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Va i v é m

Stela Campos

J a f ra
Mauro Schnaidman é o novo

CEO mundial da Jafra, empresa
de venda direta de cosméticos. O
executivo brasileiro era presi-
dente da Sara Lee para a região
Sul da Europa e agora está sedia-
do na Califórnia, Estados Unidos.

P f i ze r
Irene Shirai Camargo assumiu o

a diretoria de recursos humanos
da Pfizer Brasil. Ela já trabalhou no
UOL, Bristol-Myers Squibb e Avon,
além das consultorias Spencer
Stuart e Korn/Ferry International.

At i va s
Carlos Randi é o novo diretor co-

mercial em São Paulo e no Sul da
Ativas, especializada em infraes-
trutura e gestão de TI. Ele tem pas-
sagens por Telefonica/Vivo, Uol Di-
veo e Serasa Experian.

A IG
Paulo Esteves Viveiro é o novo

superintendente de vendas da
AIG, companhia do setor de se-
guros. Ele veio do BTG Pactual.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

Como posso entrar no mercado mais rapidamente?
Divã Executivo

Karin Parodi
re s p o n d e

T enho 27 anos e estudo
economia em uma
universidade de primeira

linha. Além disso, conclui no
ano passado a graduação em
relações internacionais em uma
instituição particular. Até
descobrir que queria estudar
essas duas áreas, no entanto,
iniciei e desisti de outros cursos.
Cheguei a morar na Rússia,
onde fui para estudar medicina
e acabei ficando somente por
um ano. Meu maior problema,
atualmente, é que não tenho
experiência significativa de
trabalho. Como fazia duas
faculdades simultaneamente, o
máximo de tempo que
consegui estagiar foi três meses.
Estou enviando currículos e
participo de algumas
entrevistas, mas ainda não tive

sucesso. Estou cada vez mais
preocupado, especialmente
pela minha idade. O que
poderia fazer para conseguir
me inserir mais rapidamente
no mercado de trabalho?
Estudante, 27 anos
Re s p o st a :

Primeiro, fiquei curiosa: por
que ele decidiu cursar medicina
na Rússia? Depois, pensei: se ele
fala russo, isso pode ser um
diferencial. A Rússia é um dos
emergentes promissores BRICs,
afinal de contas, e há um
potencial para negócios
bilaterais entre esse país e o
nosso que deve estar sendo
explorado por empresas daqui.

O parágrafo acima resume
uma das maneiras de como o
mercado tratará sua situação.
Inicialmente, seus potenciais
empregadores ficarão com um
pé atrás em relação a tantas idas
e vindas. Depois, podem
enxergar oportunidade na
diversidade ou, por carecerem
de profissionais com formações
sólidas, você encontrará
algumas portas abertas.

Então, não desanime.
Mantenha a autoestima em
ordem e tenha resiliência para
lidar com os processos
seletivos. Você se colocará, mas
deve aceitar o fato de que terá
muito mais trabalho para
fazê-lo do que quem optou por

investir simultaneamente no
estudo e na prática profissional.

Sua inexperiência é vista como
uma desvantagem competitiva
no Brasil, mesmo você tendo
uma formação de primeira linha.
Na Europa, essa opção de estudo
prolongado seria mais bem
aceita, mas aqui a premissa é de
que 70% do aprendizado vem da
experiência e quem sai desse
perfil é logo encaixado no
estereótipo do “eterno
e s t u d a n t e”.

Antes de mais nada, você
precisa saber o que quer de sua
vida profissional. Fiquei com a
impressão de que você ainda
não definiu planos, não sabe
como sua formação se
encaixará em um objetivo de
carreira. O que você busca?
Qual mercado? Que posição?
Economia e relações
internacionais são cursos que
abrem várias possibilidades, e
de certo modo se alinham, mas
como eles o servirão?

Abordar empregadores sem
as respostas às perguntas acima
será tempo perdido, assim
como não se preparar para
responder a essas perguntas de
forma verdadeira para si
mesmo. Depois de estabelecer
alguns caminhos possíveis,
pesquise o que o determinado
mercado oferece e veja se há
correspondência. Faça isso

quantas vezes for necessário.
O passo seguinte é

compreender seus diferenciais,
e ressaltá-los no currículo e nas
entrevistas. A formação é um
deles, mas inclua outros. Pense,
por exemplo, em atividades
extracurriculares como
voluntariado, liderança de
projetos, trabalhos de
conclusão de curso que reflitam
competências que você usou ao
longo da vida e idiomas.

Esteja preparado também
para a pergunta fatal: por que,
até o momento, sua prioridade
foi estudar e não trabalhar? A
resposta deve ser verdadeira,
consistente e mostrar uma
humildade de quem tem sede
de aprendizado — um atributo
valorizado no mercado atual.

É preciso também estar
aberto a aceitar uma posição
bem júnior para começar;
pense que você estará pagando
um pedágio para depois
avançar. Outras possibilidades
são trabalhar em uma empresa
pequena ou em uma estatal (ou
na administração direta
governamental) que contrate
por concurso.

