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Va i v é m

Stela Campos

Emil de Carvalho é o dire-
tor-presidente da nova operação
para a América Latina da britânica
Salamanca Group, de gestão de ris-
cos operacionais e consultoria de
negócios e investimentos.

Pöyry
Fábio Bellotti da Fonseca é o no-

vo diretor da unidade de químicos
e biorrefinaria da Pöyr y, multina-
cional finlandesa de consultoria e
serviços de engenharia.

N e u rote c h
Diego Martins assumiu o cargo

de diretor comercial da Neurote -
ch, que atua na área de crédito, ris-
co e prevenção de fraudes. Ele tem
passagens pela Serasa Experian,
Equifax entre outras empresas.

Acesso Digital
Eric Kulpa assume a liderança

da área de TI da empresa de tec-
nologia Acesso Digital.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

Posso ficar totalmente desconectado nas férias?

T
enho 36 anos e estou
prestes a completar
um ano na atual
empresa. Vou tirar
30 dias corridos de

férias, pois a organização
não permite fracionar o
período de folga. Para mim,
isso não é um problema, pois
já planejei uma viagem e
outras atividades. A questão
é que meu chefe começou a
dar indiretas de que é
importante eu não me ausentar
totalmente nas férias. Isso
significa deixar o celular
ligado e, eventualmente,
checar o e-mail corporativo.
Fiquei muito irritado, pois
tenho me dedicado e feito o

máximo para deixar tudo
bem encaminhado enquanto
eu estiver fora. Conversei
com alguns colegas e todos
disseram que isso é normal.
Segundo eles, o chefe de vez
em quando aciona quem
está fora para tirar dúvidas
sobre os projetos, entre outras
coisas. Minha ideia de férias
é não pensar em trabalho e
só a possibilidade de precisar
ficar “l i g a d o” já me deixa
estressado. O que devo fazer?
Consultor, 36 anos
Re s p o st a :

A decisão é sua. Em princípio,
férias são para descansar e
você pode “d e s l i g a r - s e”
completamente do trabalho
durante esse período. Não
existem regras nem acordos
que possam ir contra isso.

Legalmente, a empresa não
pode exigir que fique
disponível nas férias, mas, na
prática, cada caso é um caso.
Quanto mais importante e
estratégica for sua missão e seu
trabalho em uma organização,
mais difícil fica se afastar
por um período tão longo.

Não é fácil imaginar pessoas
em cargos importantes de
liderança e de decisão serem
“substituídas” por longos

trinta dias. Férias de um mês
inteiro corrido, direito legal
até para estagiários, é mais
uma das características
anacrônicas da legislação
trabalhista brasileira.
Estados Unidos, Japão e outros
países desenvolvidos não
preveem essa possibilidade
por lei. Nos dias de hoje,
isso não faz mais sentido.
Uma das mais marcantes
características dos tempos
atuais são as possibilidades
de comunicação.

A partir do desenvolvimento
da televisão a cabo ou via
satélite, dos celulares e,
sobretudo, da internet e das
redes sociais, temos acesso,
em “tempo real”, ao mundo
todo e a todo mundo.
Estamos sempre “plugados”.
Praticamente não existe
mais local inacessível pela
c o m u n i c a ç ã o.

A previsão de Marshall
McLuhan se transformou em
realidade. Vivemos em uma
“aldeia global”. Essa evolução de
meios e recursos tem modificado
consideravelmente a forma e o
ambiente de trabalho. As
possibilidades de trabalho a
distancia, a qualquer hora, de
qualquer lugar, em equipes

multidisciplinares, atuando ao
mesmo tempo em locais,
horários e idiomas diferentes, é
hoje mais regra do que exceção.

Nestes novos tempos fica
difícil imaginar-se sem
estar ligado, conectado,
acessível. Nesta nova sociedade,
o “trabalhador do
c o n h e c i m e n t o”, finalmente,
faz seus horários, controla
sua produção, cuida do
a u t o d e s e nv o l v i m e n t o,
estabelece prioridades e não
precisa estar subordinado
a alguém que fiscalize seus
horários, sua jornada.
A contrapartida a essa
liberdade e autonomia é
manter-se ligado e disponível.

Acredito que, no seu caso, a
melhor forma é você
estabelecer com sua “c h e f i a”
um critério de horário e datas,
para ser acessado nas férias.
Por exemplo, você pode definir
que vai ler e responder e-mails
apenas uma vez por dia, ou a
cada “x” dias, apenas em
um determinado horário.
Atenderá telefonemas quando
houver necessidade urgente
de uma informação ou decisão,
ou em horários previamente
solicitados e programados
por um e-mail anterior,

como se faz usualmente para
uma “conference call”.

Nada que possa atrapalhar
demais suas férias e nem exigir
recursos extraordinários.
Nada que seu atual e moderno
celular já não permita, e os
sistemas informáticos da
empresa não prevejam.
Acredito que ficar disponível
dessa forma vai mostrar para os
líderes de sua empresa que você
está se preparando para ser um
deles, assim que uma
oportunidade aparecer. Além
do mais, quando se trabalha
com pessoas de quem se gosta,
fazendo o que gosta, o trabalho
não é somente uma obrigação,
mas também um prazer.

Gilberto Guimarães é diretor da GG
Consulting e professor

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

Divã Executivo

Gilberto Guimarães
re s p o n d e

MERCADO EXECUTIVO

Ajuda luxuosa
nos primeiros
passos em um
novo emprego
Recrutadoras participam do processo de
integração do profissional. Por Karla
S p oto r n o e Letícia Arcoverde, de São Paulo

SILVIA COSTANTI/VALOR

Luís Giolo, diretor geral da Egon Zehnder, diz que o investimento para encontrar um profissional é alto e as empresas fazem muito pouco depois para garantir que ele dê certo

Ao assumir um cargo estraté-
gico em uma nova empresa, o
executivo precisa mais do que
uma cerimônia de boas vindas
para ter sucesso. A mudança exi-
ge que o gestor se adapte rapida-
mente à cultura da organização
e às regras não escritas de con-
duta para cumprir as metas e os
compromissos firmados com o
conselho de administração. Nes-
sa fase, a habilidade para ler e in-
terpretar o estilo dos pares e dos
subordinados pode determinar
o futuro do recém-chegado den-
tro da organização.

Segundo uma pesquisa da
consultoria de recrutamento
Egon Zehnder com cerca de 600
executivos de vários países, a
maioria considera que as princi-
pais dificuldades para um pro-
fissional se adaptar a uma nova
empresa são aspectos comporta-
mentais e sociais, como ter pou-
co entendimento de como a or-
ganização funciona (citado por
69%), desajuste cultural (65%) e
dificuldade para formar alianças
com os novos colegas (57%).

Dentre os mesmos executivos,
56% disseram que achariam útil
receber algum tipo de apoio no
momento de integração, que os
munisse de informações sobre
como “navegar ” pelas redes de
contato e políticas internas da
companhia. Já 41% deles desta-
caram a importância de receber
mais conhecimento sobre a di-
nâmica de trabalho da nova
equipe a ser liderada.

Os desafios desse momento de
transição foram percebidos co-
mo uma oportunidade por pro-
fissionais de recrutamento e sele-
ção de executivos. Em razão dis-
so, algumas consultorias passa-
ram a oferecer o que muitas cha-
mam de “onboarding” —  ou inte-
gração, no termo em português.
É um serviço que apoia o executi-
vo e a companhia nessa fase de
mútua adaptação.

“O investimento para encon-

trar o profissional é alto, e as
empresas fazem muito pouco
depois para garantir que essa
pessoa dê certo”, afirma Luís
Giolo, diretor geral da Egon
Zehnder no Brasil. Até achar o
novo presidente ou diretor de
uma companhia, são semanas
ou mesmo meses de entrevistas,
visitas e negociação de pacote de
remuneração e benefícios. Ta-
manho dispêndio de tempo e
dinheiro, além do desgaste na-
tural de uma substituição no al-
to escalão de uma empresa, não
deveria admitir qualquer fracas-
so na adaptação desse alto exe-
cutivo, segundo os consultores.
Mas, às vezes, acontece.

Fabio Fonseca, sócio da con-
sultoria de recrutamento de exe-
cutivos H av i k , afirma que é mui-
to comum surgirem desalinha-
mentos na questão comporta-
mental. O jeito de dar as ordens,
um excesso de formalidade ou
de informalidade e a pouca ha-
bilidade para confraternizar e
dialogar com os novos colegas
são algumas situações que po-
dem levar uma integração ao
fracasso — sem o novo chefe se
dar conta, e sem que ninguém
assuma o ônus de revelar o de-
sastre. “O executivo pode achar
que conseguiu fazer uma boa
integração e que está se saindo
bem, mas muitas pessoas na
empresa podem não concordar
com isso”, afirma Fonseca.

Os consultores afirmam que o
serviço de “onboarding” tem co-
mo objetivo esclarecer os percal-
ços do processo e descobrir a
melhor forma de resolver os
problemas. No serviço ofereci-
do pela Havik, o executivo pas-
sa por uma avaliação com seus
pares ou até mesmo no formato
360º, dependendo da organiza-
ção. O resultado desse primeiro
processo é exposto a ele que,
junto com a consultoria, elabo-
ra um plano de ação sobre re-
solver aquelas pendências.

Na Passarelli Consultores, o
processo de “onboarding” o c o r-
re nos primeiros 120 dias do
executivo na empresa. “São ci-
clos mensais que buscam reali-
nhar as expectativas e a adapta-
ção tanto do contratado quanto
do contratante”, diz o diretor
Celso Tomanik.

Há quem confunda esse servi-
ço com o de mentoring ou mes-
mo coaching, pelo perfil perso-
nalizado do atendimento. Toma-
nik diz que são propostas dife-
rentes. “Nessas duas ferramen-
tas, o propósito é trabalhar as
potencialidades da pessoa, sem-
pre olhando para o futuro. O
‘onboarding’, por sua vez, foca
na entrada do executivo, no que
está acontecendo hoje”, diz.

Na Egon Zehnder, o sistema é
diferente. Pelo menos um mês
antes do início do trabalho do
novo profissional na empresa,
os consultores fazem entrevis-
tas com membros do conselho,
pares e outras pessoas — como
o CEO que está se aposentando
e vai ser substituído — que po-
dem contribuir com dados e
orientações para facilitar a inte-
gração do novo contratado.

“Usamos ferramentas como
questionários e reuniões indivi-
duais para compilar as expecta-
tivas da empresa em relação ao
e x e c u t i v o”, diz Giolo. Dessa ma-
neira, o profissional tem condi-
ções de começar o trabalho já
“m u n i d o” dessas informações.

Ao longo dos primeiros 90
dias de trabalho na companhia,
os consultores da Egon conti-
nuam a promover reuniões
com os superiores do contrata-
do e a manter uma linha de co-
municação direta com o execu-
tivo que foi colocado. Ao fim
desse período, realiza-se uma
avaliação 360º do profissional,
além de um encontro entre ele
e seu superior, promovido pela
empresa, para discutir a rela-
ção. Nesse momento, a partici-
pação dos consultores pode ou
não acontecer, dependendo da
vontade da organização.

Giolo diz que o preço do servi-
ço de “integração acelerada”, no-
me dado na Egon Zehnder, varia
de acordo com a complexidade
da posição e o tempo e equipe
necessárias para o trabalho —
mas pode chegar a 30% do co-
brado pelo hunting. Oferecido

há uma ano e meio no Brasil, o
diretor vê potencial de cresci-
mento para a prática no país.
Hoje, ele estima que cerca de um
quarto das empresas que con-
tratam a Egon Zehnder para re-
crutamento de executivos tam-
bém façam o processo de “on -
boarding”. No exterior, onde a
companhia oferece o serviço há
cerca de três anos, essa ferra-
menta já representa 5% das de-
mandas da consultoria.

Em outras empresas como a
Passarelli, Robert Half e
Korn/Ferry International, o “on -
boarding” foi concebido de for-
mas diferentes e não é cobrado à
parte, mas compõe o contrato e
o orçamento para o recrutamen-
to e a seleção do executivo. Nes-
ses casos, o processo dura entre
seis meses e um ano, dependen-
do da metodologia aplicada.

Caio Arnaes, gerente sênior da
Robert Half, afirma que o serviço
também leva em consideração
o objetivo de preservar o execu-
tivo, que normalmente abre
mão de um emprego para assu-
mir a nova vaga. “Nas nossas
contratações, 80% das pessoas
estão trabalhando”, afirma.

“É preciso ter cuidado nesse
processo, porque você está me-
xendo com a vida de um profis-
sional”, afirma Silvia Sigaud, só-
cia sênior da área de indústria
da Korn/Ferry. Além de acom-
panhar por um ano a integra-
ção do profissional a partir de
contatos trimestrais, a consul-
toria oferece um serviço extra
para o executivo. É o chamado
“onboarding coaching”, que foi
desenhado para ser contratado
pelo próprio profissional. “É
um coaching específico para es-
se momento de entrada. Ocor-
re, normalmente, nos três pri-
meiros meses de trabalho na
e m p r e s a”, afirma Silvia.

De forma geral, a adaptação
bem-sucedida de um executivo
também é fundamental para a
consultoria. Como praxe, os
contratos de seleção de executi-
vos para o alto escalão têm uma
cláusula que obriga a maioria
delas a substituir o candidato
caso o indicado não tenha um
bom desempenho na vaga —
sem custo adicional algum para
a empresa cliente. “É do interes-
se de todos que a contratação
dê certo”, ressalta Giolo.

Salamanca Group
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 out. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




