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Va i v é m

Stela Campos

Vera Valente assumiu a opera-
ção de medicamentos biológicos
para a América Latina do grupo
farmacêutico alemão Merck.

Gouvêa de Souza
Sergio Molinari é o novo só-

cio-diretor de ‘f o o d s e r v i c e’ no
grupo Gouvêa de Souza —
GS&MD. Ele já atuou na Bunge,
na Sadia, na Café 3 Corações e
na Nielsen.

ThoughtWorks Brasil
Claudia Melo foi contratada

para o cargo de diretora de tec-
nologia da T h o u g h t Wo r k s Brasil,
empresa de produtos de softwa-
re e consultoria global.

Service IT
Luís Terenzi é o novo diretor co-

mercial da Service IT. Ele tem pas-
sagens por IBM, Embratel e Oracle.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r ;

Aceitar um PDV pode comprometer o currículo?

T rabalho há três anos em
uma empresa que,
recentemente, anunciou

um plano de demissão
voluntária ou incentivada (os
famosos PDV ou PDI). Embora
tenha 38 anos de idade, não
tenho mais muitas perspectivas
nessa organização. Sinto que
fui colocado meio de lado e,
desse modo, estou inclinado
a aceitar o acordo. Minha
dúvida é como as outras
empresas veem um profissional
que aceitou entrar em um
plano como esse. Vou sofrer
para conseguir outro emprego
da mesma forma que uma

pessoa que foi demitida ou essa
condição é um pouco melhor?
Como essa passagem vai
entrar no meu currículo e como
devo explicá-la em futuras
entrevistas de emprego?
Consultor, 38 anos
Re s p o st a :

A grande maioria das
empresas quer talentos, seja os
de outras empresas, seja os
disponíveis no mercado —
especialmente se eles tiverem
entre suas competências a de
autodesenvolvimento e a de
gestão da carreira. Por isso, não se
preocupe tanto em como vão
interpretar sua decisão de
demissão voluntária em um
currículo ou em uma entrevista
de emprego. Fazer um intervalo
entre uma empresa e outra é
cada vez mais comum no mundo
corporativo. Concentre-se mais
no futuro que vai construir.

Se fizer isso, você
naturalmente terá uma atitude
positiva, sentirá segurança
quanto ao que decidiu e
mostrará tudo isso em seu
discurso e nos contatos que
mantiver — a naturalidade
importa muito; a autenticidade é
uma das coisas que o outro lado

mais testa. Existem empresas que
ficam inseguras na hora de
contratar profissionais em
transição, mas a maioria não
pensa mais dessa maneira: elas
preferem profissionais que
tomam em suas mãos a gestão
de suas carreiras. Quando você
diz que optou por sair de uma
empresa em um programa de
demissões voluntárias, foi isso
que você fez. Assim, aja
naturalmente. Isso significa falar
dos desafios que você busca e
que, infelizmente, esgotaram-se
na antiga empresa.

Comecei respondendo o que
você perguntou, mas não
acredito que essa seja a questão
mais relevante. O que me
chamou a atenção foi você ter
sido tão rapidamente colocado
de lado na empresa atual, o que,
em teoria, faz com que seja um
potencial demitido em um
futuro não distante. Qual a
razão de isso ter acontecido?

Essa reflexão é
importantíssima. Sem ela, será
difícil evitar que, no futuro a
ser construído a partir de agora,
a mesma situação se repita.
Pelo que deduzi, você não sabe
exatamente as causas disso,

nem se mexeu para mudar as
consequências — buscando
algo novo dentro ou fora da
organização, ou mudando
alguma coisa em si. É isso
mesmo? Em caso afirmativo, por
que você não se mobilizou para
entender, com seu gestor direto,
o que estava acontecendo e
tentar virar o jogo? Você deve
essas respostas a si próprio.

A escolha é sua, embora a
empresa em que você está
trabalhando pareça já fazer
parte do seu passado. Uma vez
tomada a decisão, é preciso
se preparar para conversar
com o mercado, mostrando
dados e fatos relativos aos seus
diferenciais competitivos.

Quero ressaltar uma
característica que enxergo em
você, mais valiosa do que parece
ser: bom senso. O fato de você
ter considerado aderir a um
PDV ou PDI é uma prova disso.
Outro atributo seu é que você
consegue enxergar que sua
vida profissional está
estagnada, sem realizações ou
reconhecimento. Em suma, você
andou metade do caminho ao
entender que a empresa não se
mostra interessante para você

no futuro, nem você se mostra
interessante para a empresa.
Isso é autoconhecimento e
conhecimento do contexto.

O PDV, ou o PDI, pode
representar uma oportunidade
de alçar novos voos em sua
carreira e tudo parece conspirar
a favor disso. Mas a decisão é
sua, e fazer escolhas nunca é
fácil. Trata-se de uma posição
que sempre nos leva a abrir
mão de algo e que, em um
primeiro momento, tem
desdobramentos desconhecidos.
Mas a vida é e sempre será repleta
de escolhas. Essa é a graça.

