Jornal Valor --- Página 3 da edição "09/12/2013 1a CAD D" ---- Impressa por CCassiano às 08/12/2013@16:22:32
Jornal Valor Econômico - CAD D - EU - 9/12/2013 (16:22) - Página 3- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW
Enxerto

Segunda-feira, 9 de dezembro de 2013

|

Valor

|

D3

EU& | Carreira
RECURSOS HUMANOS

ai
s.

Como lidar com uma lacuna no currículo

ar
tig

o

é

ex
c

lu

siv
a

pa
ra

fin
s

ed

uc

CLÁUDIO BELLI/VALOR

A executiva Carla Esteves parou de trabalhar por um ano para se dedicar aos estudos e a viagens. O planejamento para sua saída foi feito durante 12 meses
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que diz respeito à incorporação
de conhecimentos que, de alguma maneira, contribuam para a
evolução do profissional — principalmente se ele atua em áreas
em que os conceitos se renovam
rapidamente, como a de TI.
Não é recomendável, também, alongar-se excessivamente
no intervalo. O prazo limite aceitável, na opinião de Brandão, é o
de dois anos. “O ideal seria que,
durante esse tempo, fosse escolhida alguma atividade que,
mesmo fora do meio corporativo, desse suporte a essa tomada
de decisão [de reciclagem]”, afirma Irene Azevedo, diretora de
negócios da consultoria em
transição de carreira LHH/DBM.
Por esse prisma, por mais distante que possa parecer da rotina
do escritório a ocupação adotada, não se pode esquecer de que
o aprofundamento em questões
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“Comer, rezar, amar”. Se, na
obra de Elizabeth Gilbert, a autora decide abandonar a rotina da
vida pessoal e da profissional para sair em busca de respostas
para seus anseios por meio da
gastronomia, da oração e do
envolvimento amoroso, no mundo executivo a retirada de cena
para novos projetos em geral
requer a conjugação de verbos
de outra natureza.
Aprender e se desenvolver são
os mais recomendados para
quem pretende tirar um sabático e vislumbra no horizonte —
mesmo que difusamente — o retorno para a carreira interrompida. Planejar também é imprescindível nessa cartilha para que
a ausência não seja uma viagem
sem volta, mesmo nos casos em
que o retiro não esteja relacionado com a trajetória até então
traçada pelo profissional.
“A saída tem de ser estruturada”, orienta Sandra Finardi, diretora da divisão executivos do
grupo DMRH. “Qual o seu propósito? O que vai lhe agregar?
Essas respostas têm de estar
muito claras, pois serão de extrema importância no momento
de se reposicionar novamente
no mercado”, diz.
Em primeiro lugar, é necessário deixar as portas abertas — e
não batê-las — ao sair. “A ruptura
não pode ser muito radical”, afirma João Baptista Brandão, professor da FGV-Eaesp (Escola de
Administração de Empresas da
Fundação Getulio Vargas). “É
preciso ser maduro na hora de se
afastar e fechar um ciclo. Além
disso, é recomendado contar para algumas pessoas da rede de
contatos o que você está fazendo
e mantê-las informadas ao longo
de todo o processo”, diz. Esse
networking deve se ater sobretudo a players que, de alguma maneira, poderão influenciar positivamente na recolocação do executivo em seu retorno.
Quem sai “dando tiro”, reforça
Brandão, “cria um abismo e se
rotula como alguém que enlouqueceu”. Nesse caso, a volta se
torna bem mais complicada.
Mesmo em situações nas quais o
afastamento é motivado por
questões de saúde — particularmente ligadas ao estresse —, o
professor sugere uma explicação
mais bem construída. “Há muitos tabus. Vão questionar, por
exemplo, se quem já sucumbiu à
pressão não vai voltar a fazer isso quando voltar.”
Uma dica dos consultores para
o período de interrupção da carreira é não se desligar de tudo,
não só em relação aos contatos
da rede pessoal mas também no
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Especialistas dizem que é possível fazer uma pausa na carreira desde que exista um bom planejamento. Por Edson Valente, de São Paulo

pessoais também se reflete no
desenvolvimento de uma nova
postura profissional. O que faz
mesmo a diferença são as justificativas arroladas ao sabático, seja ele para “fazer um curso fora,
conhecer diversas culturas, dedicar-se a um trabalho social ou
passar um ano viajando”, conforme elenca Azevedo.
Assim sendo, os verbos comer,
rezar e amar de Gilbert podem
ganhar outro significado desde
que potencializem competências desejáveis no universo corporativo. “Se bem organizado o
raciocínio, essas experiências
podem ser vistas de maneira positiva”, afirma José Hipólito, sócio da Growth Desenvolvimento
de Pessoas e Organizações.
Para Sandra, quem sai para
uma experiência dessas sempre
vai voltar diferente e mais maduro. “Quem deixa uma empre-