Uma das maiores
probabilidades de se inserir no
mercado é por meio da rede de
contatos. Busque pessoas
próximas, e outras nem tanto,
que possam recomendá-lo a

uma oportunidade de carreira,
mostrando abertura para
receber conselhos e muita
energia e disposição a se
comprometer com o trabalho.
Ter essa atitude e clareza em
relação ao que você quer é algo
que ajudará as pessoas a
entenderem seus objetivos.

Por fim, tenha em mente que
o mundo profissional é muito
mais competitivo e voltado a
resultados do que a vida
estudantil. Estando lá dentro,
corra atrás de resultados da
forma mais eficaz e rápida que
puder, compensando a falta de
experiência com muita
dedicação. Toda carreira é uma
maratona completa e você
precisa compensar o início fora
do ritmo.

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

Para as empresas vale tudo, desde a semana de quatro dias ao bônus
para quem vai ao trabalho a pé. Por Ian Sanders , de Financial Times

Ryan Carson está em sua mesa
em Portland, nos Estados Uni-
dos. Como diretor-presidente da
Treehouse, uma empresa que
produz e vende vídeos de treina-
mento e técnicas em web design,
ele divide sua sala com três cole-
gas. Mas esse não é o escritório de
um CEO típico. Na verdade, a sala
está no terceiro piso da casa onde
Carson mora com a família.

Ele construiu uma empresa
com 54 funcionários com base
em uma cultura de trabalho dife-
renciada: a maioria dos empre-
gados trabalha em casa e a em-
presa funciona apenas quatro
dias por semana, de segunda a
quinta-feira. Além disso, a Tre-
ehouse oferece não só o que Car-
son descreve como “folgas insa-
nas”, mas também dá a cada um
de seus colaboradores US$ 5 mil
para que eles possam montar
seus escritórios domésticos,
além de almoços gratuitos e tele-
fones celulares.

Alguns profissionais de recur-
sos humanos podem até chamar
atenção para os custos que isso
representa, mas Carson garante
que vale a pena. “Se você analisa
os custos de tudo isso, verá que
eles não são muito grandes
quando considera o retorno so-
bre o investimento em termos
de lealdade e empenho dos fun-
cionários”, justifica.

Não é incomum organizações
oferecerem pacotes atraentes de
benefícios — que vão de treina-
mentos a refeições gratuitas. Mas
empresas menores como a Tre-
ehouse podem ir mais além para
atrair talentos. Em setores com-
petitivos em que há tradicional-
mente uma rotatividade grande
de funcionários, esses executivos
acreditam que a combinação de
uma cultura de trabalho agradá-
vel e benefícios generosos não só
ajuda a recrutar e manter funcio-
nários qualificados, como tam-
bém pode motivar as pessoas a se
esforçarem mais.

Carson alerta que essas inicia-

tivas resultam em aumento de
produtividade apenas se a equi-
pe souber valorizar e aproveitar
esses benefícios. “Se você não
trouxer as pessoas certas, nada
disso funciona”, afirma. Michael
Poley é funcionário da compa-
nhia desde o início de 2011 e
mora na Flórida. “Quando você
vê uma oportunidade de traba-
lho na Treehouse e fica sabendo
sobre todos os benefícios, você
fica maluco”, diz. Essa cultura de
trabalho encorajou Poley a ten-
tar causar uma grande impres-
são quando ele se candidatou
para um cargo na empresa. “Vo -
cê quer mostrar quanta energia
e talento pode levar para a orga-
n i z a ç ã o”, afirma.

Jim Hoskins, um colega de Po-
ley, diz que a semana de traba-
lho de segunda a quinta-feira
tem um efeito profundo sobre a
maneira como ele trabalha. “O
fato de termos apenas quatro
dias para fazer as coisas nos leva
a trabalhar com mais afinco e de
maneira mais inteligente.”

A Campaign Monitor, sediada
em Sydney, na Austrália, fornece
softwares para campanhas de
marketing por e-mail e tem uma
postura parecida em relação à
sua cultura e seus benefícios.
Sua página sobre carreira exibe
um pacote atraente que vai de
aulas de surfe e um chef de cozi-
nha no local de trabalho até sa-
las particulares para todos os in-
tegrantes da equipe. “Muitos
desses benefícios atendem nossa
única prioridade, que é poder
eliminar facilmente qualquer
distração quando for preciso”,
diz o fundador David Greiner.

O chef e os espaços comuns
atraentes são proporcionados
para garantir que todos na com-
panhia almocem juntos e sociali-
zem diariamente, o que, segundo
Greiner, ajuda a manter as pes-
soas felizes e produtivas. “O fator
mais importante em uma carrei-
ra gratificante é fazer um grande
trabalho. Quanto mais você fizer

para ajudar as pessoas a conse-
guirem isso, maior a probabili-
dade de eles permanecerem na
e m p r e s a”, ressalta.

Esses benefícios podem ser
viáveis para algumas empresas,
mas muitas teriam dificuldade
para contratar, por exemplo, um
chef de cozinha exclusivo. O ob-
jetivo, no entanto, é tentar criar
uma cultura de trabalho que se-
ja realmente atraente.

