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Já houve época em que as empresas "cui-
davam" da carreira de seus funcionários, uma
relação paternalista que tinha pouco a ver

com o mundo competitivo que se estabeleceu nos
anos 90, quando muitas radicalizaram para o
extremo oposto, adotando a máxima de que cada
um tinha de ser responsável pela sua carreira. Um
exagero ilustrado com humor pelo consultor Luiz
Carlos Cabrera, sócio-diretor da PMC – The Amrop
Hever Group, em uma palestra no CONARH –
Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas há

cerca de dois anos. Ele disse que as pessoas
andavam pelas empresas carregando pacotes,
sem saber o que fazer. Quando questionadas sobre
o que havia neles, respondiam: minha carreira.

"Teoricamente, isso deveria ser melhor para o
colaborador. O problema é que ele não sabia por
onde começar, se estava fazendo a coisa certa, se
tinha capacidade para chegar onde queria, no que
poderia melhorar e como. Por isso, as empresas
voltaram a se preocupar com a carreira de seus
funcionários", explica a diretora da Right Saad &
Fellipelli, Elaine Saad.

A postura agora é mais equilibrada – nem
tomar conta, nem virar as costas – e  pode ser
observada no movimento das empresas que ofe-
recem consultoria em carreira. A própria Right pas-
sou a oferecer o carrier management service, para
o acompanhamento das potencialidades do colabo-
rador, visando a novas funções e cargos ou a atua-
ção em outras unidades. No início deste mês, a
consultoria DBM anunciou que passa a dar suporte
em todos os níveis de transição de carreira, seja
para profissionais em novos desafios no emprego
atual, para aqueles que buscam nova colocação ou
optam por outros vínculos de trabalho. "Nossa
competência é estar ao lado do indivíduo como
counselor em qualquer momento de transição", co-
mentou o presidente mundial Charles Kalmbach, que
veio ao Brasil especialmente para o lançamento.

Elaine, da Right, diz que o interesse das empre-
sas contratantes desse tipo de serviço é descobrir
talentos, oferecer novas oportunidades e, assim,
reter o profissional. 

EFEITOS POSITIVOS
A DBM, inclusive, quer revitalizar no meio cor-

porativo o conceito de "transição", durante muito
tempo usado como amortecedor para "demissão".
"Transitar também significa transformar, tratar das
inúmeras possibilidades que o indivíduo tem de
tomar decisões sobre seus próximos passos profis-
sionais", explica a presidente da DBM para o Brasil
e América Latina, Vicky Bloch. 

Nesse sentido, ela pode acontecer, por exem-
plo, por uma mudança no processo que o profis-
sional está conduzindo na organização ou uma pro-
posta para trabalhar em outra empresa ou unidade,

onde tenha de começar produzindo rapidamente. "O
problema é que, muitas vezes, as empresas fazem
propostas sem tempo para o indivíduo se preparar.
Por isso, há insucessos que não se dão por incom-
petência, mas sim por falta de preparo", afirma
Vicky.  E nesses casos, em vez de entender a tran-
sição como algo positivo, o profissional pode adotar
um comportamento de boicote ou mesmo entrar em
depressão. "As pessoas precisam ser ajudadas a
entender seu novo papel para se comprometer, se
sentir competente e se engajar no processo." 

Se de um lado há organizações que pecam pela
falta de preparo dos profissionais,  outras querem
investir no desenvolvimento das pessoas com a
certeza de que terão resultados. Para isso, incenti-
vam os colaboradores a se conhecerem melhor,
para que possam elaborar propostas de sua
inserção em situações nas quais agreguem mais
valor ao negócio.  Uma delas é o Banco de Varejo
do Santander Banespa, que identificou jovens
executivos que já tinham alcançado posições
importantes na empresa e poderiam se beneficiar
de um processo de reflexão sobre a carreira: pen-
sar em como chegaram até ali, as competências
que os ajudaram, onde deveriam investir,  onde
querem chegar, fazer suas considerações e dar
passos mais conscientes. 

O processo, de adesão voluntária, culminou
com o plano de ação que cada um estabeleceu
para si, para depois conversar com o seu gestor,
de quem obteve feedback e parceria para a imple-
mentação do plano. A  experiência deu tão certo
que já está na segunda turma.

No Citibank, o superintendente executivo de RH
e assuntos corporativos, Henrique Szapiro, diz que
especialmente o mercado das instituições finan-
ceiras muda com uma velocidade muito rápida e a
empresa tem de ter a preocupação de sempre dar
suporte para as pessoas acompanharem essas
mudanças. "Hoje a pessoa pode ter perfil para
desempenhar determinado trabalho e, no dia
seguinte, não tê-lo mais. A tentativa com os pro-
gramas de treinamento, desenvolvimento, mento-
ring e coaching é dar oportunidade para as pes-
soas acompanharem as mudanças."

Szapiro conta que no processo de desenvolvi-
mento de liderança houve preocupação de orien-
tar os profissionais a fazerem a gestão de pessoas
de acordo com os desafios impostos pela exigên-
cia do momento, e não como algo estático. O
Citibank também utiliza coaching e mentoring em
casos individuais. Questionado sobre a possibili-
dade de investir na carreira dos profissionais e
depois "perdê-los" para o mercado, ele é direto.
"Sempre esse pensamento existe. O Citibank,
inclusive, é visto pelo mercado como uma exce-
lente escola, formador de talentos. Mas não
existe outro caminho."
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Vicky: ajuda para entender novos papéis

Szapiro: líderes orientados para mudanças

Na vida, nossa atuação se dá em vários
papéis: parceiro, pai, filho, profissional…
Cada um deles nos exige competências

diferentes. No papel profissional, a referência são
as competências da empresa,
tidas como definições do que é
aceito e esperado de cada um
para o melhor desempenho.

