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O efeito lambe-lambe e a hiperespecialização das carreiras

Q
uando lemos e
refletimos sobre o
futuro do trabalho,
as referências têm
nos levado a pensar

em multifuncionalidade,
capacidade de adaptação,
visão sistêmica e o
entendimento dele como uma
soma de múltiplas atividades.
Parece que a tendência é
a busca da polivalência

como diferencial competitivo.
Essa percepção está baseada

na ideia de que as funções
serão mais amplas,
principalmente pelo claro
movimento das empresas de
reduzir seus tradicionais
organogramas, tornando-os
mais horizontais, o que traria
também maior mobilidade e
intercâmbio de atividades.

No entanto, tenho uma visão
de que as carreiras serão cada
vez mais especializadas.
E digo mais: estamos entrando
na era da hiperespecializacão,
como afirmou Thomas Malone,
professor do MIT, em um
artigo escrito há dois anos
sobre o futuro do trabalho.
No ensaio, Malone afirma
que o mesmo fenômeno que
ocorreu nas fábricas durante
o século XX chegou à sociedade
do conhecimento.

Ou seja, teremos
profissionais cada vez
mais especializados em

determinadas atividades.
A sofisticação dos negócios,
o avanço tecnológico e o
aumento da competitividade
das empresas exigem
profissionais focados e
altamente especializados
em suas áreas. Esse movimento,
que começou nas atividades
operacionais e nos
níveis intermediários, está
cada vez mais presente
em todas as funções.

Observo, como nunca,
a tendência das empresas de
procurar executivos
hiperespecializados. Quando
converso com headhunters
(os poderosos “caçadores de
talentos”), percebo que eles
operam como uma antiga
máquina de fotografias do
tipo lambe-lambe. É como se
cada candidato entrevistado
tivesse seu “r e t r a t o” tirado e
armazenado em um banco de
imagens. Essa foto guarda a
função e o setor da economia

para os quais o profissional
pode ser indicado. Por exemplo:
um diretor de vendas para
produtos de consumo. Ou seja,
uma área e um setor da
economia. É assim que funciona
a lógica de contratação.

Os caçadores de pessoas
seguem esse caminho porque
assim são demandados pelas
empresas. O efeito lambe-lambe
é consequência do pedido de
quem paga a conta. Mas, por
quê? A resposta é simples: as
empresas estão altamente
pressionadas pelos resultados
a curto prazo. As reflexões em
longo prazo, missão essencial
de qualquer CEO, são mero
desejo. Os conselhos de
administração funcionam
como inquisidores para que
as metas sejam atingidas.

Um presidente que não
entrega resultados por dois
trimestres tem risco de acabar
demitido. Sem espaço para
errar, as empresas querem

profissionais que reproduzam
práticas já consolidadas e
bem-sucedidas — nada de
ações inovadoras que, pelo
ineditismo, possam representar
algum risco aos números
da organização. Por isso,
contratam pessoas com
experiências passadas muito
próximas às atividades futuras.
Nada de inovação.

Essa tendência global de
hiperespecialização e efeito
lambe-lambe parece estar bem
definida. Pelo jeito que as
empresas estão articuladas e
pelo modelo de remuneração
do sistema, não vejo mudanças.

Para sair desse sistema
restritivo e sem oxigenação
precisamos pensar alternativas.
Um caminho pode ser a
construção de conexões
em áreas e setores análogos
que diminuam o risco
potencial dos implacáveis
headhunters pressionados por
contratantes medrosos.

Buscar trabalho em áreas
próximas significa mapear
atividades similares e setores
da economia em que os
clientes, os métodos produtivos
ou até mesmo os fornecedores
sejam semelhantes. Essa
alternativa deixa o novo
empregador mais confortável.
Com isso, também evitamos a
perspectiva ingênua de alguns
executivos que acham que
podem trabalhar em qualquer
setor. A máxima de que
gestão é igual em qualquer
empresa não funciona no
mundo superespecializado.

Por fim, a melhor estratégia:
procurar trabalho e
desenvolver a carreira
nas poucas empresas que
buscam pessoas olhando
para o para-brisa e não
somente pelo retrovisor.