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

GERAÇÃO Y

Eles são bons em tudo, mas
não trabalham em equipe
Pesquisa traça o perfil dos estudantes de MBA brasileiros que estão se formando este
anos nas melhores escolas de negócios do mundo. Por Stela Campos, de São Paulo

Eles são jovens, brasileiros,
têm entre 27 e 30 anos de idade
e no fim deste ano vão estar for-
mados pelas melhores escolas
de negócios do mundo. Não é
difícil imaginar que daqui a cin-
co anos muitos deles vão estar
no comando de empresas no
país. Pesquisa inédita realizada
com essa futura elite corporativa
mostra que, embora esteja pre-
parada para assumir cargos de
liderança por reunir competên-
cias técnicas importantes, a tão
falada geração Y ainda precisa se
desenvolver em certos aspectos.

No levantamento, apenas 7%
desses jovens têm como uma for-
te característica saber trabalhar
em equipe. Para uma geração
que se mostra altamente empe-
nhada em se relacionar nas redes
sociais e em praticar o networ-
king, esse individualismo na ho-

JULIO BITTENCOURT/VALOR

A headhunter Danute Gardziulis diz que jovens não lidam bem com conflitos

ra de trabalhar é, no mínimo,
inesperado. “A lógica desde a for-
mação desses alunos é muito
mais baseada no uso de ferra-
mentas que os ajudam a desco-
brir os caminhos do que na expe-
riência do trabalho em equipe”,
afirma Danute Gardziulis, da
Gardz Executive Search & Assess-
ment, que realizou a pesquisa
junto a 85 estudantes de MBA
nas principais escolas de negó-
cios internacionais.

O objetivo do levantamento,
conduzido em parceria com Ma-
ria Cândida Brumer de Azevedo,
da People & Results, foi traçar o
perfil desses futuros líderes e sa-
ber o quanto eles vão se adequar
às expectativas das empresas. Se-
gundo Danute, eles demons-
tram não ter tanta habilidade
para conduzir relações de longo
prazo. Como possuem destreza

em destrinchar informações e
buscar soluções sozinhos, aca-
bam tendo dificuldade em lidar
com situações onde o jogo polí-
tico é necessário. “Para levar um
projeto adiante nas grandes em-
presas é preciso saber negociar e
convencer os outros.”

A especialista acredita que mui-
tos ainda não estão preparados
emocionalmente para lidar com
isso. “Nas redes sociais, eles são
muito bons para desenvolver par-
cerias. Mas essas são relações esta-
belecidas virtualmente, em prol de
um objetivo comum e que não ne-
cessariamente terão continuidade
depois”, diz. Outro mito da gera-
ção Y que a pesquisa desfaz é o de
que eles são empreendedores por
natureza — apenas 15% têm essa
competência fortemente desen-
volvida em seus perfis.

Algumas das fraquezas desses

jovens com alto potencial de li-
derança, entretanto, estão rela-
cionadas ao fato de pertencerem
a um grupo geracional que teve
grande liberdade dentro de ca-
sa, mas pouca experiência em
ambientes hierárquicos. Mui-
tos, inclusive, tiveram a primei-
ra experiência de morar sozi-
nhos durante o MBA e estão
menos preparados para lidar
com conflitos. Na pesquisa, 55%
apresentam um menor equilí-
brio emocional para enfrentar
situações desgastantes.

A consultora afirma que o es-
tudo se refere a um grupo alta-
mente preparado e que inclui os
melhores estudantes do mundo.
As ressalvas, portanto, não ofus-
cam habilidades essenciais para
a liderança, como a visão sistê-
mica e a capacidade de inovar,
negociar e se comunicar.

E ST RAT É GI A

Inovação e desenvolvimento de pessoas na pauta dos CEOs

Fonte: Fesa

Futuro em perspectiva
O que os comandantes brasileiros esperam para os próximos cinco anos

O que vai impulsionar a inovação nas empresas

32%
Novas 
tecnologias

18%
Aumento de competitividade 
nacional e internacional

15%
Novas ferramentas de comunicação 
para um novo perfil do consumidor

5%
Incentivos 
do governo

25%
Gestão e desenvolvimento 
do capital humano

5%
Trocas de informações 
entre áreas e segmentos

Oportunidades de criação de valor para as companhias

34%
Desenvolvimento de 
soluções personalizadas

24%
Consolidação 
da marca

16%
Desenvolvimento 
do capital humano

26%
Relacionamento 
diferenciado com o cliente

Principais atributos para atração, retenção e motivação de talentos 

38%
Oportunidades de crescimento, 
desenvolvimento e mobilidade

17%
Modelo 
de gestão

15%
Cultura e valores 
da empresa/marca

20%
Ambiente 
de trabalho

10%
Remuneração 
e benefícios

Edson Valente
De São Paulo

Inovação calcada em novas
tecnologias e no desenvolvimen-
to das pessoas. Essa é a estratégia
idealizada pelos CEOs brasileiros
para enfrentar as transformações
do cenário econômico mundial
nos próximos cinco anos, de
acordo com estudo da consulto-
ria de altos executivos Fesa.

