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büscapor talentos éo mâioÌ
desúo a seÌ enftentado PeIosllderes de todo o mundo
pâÌa que seüsnegóciospÌosperem E
o que âpontou a PesquisaCEOChaI'
tengede 2014, da MerceI-Mztsí, 9!e
ouviu 1.020 líderes âo Ìedor do 8lobo. O estudoainda indica que outras
d;s preocüpâçõesestãoÌÌa lista dol
e o enCEOS:melhoraÌos Processos
gajamentona gestãodo desempenho
e aprimorar os Programasde oesen_
volvimento de llderanças.
Não PoÌ âcâsoessesâssuntosvêm
tirando o sono dos CEOS.Aqui no
BÌasiì, poÌ exemplo, uma avâliâção
de potencial reaüzadaPeÌâ consd_
toria Kenbaüm Brâsil, com mais de
18 mil Érofissionais (em caÌgo de
Iiderançâ), revelou séÌias laqmas
no lídeÍ bÌasileiÌo Entre os
'lados
identificados talvez o qtrc mâis chá_
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me â atenÉo são as comPetências AlvaÍez,
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propouco desenvolüilas por esses

Âssionais:a gestãoglobal e â gestãoe
desenvolúmento de Pessoas- aPúdõesestas,apontadaspoÍ especialistas, como essenciaíspaÍa o desenvol
vimento sustenúvel do negócio'
"As empresásbuscam gente que
forme gente Há umâ veÍtente multo
forte de que formar Pessoasnão é o
papel do RH, que a áÌeatem de criar
pÌocessose imPlemeÍtaÌ feÌramentâs que âjrdem o gestor a foÍmálas",
explicaFaustoAlvaÌez,sócio Kien'lâ
baum.PâIaele, o executivo modemo
precisâ comPrcender ferramentâs
como coach,feedbâck€ avaliâçãode
desempenhoParafoÍmaÍsucessoÍes'
"Não.aprendemosessacomPetência
nürÍraescolâ,taÌvezpoÌ issoselamars
difícil desenvolvê"las"'observa'
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Com a abetuÍa de capitaÌ no Brasil € üm ârnbiente economicamente
mais seguro no País,a globaliiação

baum revelaque no Brâsilessaâfli
ção é âcentuâdâapenasnos.cargos
de presidênciae vice-presidênciâ;
dos profrssionâisque exercemespeÌaavaliâção
sescaÌgosanâÌisâdos
apenâs4% € 8%, respectivâmente,
não possuem sucessoresdretos
Essapercentagemaumentâconforme o desceÌdosdegrausda liderânça, diretoriâ (36%)e geÌência(46%)
e com üm leveâumentonâ supeÌvi
sãã(a3%).
"As empresasaindâ pensam e investemmuito pouco em Planosde
porisso,temoso resultâdo
sucessão,
obseÌvâdo', anaÌisaAÌvarez Por oütro lâdo, indica o executivo, murtâs
ço do sécuÌoXXl, muitas empÌesas
já entenderamque for_
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brâsiÌeiüscomeçarâmseu processo
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seÌvâdas
O
a cul
QUEASSEGURE
dìferente,mâsque entendesse
executivos."Nâhorâd€ identihcaro
COM
RESULTADO
turâ do locâÌ onde a empresêestâSUSTENTABILIDADE sucessortrabalhamoscom algumaj
va indo, de liderâre fâzergestâode
sendoa primeirao desemvâriáveis,
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num outro ambìente,numâ
(quanto
penho
aqüele profissionaÌ
ourra cuÌturâr, reÌâtâAlvaÌ€z.
'AìéÌÌ do mais, o que as empre antes.O levantâmentoalâKienbaum entÌega)io segundosâo os requisl(forÍÌâçâoacadêmicâ,
saa estào buscândoé uma pessoa revelou {Ìue questõescomo progÍes- tos de acesso
que assegureo resuÌtadocom sus- so na caneira, aprendizâdoe desen- técnicae experiênciaprolissionaÌ)e
- um prognóstitentabiÌidâde.Umâ pessoaque as- volvimento,assimcomotrabaÌhode- a terceirapotencial
tem em
sücessor
segureo resultado,a curto, médìo safiâdor,lìgurâm no toPo da lista de co do queo Possível
gestào
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de
€ Ìongo pÌazo",diz. Dê âcordocom quesiôesque motivam asÌideranças teÍmosde comPetêncja
"Chegamosà conclusãode que que falta para chegarÌá.
o erecutivoda Kienbaum,essâssão
Alvarez detaÌha que em eÌnPresâs
estâo as pessoassabem que elas serão
que âsempÍesÀs
competências
buscandohoje muito mais do qüe mâis bem remunerâdas confor grandes,multinacionaisou mesmo
me elascresceÌemna caÌreira.Por em empresasbÍasileirâsde grande
no passado.
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E muitascompanhiasjá padecem isso,eìasvão ficâr nas empresasse porte são incluidas outÌas vaÌiáveis
'A patcom a faÌta de uÌnâ forçâ de trabaÌho estaslhes permitirem e até Patro- comomobiÌidadee âspiÌação.
"Náoéporque cinâremo desenvolvimentoPmfis- tir dâs pessoâsidentiÂcadasâ genle
habilidades.
comessas
monta um pÌano,um programâde
o Brasilúve üma sjtüâçãode Pleno
dessaspessoasde
desenvolvimento
emprego,que não encontramosfalforma que elâs eÌiminem os gaPsde
prin- sucEssÃo
ta de mâo de obra qualiÂcâda,
âté estacipalmenteno mercadoexecutivo", Outíâ pÌeocupaçãono íâdaÌ dos câdaurnâ dessasvâÉáveis
pam
assude Ìi- rem efetjvamentepÌontâs
indicâ. o profissionâÌexplicâ que negóciosdeveriaseÌâ sucessão
l
exPÌica
âÌgumâsempresasjá até abandonâm deÌânça.Conttdo, o esttldoda Kien- miÍ novasposiçôes",

qüe eram aÌgunsprojetospor faÌta de mão de
e â intemâcionaLizâção,
tímidasatéâ décadade 90,chegarâm obrâ qualifrcada pata gerenciá-lâs
devezno séct o v'Xl.Novosnegócios 'As empresastêm difrcuÌdadeem en(dentroe fora da
e diferentescenáÌiosexiSirâmatuêli contrarâs pessoas
vâi au
e essadifrcüÌdade
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Sena décadâde 90 asempresas
camenlebuscâvamcjncocompetên'
cjaspâÌapreencheros caÌgosdeliderânça,essenúmeÌopulouparâ13 no FATORESMOTIVACIONAIS
Seestádìfícil encontÌar uma forçâ
comogestão
sécüloXXl. Hâbilidades
de influenciare de trâbâlho qüâÌificada,âs empÌesas
globaÌe capâcìdade
quenãofaziam precìsamfrcarde oÌho paranão Perpromovermudânçasi
parre do mânuaÌdo ÌideÌ nos anos der seustâlentos.NessabâtaÌha,ve90, âgoÌâ são habiÌidadesexigidas lhos artifícìoscomo um bom sâÌário
e um âtrativo pacotede beneffciosjá
peÌoambientede negócios.
"No final dâ décadade 90, come- nào encantam os executi\roscomo
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