Rafael Souto é sócio-fundador
e CEO da Produtive Carreiras e
Conexões com o Mercado

Novas Conexões

Rafael Souto
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Negociar é separar as causas das pessoas
Para William Ury, expert de Harvard em mediação, a melhor solução é aquela em que todos ganham. Por Edson Valente, de São Paulo

D I V U LG A Ç Ã O

William Ury, professor de Harvard, especialista em mediação de conflitos, diz que o importante é saber controlar as emoções naturais e evitar julgamento s

“O gestor é um mediador”. A
frase foi dita por quem entende
do assunto. O professor William
Ury, da Universidade de Harvard
(EUA), é reconhecidamente um
dos maiores intermediadores de
conflitos do mundo e cofunda-
dor do renomado programa de
negociação da instituição.

Há mais de 30 anos ele tem fa-
cilitado o entendimento entre
partes em desacordo, tanto em
disputas político-geográficas de
localidades tempestuosas como
Afeganistão e Tchetchênia, co-
mo em questões corporativas.
Ele foi mediador entre os em-
presários Jean-Charles Naouri,
do grupo Casino, e Abilio Diniz,
por ocasião da saída deste do
grupo Pão de Açúcar.

Seja na empresa, em casa ou
na política, os princípios básicos
para chegar a um consenso não
variam muito, segundo o espe-
cialista. “É preciso mudar o jogo.
A negociação não deve ser vista
como um processo em que há
vencedores de um lado e perde-
dores de outro. Deve-se alcançar
uma solução em que todos ga-
n h a m”, explica Ury, que desem-
barca nesta semana no Brasil
para promover o evento “C a m i-
nho da Paz”, em São Paulo, e
concedeu entrevista exclusiva
para o Va l o r por telefone.

Quem imagina esses embates
em territórios delimitados para
tal finalidade, com tempo regu-
lamentar pré-definido e árbitros
vestidos especialmente para a
ocasião, deve se lembrar de que
“negociamos todo o tempo, quer
gostemos disso ou não”. E é nesse
frenesi transacional que os líde-
res muitas vezes se veem entre a
cruz e a espada. Afinal, eles têm
de tomar decisões considerando
seus chefes, as equipes, diferen-
tes departamentos, o conselho,
fornecedores e clientes. “Quando
pergunto aos gestores quanto
dos dias eles dedicam à negocia-
ção, eles respondem que mais de
50% do tempo”, diz Ury.

Nesse fogo cruzado, em que
os executivos geralmente não
contam com a ajuda de um ex-
pert como o professor da Har-
vard, é preciso se lançar ao exer-
cício constante de ouvir com
atenção e colocar-se na pele do
outro. Isso significa “encontrar
os genuínos interesses por trás
das posições assumidas”.

Tal iniciativa requer separar as
causas das pessoas. Quando al-
guém pede um aumento para o
chefe, por exemplo, não pode se
esquecer de que esse dinheiro
não sairá do bolso dele — ele es-
tará ali representando os inte-
resses da companhia. Nesse sen-
tido, ele é mediador entre as ra-
zões apresentadas pelo empre-
gado que quer ganhar mais e a
alta cúpula que lida com a limi-
tação de recursos. E não impor-
tará se ambos, o requisitante e
seu superior, torcem para o
mesmo time ou dividem horas

agradáveis no “happy hour” da
sexta-feira. Por trás da figura
amistosa do chefe imediato ha-
verá o representante corporati-
vo, responsável por tomar a de-
cisão do reajuste salarial.

Dessa forma, os critérios pos-
tos à mesa devem ser os mais ob-
jetivos possíveis. Que aspectos,
em termos racionais, justificam
um aumento, um redimensiona-
mento de recursos, uma transfe-
rência, uma promoção ou até
mesmo um desligamento? Ury
conta que a solução do impasse
entre Naouri e Diniz foi uma das
que mais o surpreenderam em
termos de satisfação dos media-

dos. “Após um conflito que se ar-
rastava por dois anos e meio, fo-
ram quatro dias de negociações
para os dois lados perceberem
que o que queriam era liberdade
e dignidade para seguirem em
frente com suas vidas. Foi um
desfecho elegante”, sintetiza.