Mas se de um lado há a
procura por profissionais com
perfis desenhados pelas empre-
sas, de outro, há profissionais
preparados tecnicamente, pos-
suidores de diversas competên-
cias, mas com pouco, ou nenhum,
conhecimento sobre o seu perfil.

O desafio maior é conseguir
um ambiente que facilite a
expressão e o desenvolvimento
desses atributos. Entende-se que um profissional é
um investidor de capital humano com o qual a
empresa conta para realizar seus objetivos e resul-
tados, daí a necessidade de estabelecer transa-
ções como o investidor que sai ao mercado em
busca de oportunidades de negócio: o profissional
precisa administrar seus capitais dentro de con-
tratos nos quais condições, papéis, regras, ganhos
estimados e conseqüências sejam negociados,
dando o mesmo valor às partes.

Com isso, teremos pessoas mais seguras e
donas da sua carreira. O sucesso do contrato estará
garantido pela permanente vigilância dos acordos e
requer o envolvimento de ambas as partes.

Esta reflexão pressupõe que as partes do con-
trato se vejam com a mesma importância e que o
profissional tenha claro o que quer, o que oferece,
o que é capaz de realizar e entregar; além das

condições ideais de satisfação
na carreira. Portanto, é básico
colocar as partes em igualdade
de condições, reconhecendo
competências, contribuições e
compromissos para a constru-
ção do progresso, numa relação
ganha-ganha que comporte a
empresa e o contexto. Este para-
digma servirá para orientar as
novas relações de produção.

A questão desafiadora é que
tanto o trabalhador como a em-
presa ainda vivem relações do
tipo paternal, diretiva, autocráti-

ca e, mesmo na busca de relações democráticas,
as evidências expressas pelo modelo de gestão
dos negócios, decisão, comunicação e recompen-
sa estão longe desse ideal.

É inegável que muitas empresas caminham
em busca da construção dessa relação. Acelerar
esse processo passa pelo fortalecimento dos
profissionais nas questões de competências,
termo que não reflete jargão de moda, e sim uma
nova forma de pensar o ser humano e sua
relação com o que faz.

* Rosa Elvira Alba de Bernhoeft
é diretora da Alba Consultoria.

Não são raras as empresas que possuem
programas de trainees, difícil é encontrar
aquelas que apóiam seus colaboradores

no preparo para a aposentadoria. Pensando nisso
o consultor César Souza (foto), da Creative Works,
desenvolveu a metodologia Aposentadoria
Empreendedora (www.aposentadoriaempreende-
dora.com.br) e passa a realizar uma série de
workshops, cuja primeira apresentação aconte-
cerá no hotel Gran Meliá WTC, no próximo dia 9.  

Destinado àqueles que estão próximos da
aposentadoria e a profissionais de RH, o evento
conta com o apoio da ABRH-Nacional. Confira
outros detalhes.

ABRH - Em que consiste o workshop?
César Souza -  É fato que "trabalhar" a aposentado-
ria antecipadamente evita uma série de transtornos
para a empresa e para o colaborador. O evento tem
como objetivo preparar desde já os "aposentáveis"
para esse momento, motivando o colaborador a
construir o seu futuro e a ter a iniciativa de planejar
uma aposentadoria empreendedora. Usamos uma
metodologia que o ajuda a fazer uma espécie de
business plan da sua vida futura.

ABRH - Na prática, o que os participantes verão?
César Souza -  O workshop é composto de sete
tópicos, cujos temas já explicam a que vieram:
A Vida (re)começa aos 50; Plano de Vida 2005-
2010; O Momento da Virada; A Travessia para a

Situação De-
sejada; Cases
de Sucesso ao
Vivo; Plano de
Ação Imedia-
to; e Compro-
m e t i m e n t o
Pessoal.

ABRH - Como a
empresa se beneficia de um programa desse tipo?
César Souza - De várias formas: dando uma de-
monstração clara de que investe no futuro do
colaborador, ajudando-o a encontrar seu caminho
na vida pós-empresa e sinalizando algo impor-
tante para os que estão iniciando carreira na
empresa; além de criar clima de empreendedoris-
mo mesmo para quem está saindo dela.

ABRH - De prático, o que os participantes levam
do workshop?
César Souza -  As pessoas saem com um plano
de ação para, já no dia seguinte, começarem a
se preparar para implantar o seu projeto, a pla-
nejar a realização de um sonho que foi engave-
tado enquanto desenvolviam a carreira dentro
de uma empresa. 

Outras informações:
Tel. (11) 3951-8883
eventos@creativeworks.com.br

Rosa Elvira Alba de Bernhoeft*

Empreendedorismo
na maturidade

SISTEMA NACIONAL ABRH

Seminário paulista
No próximo dia 30, terça-feira, a ABRH-

SP/Aparh realizará o seminário Gestão
de Pessoas: Novos limites e possibili-

dades, das 8h30 às 18h30, no Sesc Pompéia, em
São Paulo. 

A abertura do evento será com o ator e diretor
da Rede Globo, Jorge Fernando, que se apresen-
tará sob o tema Trabalho em Equipe: Quando é
impossível fazer sozinho. 

Entre outras participações, já estão confir-
madas as presenças do presidente da Bristol-
Myers Squibb do Brasil, Mario Griecco; e da pre-
sidente da consultoria DBM, Vicky Bloch. As
vagas são limitadas. 

Informações e inscrições: 
Tel. (11) 3266-3103 
rhinform@aparh.org.br
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