
Como formar novos líderes dentro da própria casa 
Stela Campos De São Paulo 
 
Grupo Telemar investe R$ 15 milhões em programa para escolher sucessores para seus 
executivos. 
 
Nos próximos dias 2300 funcionários da Telemar, com menos de 36 anos, estarão realizando 
provas de inglês, conhecimentos gerais e lógica pela internet. Depois dos exames, os classificados 
passarão por entrevistas individuais e farão dinâmicas de grupo. No fim do processo, apenas 150 
farão parte da "elite" de profissionais que ocupará nos próximos anos cargos estratégicos e de 
liderança no grupo. 
 
Esse processo inédito de mapeamento de futuros líderes é apenas uma parte de um programa 
ambicioso, chamado "Geração Telemar". Lançado este mês, ele inclui ainda a abertura de 270 
novas vagas para estagiários, trainees e estudantes de MBA. A iniciativa deve mobilizar um 
contingente de 620 pessoas. No total, com ações de formação, desenvolvimento, avaliação e 
encargos salariais, serão investidos R$ 15 milhões até 2007. "Vivemos num ambiente de alta 
competitividade onde os produtos e tecnologias mudam todo dia, por isso precisamos de gente 
diferenciada em nossos quadros", justifica Júlio Fonseca, diretor de gente da Telemar. 
 
A intenção do grupo Telemar, que hoje tem 7.536 funcionários entre Telemar, Oi e Oi Internet, é 
estar preparado para substituir seus 560 profissionais estratégicos (gerentes, diretores, 
consultores e técnicos) no futuro, sem ter que recorrer ao mercado. "Este enfoque integrado entre 
os planos da companhia e a área de gente é inédito", diz Fonseca. 
 
O programa começou a ser desenhado pelo conselho de administração em fevereiro de 2005 e o 
lançamento interno foi feito pelo presidente do grupo, Ronaldo Iabrudi, no fim de janeiro. Os 
gerentes de área, entretanto, desde o ano passado já vinham sendo preparados para atuar nesse 
novo projeto. Para eles, foi criada em 2005 uma "Academia de liderança". Nela, foram treinados 
pela Fundação Dom Cabral em quesitos como "feedback" e "coaching". "Eles estão aprendendo 
basicamente como fazer uma boa gestão de pessoas", diz Fonseca. 
 
Uma das preocupações da empresa foi deixar claro para os funcionários que a escolha dos 
participantes do novo projeto não seria feita exclusivamente por seus superiores. O primeiro 
critério eliminatório dos participantes foi a idade, a formação superior completa e o nível de 
inglês. O curso de MBA e o espanhol também ajudaram nessa primeira "peneira". "Quisemos 
enfatizar que existia igualdade de oportunidades para todos, porque existe sempre um impacto 
para quem fica de fora." 
 
Para evitar ruídos na comunicação desse processo com os funcionários, os chefes imediatos 
receberam kits com instruções de como anunciar o projeto ao seu grupo de trabalho. Só depois 
dos exames, é que eles entrarão de novo em cena para validar nas entrevistas e nas dinâmicas de 
grupo a escolha dos talentos mais promissores. 
 
"Esse programa mexeu muito com as pessoas", diz Bruno Lins, 25 anos, analista de sistemas do 
grupo Telemar. Ele trabalha numa equipe de 20 pessoas, onde 70% foram selecionados para 
participar do exame. "Estou empolgado", diz. Lins está há dois anos e meio na companhia e 
ingressou como estagiário. 
 
Desde o ano passado, a Telemar vem reestruturando seu programa de estagiários. Dos 500 
aprovados em 2005, apenas 223 permaneceram. "Agora com o novo programa queremos voltar a 
ter 400, mas com o perfil certo", diz Fonseca. O concorrido programa de trainee da companhia 
que aconteceu em 2000, com 315 candidatos por vaga, e em 2001, com 291 jovens na disputa 
por um lugar, também volta reformulado. Ele será dividido em duas etapas. A primeira, a partir 
deste mês, inclui 20 vagas para candidatos mais experientes.  



Eles deverão ter concluído ou estar cursando pós-graduação e ter trabalhado no mercado, no 
mínimo, por três anos. Em julho, serão disponibilizadas outras 40 vagas, desta vez, para 
formados entre 2003 e 2005, com até 27 anos de idade. 
 
"A imagem dos trainees nos últimos anos foi prejudicada, porque eles apareciam sempre como 
privilegiados", diz Fonseca. "Nós queremos oferecer uma formação sólida e exigente para que eles 
possam se tornar executivos em menos de cinco anos". 
 
A consultoria DBM irá ajudar a companhia neste processo. Hoje ela já responde pelos 
treinamentos oferecidos no Programa de Desenvolvimento Individual (PDI) do corpo executivo do 
grupo. Nele, são identificados os "gaps" na formação desses profissionais e as medidas 
necessárias para elimina-los. 
 