Analisar os fatos sob esse viés
destituído de julgamentos
pré-concebidos requer o “con -
trole das emoções naturais”, en-
sina. Seu método de mediação
leva muito em consideração es-
sa necessidade. Trata-se de uma
etapa de preparação para a ne-
gociação que Ury chama de
“sair para a varanda”. Segundo

ele, isso significa “levar uma
parte de sua mente para um lu-
gar de calma e perspectiva, para
que possa manter-se atento ao
que realmente é importante”.
Em suma: desligar-se do ego.

Quanto menor a distância en-
tre os pares, mais difícil atingir
esse estado de isenção sentimen-
tal. “Oitenta por cento dos gesto-
res acham mais difíceis as nego-
ciações internas, com colegas e
outros departamentos da em-
presa, que estão mais próximos
no dia a dia, do que as externas,
com clientes e fornecedores”. Por
outro lado, Ury diz perceber as
negociações relacionadas a am-

bientes corporativos como me-
nos complicadas que as que en-
volvem questões políticas. Nes-
tas, ressalta, o tom da conversa
logo se aproxima de uma luta
por poder, cuja mensuração ge-
ralmente é mais problemática
que a dos recursos financeiros.

Alocar recursos na compa-
nhia, entretanto, muitas vezes
também pressupõe uma dispu-
ta para saber quem pode mais
— qual departamento ou proje-
to será mais beneficiado. Mas
essa visão definitivamente não
trilha o caminho da concordân-
cia, alerta o mediador. Aqui en-
tra outra metáfora da tática que

utiliza. “Muitas pessoas veem a
negociação como a divisão de
uma torta, em que, quanto
maior o pedaço que um dos la-
dos pega, menor o que sobrará
para o outro. O segredo é ex-
pandir a torta antes da divisão,
criando valor para o todo.”

Desde que haja essa sintonia
entre os envolvidos, a estratégia
vale mesmo quando há limita-
ção clara de recursos. Ury cita o
caso de uma companhia que, em
meio à crise mundial de 2008,
via-se às voltas com a necessida-
de de demitir funcionários. Pa-
ra que ninguém perdesse o em-
prego, a solução adotada pelo
grupo foi todos tirarem dois
meses de férias não remunera-
das, com o intuito de aliviar o
rombo financeiro da empresa.
“Mais tarde, quando a situação
melhorou, os profissionais esta-
vam mais fortes do que nunca,
unidos por um sentimento de
c o n f i a n ç a”, afirma.

Em tempos de interações vir-
tuais, o professor de Harvard
chama a atenção para eventuais
ruídos na negociação a distância.
“Por e-mail, as emoções comuni-
cadas podem ser mal interpreta-
das. A mensagem pode parecer
seca ou rude, pois não há a lin-
guagem corporal associada.”

Romper novas e velhas barrei-
ras para atingir um resultado
que satisfaça a todos tem sido a
vocação de Ury desde que se
formou em antropologia — ele
possui PhD na área. O que
aprendeu “dos mais notáveis as-
pectos do comportamento hu-
m a n o” resolveu aplicar no de-
senlace de divergências.

E os ideais do coautor de “Co -
mo Chegar ao Sim” não são mo-
destos. Na quinta edição do
evento “Caminho da Paz”, que
acontece no próximo sábado,
cerca de oito mil pessoas se ins-
creveram para percorrer, cami-
nhando ou correndo, um traje-
to de sete quilômetros que co-
meça em frente ao Clube Atléti-
co Monte Líbano. O evento faz
parte de um projeto global da
ONG Iniciativa Caminho de
Abraão, criada pelo professor.
O objetivo da organização é
promover a convivência pacífi-
ca entre os povos e revitalizar o
caminho que Abraão percorreu
há quatro mil anos, entre a Tur-
quia e a Cisjordânia, para tor-
ná-lo um trajeto turístico.

Para Ury, os brasileiros têm
muito a ensinar sobre pacifismo
e podem exportar para o mundo
seu “espírito de convivência”.
“O país se desenvolveu muito
bem economicamente como
uma democracia e, apesar de
enfrentarem problemas sérios
como o da corrupção, as pes-
soas têm a habilidade de viver
em harmonia. Enquanto árabes
e judeus brigam no Oriente Mé-
dio, os empresários dessas na-
cionalidades fazem negócios
uns com os outros no Brasil.”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 nov. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