Jools Walker é gerente de ven-
das e marketing da Vulpine,
uma empresa de Londres que
vende roupas e equipamentos
para a prática de ciclismo. “Pa r a
mim, o maior dos benefícios é o
ambiente que temos aqui, que é
diretamente ligado às minhas
duas paixões — o ciclismo e a
moda. Por mais que possa soar
como um clichê, é um sonho
que se tornou realidade”, diz ela,
que também mantém um blog
sobre o assunto e já atuou como
diretora de admissões da Uni-
versidade de East London.

Esse entusiasmo misturado
com uma cultura descontraída,
em que reuniões e ‘brainstorms’
ocorrem no estacionamento da
empresa em vez dos escritórios,
cria um ambiente que ela acredi-
ta ser mais produtivo. “O dinhei-
ro não foi minha principal moti-
vação ao entrar para a Vulpine.
Trabalhar em um lugar com pes-
soas que têm os mesmos valores
e crenças e paixões que eu era
uma oportunidade boa demais
para ser perdida”, enfatiza.

Do outro lado de Londres, em
Shoreditch, Drew Benvie está
construindo a Battenhall, uma
agência de comunicação com
um ambiente corporativo e pa-
cotes de benefícios especialmen-
te desenhado para atrair os me-
lhores talentos da área.

O empresário conta que
aprendeu que coisas pequenas —
como dar a cada colaborador
uma verba de 1.200 libras para
gastarem como quiserem em
produtos de tecnologia — po -

KEVIN NIXON/.NET MAGAZINE/GETTY IMAGES

Ryan Carson, diretor-presidente da Treehouse, paga os colaboradores para montarem o próprio escritório em casa

Fonte: FT 

Atrativos
Novas formas de motivar

Clif Bar

A fabricante de barras de cereais 
da Califórnia tem um programa de 
recompensa para os funcionários 
que vão trabalhar a pé ou usam o 
transporte público,
além de subsídios para que os 
empregados façam melhorias em 
suas residências para
consumir menos energia.

Zappos

A companhia varejista de calçados, 
que foi adquirida pela Amazon, 
tem em um estilo de vida saudável, 
fornecendo ajuda para os 
funcionários que querem parar de 
fumar, subsídios para adoção e 
tratamento de infertilidade, 
checkups médicos no local de 
trabalho e uma “sala de soneca”.

Patagonia

A empresa de roupas para 
atividades ao ar livre fornece áreas 
para exercícios e equipamentos para 
que os funcionários possam ter aulas 
de educação física durante o período 
de trabalho. Inspirados pelo livro 
“Let My People Go Surfing” de Yvon 
Chouinard, o fundador da empresa, 
os colaboradores também podem 
tirar uma folga durante o horário de 
trabalho para ficar com os filhos, 
surfar ou praticar outros esportes.

dem ter um enorme significado e
são fundamentais para o sucesso
dos negócios. “Se você não pro-
porciona aos colegas aquela sen-
sação de que eles estão receben-
do atenção, isso vai afetar o de-
sempenho de forma negativa.”

Entretanto, embora o site da
Battenhall ressalte o trabalho em
casa e outras regalias, a verdade é
que a maior parte da equipe pas-
sa mais tempo no escritório da
companhia em Londres. Cultu-
ras de trabalho flexíveis podem
parecer interessantes em um pri-
meiro momento, mas a realidade
para muitas empresas é que a for-
ça de trabalho precisa estar reu-
nida no mesmo espaço físico.

Na verdade — assim como Jo-
ols Walker se sente em relação à
Vulpine — , na Battenhall a cul-
tura do local de trabalho prova-
velmente seja o grande atrativo.
A empresa tem apenas nove fun-
cionários e três meses de vida. O
que atraiu os candidatos foi,
principalmente, a oportunidade
de ser parte daquele espírito de
startup, de ajudar a moldar a
cultura corporativa e contribuir
para a construção de uma agên-
cia de comunicação diferente.
“Eles têm a oportunidade de

participar da criação da perso-
nalidade da companhia e isso é
algo que você não pode fazer no
G o o g l e”, diz Benvie.

De volta a Portland, Carson es-
tá refletindo se manteria a polí-
tica da semana de trabalho de
quatro dias caso abrisse uma no-
va empresa. “Provavelmente im-
plementaríamos essa mesma
política, mas é uma decisão difí-
cil”, diz. “Agora tenho filhos e ve-
jo que a vida é muito curta. Se
existe uma maneira que me pos-
sibilita passar 50% de tempo a
mais com eles, por que eu não
faria isso?”

O fato é que essas culturas de
trabalho podem ser consideradas
extremas demais e insustentáveis
para organizações maiores. No
entanto, Carson está otimista e
acredita que essa abordagem não
é um obstáculo ao crescimento.
“Todas as empresas que criei com
a semana de trabalho de quatro
dias foram bem-sucedidas e a Tre-
ehouse é a maior até o momento”,
afirma. Mas acrescenta: “Em com-
panhias muito grandes, talvez vo-
cê só tenha que fazer a coisa um
pouco mais lentam e n t e .” (Tradu -
ção de Mário Za-
marian)

Criatividade nos
benefícios ajuda
a engajar equipes
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 set. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




