Brasil, já ofereceu e recebeu outplacement

Benefício é mais comum para profissionais do alto escalão
De São Paulo

O mercado de outplacement é
formado por poucas consulto-
rias, que atuam principalmente
em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Seu objetivo não é procurar em-
prego para o candidato, mas pre-
pará-lo para que ele mesmo o en-
contre. Os processos nas consul-
torias de recolocação são basica-
mente os mesmos e algumas têm
um departamento que ajuda o
candidato captando vagas com
as recrutadoras e headhunters.

Elas oferecem às empresas pa-
cotes individuais ou coletivos
que variam de três meses a um
ano, cujo valor normalmente é
uma porcentagem do salário
anual do demitido. O outplace-
ment não é obrigatório, mas po-
de entrar como benefício no des-
ligamento de executivos do alto
escalão. Isso porque algumas
empresas são bem atraentes na
contratação, mas pecam na hora
de conduzir uma demissão.

Além da imagem perante o
mercado, a vantagem para a em-

presa que contrata o serviço
também pode ser financeira. “As
pessoas que têm o benefício se
sentem valorizadas, o que dimi-
nui o risco de ela falar mal da
companhia ou abrir uma ação
t r a b a l h i s t a”, diz Claudia Monari,
diretora da Career Center.

O proveito para quem é demi-
tido é passar a ter um serviço téc-
nico especializado de orientação.
“O candidato acaba passando ao
mercado que foi merecedor de
um tratamento diferenciado,
que saiu pela porta da frente e

que tem o aval de uma consulto-
ria que deu bom treinamento”,
diz José Augusto Minarelli, dire-
tor da Lens&Minarelli. Algumas
empresas contam com esse servi-
ço já no pacote de contratação
como forma de resolver melhor a
situação de um possível desliga-
mento de uma maneira politica-
mente correta. Outras optam por
analisar caso a caso.

Na rede de escolas de língua
estrangeira Cultura Inglesa o
outplacement é oferecido ape-
nas para cargos gerenciais e para

quem tem certo tempo de casa e
sólida experiência. “Existe uma
decepção para quem está sendo
desligado. Desse modo, oferece-
mos esse serviço para que o pro-
fissional possa voltar ao mercado
de cabeça tranquila”, diz Cleusa
Toledo Zolin, gerente de recursos
humanos da Cultura Inglesa. Três
profissionais demitidos recente-
mente receberam esse benefício.

Após a demissão, o executivo
passa por três etapas na consul-
toria. Primeiro é feito o levanta-
mento de perfil do candidato,

seguido de orientações como
preparação de currículo e apro-
veitamento das redes sociais. Fi-
nalmente, acontece a busca por
oportunidades com encontros
semanais com o consultor.

“Fazemos um trabalho de ex-
tração das informações que fi-
cam adormecidas no profissio-
nal, principalmente aquele que
ficou mais de dez anos em uma
e m p r e s a”, diz Sandra Guedes,
presidente da BPI do Brasil, que
também registrou um aumento
de 25% nos serviços este ano. (LF)

além das empresas familiares,
que geralmente são carentes de
profissionais com esse perfil. Se-
gundo dados da Produtive, 20%
dos seus assessorados optam por
empreender, dar aula, ir para um
conselho de administração, tra-
balhar como freelancer ou como
interino; dos 80% seguem o ca-
minho da recolocação, em torno
de 5% mudam de área.

Se em um mercado aquecido
o profissional acaba encontran-
do oportunidades sozinho com
mais facilidade, quando o cená-
rio é incerto a ajuda de um out-
placement pode ser decisiva. Foi
assim com Rui Mendes, de 57
anos, que depois de trabalhar

por 25 anos em uma grande em-
presa foi demitido e recebeu co-
mo benefício uma consultoria
em junho de 2012. Em novem-
bro do mesmo ano, foi contrata-
do como diretor de planejamen-
to de produtos em uma compa-
nhia de vidros temperados.

“Eu nem sabia mais fazer um
currículo, e muito menos que
existia o LinkedIn. Foi graças à
orientação que recebi da consul-
toria que consegui me recolocar
no mercado e ficar mais atento
às mudanças”, diz. Cinco meses
depois da contratação, o execu-
tivo recebeu o contato de um
headhunter americano para di-
rigir uma multinacional na área

de segurança que estava se insta-
lando no Brasil. Desde abril, esse
é seu novo cargo.

Já a diretora de recursos hu-
manos Sheila Fonseca, de 45, da
fabricante de máquinas agríco-
las AGCO do Brasil, já ofereceu e
recebeu o outplacement. Antes,
seu contato com o serviço sem-
pre foi contratando para os ou-
tros, até que, em 2006, foi desli-
gada da empresa em que traba-
lhou por 20 anos. Em três meses
foi recolocada, ficou cinco anos
e quando decidiu sair pediu um
outplacement. “É um grande
conforto, pois dá tranquilidade
ao beneficiado e o ajuda a gerir
melhor a própria carreira”, diz.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 set. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