sa para abrir um negócio, por
exemplo, vestirá a carapuça do
dono. Se retornar ao mercado
como empregado, terá outro
olhar sobre a corporação”, diz.
Ampliar os horizontes geográficos e de autoconhecimento.
Essa foi o intenção da consultora
Carla Esteves, de 31 anos, quando decidiu dar um tempo de um
ano na vida profissional para a
realização de sonhos pessoais.
“Comecei a carreira muito cedo,
aos 15 anos, como menor aprendiz”, conta. “Sempre assumi responsabilidades antes de me sentir pronta. Isso foi incrível para
acelerar meu desenvolvimento
profissional, mas faltava algo.
Quando gostamos do que fazemos, acabamos nos esquecendo
de equilibrar o trabalho com desejos fora dele”, ressalta.
Os pilares do sucesso de sua
empreitada, diz, foram planeja-

mento e propósito claro. Entre a
decisão e a saída efetiva, foram
12 meses. “Comuniquei a empresa a tempo de que pudessem
preparar uma pessoa para assumir o meu cargo, na época o de
diretora de uma unidade de negócios”, explica. Ela disse à empresa que gostaria de ter uma licença não remunerada de um
ano, mas não conseguiu garantias de que isso seria possível.
“Ainda assim, pela minha trajetória e desempenho, deixaram
as portas abertas para que conversássemos quando eu voltasse
em busca de uma recolocação
no grupo”, conta.
Sem uma “certeza absoluta”
de qual oportunidade de carreira a esperaria ao retornar, Carla
partiu para uma jornada de
imersão no estudo do inglês e
no conhecimento de outras culturas. Precisou também se pla-

nejar financeiramente, pois ficaria um ano sem remuneração.
Os seis primeiros meses foram
despendidos em cursos na Universidade de Cambridge, no Reino Unido — um de inglês e outro de extensão em negócios.
“Nos outros seis, viajei por vários
países da Europa, pelos Estados
Unidos e pelo México. Queria
aprender sobre esses lugares
não como turista, mas como
moradora. Conheci pessoas de
várias nacionalidades, inclusive
que trabalham na minha área, e
ampliei meu network”, afirma.
O ganho mais intangível, segundo a executiva, foi a certeza
de que vinha trilhando o caminho certo na carreira — e que,
além de continuar gerenciando
pessoas e lidando com clientes,
queria se tornar sócia da consultoria em que trabalhava. “Quando voltei, expus minha vontade
para os acionistas, e meu desejo
convergiu com o que eles vinham pensando. Viram verdade
nos meus propósitos e ficaram
tranquilos para me fazer o convite para integrar a sociedade”,
diz.
Hoje, além de sócia do grupo
DMRH, ela é diretora de um de
seus braços, a Cia de Talentos.
Esse intervalo na carreira de Carla teve um ‘timing’ adequado, na
avaliação de Sandra. “Uma coisa
é fazer essa parada quando se é
analista ou no começo de um
cargo de gerência, outra quando
se é um super executivo com um
network consolidado.”
Embora tenha havido até um
ganho de posição na retomada,
essa não costuma ser a regra nesse tipo de movimento. “O executivo precisa estar preparado para
uma queda de nível”, pondera
Brandão, da FGV-Eaesp. “Ele estará regredindo alguns passos para
poder reconquistar espaço e
mostrar serviço novamente.”
Para Irene, da LHH/DBM, o
profissional tem de ter humildade e estar disposto a dar um passo para trás com o objetivo de dar
dez para a frente depois. “Quem
retoma a carreira precisa de tempo para se ambientar novamente, mesmo que isso aconteça em
outra posição”, afirma.
Na opinião de Sandra, contudo,
as empresas brasileiras ultimamente têm dado mais abertura para a prática do sabático e compreendem melhor um “intervalo” no
currículo do profissional. “Nosso
mercado já entende que as pessoas
estão no limite da pressão”, diz. Em
termos de empregabilidade, no
entanto, é melhor garantir que o
tempo empreendido em uma pausa dessa natureza seja bem aproveitado — e nunca perdido.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 dez. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.

Eu tenho 54 anos e meio. E você, quantos anos tem?
Banda executiva
Lucy Kellaway

N

a semana passada,
estive com um
grupo de
advogadas, todas
com idades na casa
dos 20 anos e que começaram
a trabalhar na City de
Londres. Uma delas me disse
que não aguenta mais ter que
responder a perguntas de
colegas e clientes de meia-idade
sobre quantos
anos tem. As outras
concordaram: são perguntadas
o tempo todo sobre suas
idades e odeiam isso. Elas veem
isso como uma maneira de
minar sua autoridade e as
colocar nos devidos lugares.