O levantamento ouviu cem
CEOs de grandes empresas com
sede no Brasil, dos setores de
bens de consumo, indústria, in-
fraestrutura, TI, telecom e merca-
do financeiro. Os gestores res-
ponderam a perguntas abertas
sobre os fatores que vão impul-
sionar a inovação, as oportunida-
des de criação de valor para as
empresas, os quesitos necessá-
rios para atrair e reter talentos, o
papel da tecnologia na atuação
das companhias e como se dá a
preparação de futuros líderes.

As novas tecnologias foram
mencionadas por 32% dos res-
pondentes como o principal ele-
mento da inovação nas empresas
— o que significa avanços em
hardware, software, métodos de
trabalho, constituição de espa-
ços físicos e demais fatores rela-

cionados à evolução dos sistemas
organizacionais. “Os ciclos hoje
são muito rápidos. Se algo fun-
ciona bem, já foi copiado ou está
o b s o l e t o”, avalia Denys Montei-
ro, CEO da Fe s a . “É preciso ter um
olhar paranoico na busca de no-
vas maneiras de fazer as coisas.”

O recurso humano como con-
dutor das novidades corporati-
vas foi lembrado por 25% dos
CEOs, que disseram considerar a
gestão e o desenvolvimento dos
profissionais como fundamen-
tais para inovar. “As pessoas são o
motor desse processo e devem
ser engajadas para que a inova-
ção ocorra de baixo para cima e
não o contrário”, afirma Montei-
ro. “É o que acontece nas empre-
sas mais inovadoras”, ressalta.

No estudo, o desenvolvimento
do capital humano aparece tam-
bém entre as principais oportu-
nidades de criação de valor para
as companhias, com 16% de par-
ticipação nas respostas. Nesse as-
pecto, o desenvolvimento de so-
luções personalizadas foi a res-
posta mais computada, com 34%,
seguida do relacionamento dife-
renciado com o cliente (26%) e da
consolidação da marca (24%).

Para atrair e reter os talentos
que darão continuidade às práti-

cas de inovação, o grande trunfo
das empresas são as oportunida-
des de crescimento, desenvolvi-
mento e mobilidade, ressaltadas
por 38% dos CEOs. O ambiente de
trabalho foi destacado por 20%
deles. “O desafio é engajar as pes-
soas de acordo com os objetivos
da companhia”, afirma Montei-
ro. “Elas têm de se sentir parte da
construção do futuro, como pilo-
tos. Se forem tratadas como ro-
bôs, irão embora. Os colaborado-
res só vão se sentir felizes se per-
ceberem que estão evoluindo.”

Nessa escala de recompensas,
a remuneração financeira ocupa
uma posição secundária. De
acordo com Monteiro, a partir de
certo patamar da carreira, di-
nheiro é commodity e um au-
mento de 30% ou de 50% no salá-
rio não vai mudar o padrão de vi-
da do executivo. “Nesse caso, ele
está mais interessado em saber se
tem chances de dar certo, de dei-
xar sua marca na gestão da com-
p a n h i a”. De fato, remuneração e
benefícios foi o atributo menos
apontado pelos CEOs entre os fa-
tores de atração, retenção e moti-
vação de recursos humanos, su-
perado também por cultura e va-
lores da empresa/marca (15%) e
modelo de gestão (17%).

A preparação de líderes é um
dos pilares das chances de cresci-
mento dos profissionais. Os pre-
sidentes elencaram programas
de desenvolvimento externo e in-
terno (41%), como cursos avança-
dos de gestão, e vivência de situa-
ções de liderança “on the job”
(30%) como as práticas de capaci-
tação mais comuns para os po-
tenciais gestores.

Em termos de estratégia de mer-
cado, os CEOs dão indícios de um
relacionamento mais próximo
com os clientes de suas compa-
nhias. Novas ferramentas de co-
municação para um novo perfil do
consumidor correspondem a 15%
dos principais fatores que vão im-
pulsionar a inovação. Já o relacio-
namento diferenciado com o
cliente responde por 26% das prin-
cipais oportunidades de criação de
valor para as corporações.

Aumento da proximidade
com o cliente, por sua vez, surgiu
em 15% das respostas sobre de
que forma a tecnologia tem in-
fluenciado a atuação e a estrutu-
ra da empresa. “Os clientes são o
motivo pelo qual as empresas
existem. Quanto mais habilido-
sas elas forem ao fazê-los se senti-
rem únicos na entrega de produ-
tos ou serviços, melhor.”

M e rc k
Divã Executivo

Karin Parodi
re s p o n d e
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 nov. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