Através do PDI a empresa decide, por exemplo, quem deve fazer um MBA patrocinado. De 2000 a 
2005, o grupo financiou até 70% de 220 bolsas de pós-graduação em escolas brasileiras. Agora, o 
"Geração Telemar" irá selecionar 20 pessoas, entre os aprovados internamente e os trainees, para 
estudar no exterior. "Estamos programando cursos customizados na área de prestação de serviços 
com Wharton, Stanford, Harvard, Chicago Business School e Columbia", diz Fonseca. Quem não 
estiver entre estes escolhidos para estudar fora poderá fazer cursos na ESPM e Fundação Dom 
Cabral. 
 
Mas é a possibilidade de estudar no exterior que está animando o analista de marketing Eduardo 
Osório, 31 anos. Ele esta participando do processo interno de seleção para o programa de 
desenvolvimento acelerado do "Geração Telemar". Há quatro anos na empresa, ele é formado em 
administração de empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e como não tem o 
MBA acredita que esta será sua grande chance de especializar-se no exterior. 
 
Quem já está cursando um MBA fora do país também terá sua chance de trabalhar no grupo. A 
última parte do "Geração Telemar"- que está dividido em programas de desenvolvimento 
acelerado para quem já está na empresa, de trainees e estagiários- é o "Summer Job". Ele existe 
há quatro anos e agora ganhará mais 10 vagas. A intenção é trazer mais brasileiros que estejam 
cursando MBA no exterior para fazer seu projeto de trabalho de meio do curso na companhia. "Já 
tivemos experiências muito boas", diz Fonseca. Os alunos participarão das áreas de planejamento 
estratégico, financeiro e desenvolvimento de produtos. 
 
Todo esse esforço para encontrar e aproveitar os melhores talentos requer um grande empenho 
das duas partes envolvidas. Ao investir em cursos, a empresa prevê que alguns funcionários se 
ausentarão do trabalho pelo menos uma semana a cada mês. Os empregados, por sua vez, se 
submeterão a exames de aptidão e dedicarão horas de seu lazer ao estudo. "Sempre busquei 
oportunidades para mudar nas empresas, a gente sabe que hoje você é dono da própria carreira, 
mas é interessante poder dividir esta responsabilidade com a empresa", diz Evellyn Vianna, 
especialista em planejamento estratégico, 32 anos, que ingressou na empresa no fim de 2002. Ela 
conta que as provas têm sido menos básicas do que imaginava. "Será uma boa amostragem do 
grupo", diz. 

 
 
Leia Mais 
 
Braskem cria curso sob medida para funcionários 
Andrea Giardino De São Paulo  
 
Com a mesma intenção de formar futuros líderes, a Braskem decidiu investir na criação de um 
programa de MBA sob medida, para formar profissionais alinhados com a estratégia de negócios 
da companhia.  



Desenvolvido em parceria pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas 
(FGV-Eaesp), o curso, 100% subsidiado, é totalmente focado na indústria química e petroquímica. 
 
Apontados por seus superiores como candidatos potenciais a cargos de chefia, para ingressar no 
MBA eles são avaliados em provas de raciocínio lógico e analítico, matemática, português e inglês. 
Cerca de 35 funcionários de todas as unidades operacionais - Alagoas, Bahia, Rio Grande do Sul e 
São Paulo - são escolhidos para participar do programa, que inclui módulo internacional. 
 
Segundo Climério Brito, gerente de desenvolvimento de pessoas da Braskem, o MBA é direcionado 
para quem está no início da carreira e tem até 35 anos. "Este é o primeiro passo na preparação 
de líderes da organização", afirma. Desenhado pelos principais executivos da empresa, o curso 
abrange um conjunto de competências exigidas pela Braskem. 
 
Entre os tópicos abordados nas aulas, que acontecem nas instalações da FGV-Eaesp, destacam-
se: visão de futuro, foco no negócio, relações com clientes/fornecedores, liderança e 
desenvolvimento de competências individuais ligadas a gestão. Todos os trabalhos de conclusão 
dos alunos são apoiados e avaliados por um comitê executivo. "Desde cedo, o profissional já é 
estimulado a pensar questões estratégicas", diz Brito. "E o que é mais importante, a maioria 
consegue dar uma salto na carreira". 
 
O modelo atual do MBA da Braskem foi reestruturado há três anos quando a empresa nasceu após 
fusão de seis empresas do setor petroquímico. Na época, cada uma dessas companhias tinha 
práticas próprias de treinamento, em parceria com diferentes universidades. "O que tornou 
necessário criar um MBA único que falasse a língua da Braskem", afirma Brito. 
 
Augusto D'el-Rey, 35 anos, foi escolhido entre 50 concorrentes para participar da primeira turma 
do MBA "in company" em 2003, o executivo era coordenador da planta de Salvador, na unidade 
de insumos básicos. Antes mesmo de terminar o curso foi promovido a gerente de produção, 
comandando uma equipe de 175 pessoas. "Acredito que o MBA teve papel fundamental para que 
não só as pessoas me conhecessem, mas também me ajudou a assumir um desafio como esse", 
ressalta. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 fev. 2006, Eu & Carreira, p. D6 
 
 
 