Quando cheguei à redação
no dia seguinte, fiz uma
pesquisa entre os mais
jovens para saber se a mesma
coisa acontece com eles.
Quase todos disseram que
sim — mulheres e homens.
Eis aí outro ultraje surgido na
chamada “crunch generation”
(que precisa cuidar dos pais e
parentes mais velhos e, ao
mesmo tempo, têm as
responsabilidades com os
próprios filhos): essas pessoas
não conseguem comprar a
casa própria, estão em dívida
com o crédito educacional,
lutam para conseguir um
emprego decente e, quando
finalmente conseguem, são
punidas por serem jovens.
Uma análise rigorosa mostra
que a situação é ainda mais
complicada. Minha
amostragem sugere que há
uma diferença entre a maneira
como os sexos encaram o
problema. Para as mulheres, é
como se elas fossem vítima do
machismo e do preconceito
com a idade ao mesmo
tempo. Já para alguns dos
jovens do sexo masculino,
é uma oportunidade para
eles se exibirem. Poder dizer

“tenho 23 anos e veja só o
que já conquistei” é algo
muito gratificante.
Mas, para homens e
mulheres, em algum momento
quando eles se aproximam dos
30 anos — e pouco antes do
aparecimento da primeira ruga
— esses questionamentos
cessam.
Por um acordo tácito, todo
mundo para de fazer esse
tipo de pergunta. As únicas
pessoas na faixa dos 30 anos
que continuam sendo
inquiridas são aquelas muito
bem-sucedidas (conheço
alguém com 32 com uma
posição em conselho e que
recebe muitas perguntas
sobre sua idade), ou mulheres
grávidas, que são inquiridas
por outras mulheres
ansiosas com a diminuição
de sua fertilidade.
O errado — e peculiar — disso
tudo não é o fato de
perguntarmos aos
trabalhadores mais jovens
quantos anos eles têm. É o fato
de não perguntarmos às demais
pessoas. Quando se trata de
crianças, a primeira coisa que
queremos saber é a idade. Até
mesmo a criança mais tímida

está pronta para responder
“tenho três anos e meio”. Com
frequência, os colegas de
trabalho perguntam as idades
de meus filhos, assim como a
idade de meu pai. Mas eles
nunca perguntam a minha.
É considerado falta de
educação perguntar a idade
para as pessoas que têm entre
28 e 65 anos — a maior parte
de nossas vidas que dedicamos
ao trabalho. No LinkedIn, as
pessoas postam todo tipo de
informações irrelevantes sobre
si , incluindo se possuem uma
“habilidade” chamada de
“liderança de equipe
interfuncional”, mas nunca
declaram suas idades. Quem
quiser saber precisa olhar a
data em que as pessoas
terminaram a universidade.
Nosso pudor em relação à
idade no trabalho não se deve
ao fato de acharmos a idade
algo pouco importante.
Pelo contrário: a idade continua
a nos fascinar. Sempre que
entrevisto alguém, só considero
que fiz o trabalho de maneira
adequada depois que pergunto
a idade do entrevistado.
A idade de alguém diz
respeito à experiência que

essa pessoa tem. É uma medida
do quanto estamos nos saindo
bem. Pode haver outras
maneiras melhores de avaliar
isso, mas o bom desta é que ela
é simples e pode ser aplicada a
qualquer um. No mínimo, a
idade das pessoas dá a você
uma pista sobre seus gostos
musicais. Você pode dizer
que falar abertamente sobre a
idade pode levar a mais
discriminação, mas não acho
isso. Não tratamos pessoas mais
velhas e mais jovens do mesmo
jeito, porque elas são
diferentes.
A recusa em revelar o
quanto uma pessoa é velha torna
a discriminação ainda pior,
uma vez que significa que
aquelas que investiram em
Botox ou ganharam na loteria
genética e ainda estão em boa
forma e os cabelos ainda não
embranqueceram, saem-se
melhores do que aquelas que
estão grisalhas e com rugas.
Na semana passada, eu disse
às jovens advogadas que quando
alguns colegas mais velhos
perguntassem suas idades, elas
deveriam sorrir e responder:
“Tenho 27 e você?”.
A última vez que me

perguntaram isso de maneira
tão direta foi há quase uma
década. Eu estava deitada em
uma ambulância e um homem
estava inclinado sobre mim, me
dizendo que eu havia sofrido
um acidente de bicicleta.
“Como você se chama?”, ele
perguntou. “Quem é o
primeiro-ministro?” Respondi
sem dificuldade.
E aí ele disse: “Quantos anos
você tem?”. Após vasculhar
meu cérebro, respondi como
se tivesse desencavado
uma informação de interesse
considerável, ainda que
obscuro: “Acho que estou
na casa dos 40”.
Agora, muito tempo depois
que o “galo” na cabeça
desapareceu, posso dizer com
certeza que tenho 54 anos e
meio. É uma idade muito boa
para se ter. Não é a idade que
sinto ter (uma vez que isso diz
respeito ao estado de espírito),
mas ela diz alguma coisa.
No mínimo, que entrei para a
força de trabalho em tempos
mais fáceis e ainda estou aqui.
Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Times”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira

