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Pesquisa revela que o Brasil está num estágio intermediário de concorrência
no trabalho, mas a tendência é aumentar a dose de adrenalina

MURILO RAMOS

O cargo de gerente de contas em um grande banco bra-
sileiro foi uma das piores experiências na vida de Da-
niel Sobrinho. Sob a pressão de metas altas de ven-

das, ele e seus colegas trabalhavam não como parceiros,
mas como rivais. Era comum que um abordasse os clien-

tes do outro na tentativa de empurrar produtos e
preencher suas metas. Sobrinho agüentou um

ano, mas desistiu. "Percebi que não era
ambiente para mim e resolvi ten-

tar outro emprego", conta. Sua

carreira bancária foi abatida pela competição interna -
um fenômeno tão antigo quanto o capitalismo, mas que mu-
dou de tamanho com a corrida das empresas para ganhar
produtividade. Apenas as mais competitivas sobrevivem. Pa-
ra garantir seu lugar entre as vencedoras, as corporações im-
põem aos executivos e funcionários um ambiente de dispu-
tas tão rigoroso quanto aquele em que elas próprias vivem.

E a pressão está apenas começando. Pesquisa da Fun-
dação Dom Cabral mostra que o individualismo dos pro-
fissionais subiu muito no Brasil, mas ainda é relativamen-
te brando se comparado com países de cultura anglo-sa-
xônica, que lideram o ranking. Em uma escala que vai
de zero a cem, o Brasil marca 41 pontos, enquanto os Es-
tados Unidos, no topo da tabela, marcam 91. A Austrália
vem em segundo, com 90 pontos. O México, vivendo à
sombra dos Estados Unidos, e o Chile, que abriu forte-



COMPETIÇÃO
mente sua economia, estão acima do Brasil quando se
trata de carreira individual.

No Brasil, o modelo se repete: o índice é mais alto nos
Estados em que a cultura corporativa global se estabele-
ceu com mais nitidez. São Paulo, como era de prever, é o
Estado onde os executivos se mostraram mais apega-
dos à palavra "eu" do que a "nós". O contato entre co-
legas é rarefeito e o projeto de sobrevivência pessoal
na carreira ganha preferência. São Paulo é seguido na ta-
bela pelos demais Estados da Região Sudeste: Rio de Ja-
neiro, Espírito Santo e Minas Gerais. No pé da lista, por
outro lado, está o Nordeste. Segundo Betânia Tanure, da
Dom Cabral, a integração é um traço marcante na Bahia
e no Ceará. Ali, os profissionais procuram ajudar compa-
nheiros que passam por dificuldades, porque querem con-
tar com a solidariedade deles quando a situação apertar
para seu lado. O engenheiro-chefe da fábrica da Ford em
Camaçari, Márcio Alfonso, trocou São Paulo pela Bahia
e gostou. O senso de hierarquia é baixo, o uniforme é
igual para todos e as salas exclusivas foram abolidas.
A produtividade, porém, não difere. "O stress baiano é
melhor", brinca.

Há casos de sucesso em que o stress foi um dos prin-
cipais indutores da prosperidade. A ALL transformou um
punhado de ferrovias deficitárias em uma empresa bem
integrada e lucrativa graças à cartilha de competição
máxima que herdou de seu controlador, a empresa de in-
vestimentos GP. O lema interno é "Gente faz a diferen-
ça e vale pelo que faz". O diretor de Recursos Humanos
da empresa, Pedro Oliveira, diz que a competição é es-
timulada por ser saudável. Quem se adapta não tem do
que reclamar. Os que trazem resultados melhores para a
empresa efetivamente ganham prêmios em dinheiro e
promoções na carreira. Quem lança sugestões úteis para



o negócio também é agraciado com
carros zero-quilômetro.

Esse modelo de gestão veio dos ban-
cos de investimento, que eram relati-
vamente pequenos na década passada,
mas construíram fortunas e estenderam
sua influência a todos os setores relevan-
tes da economia. Essas instituições co-
meçaram a comprar ou gerir temporaria-
mente empresas que passavam por difi-
culdades financeiras. Quando venciam,
como no caso da ALL, davam um exemplo que não pas-
sava despercebido a seus concorrentes. "Os bancos de in-
vestimento têm muita competição interna. Esse é um seg-
mento que favorece a cultura individualista", explica o con-
sultor Marcelo Ferrari, da empresa especializada em recur-
sos humanos Mercer. "Nessas instituições há uma rotati-
vidade maior de funcionários. Aí, é preciso ver quanto is-
so é bom para a empresa."

O nível de motivação dos funcionários define o suces-
so ou não de empresas em que a competição é alta. "Em
ambientes assim, a competição é extremamente produ-
tiva", diz o especialista em aconselhamento de carreira
Rubens Gimael, da Neoconsulting. O desempenho dos

funcionários depende também da pre-
disposição de cada um para viver nesse
regime. O caçador de talentos Carlos
Mello, da Korn/Ferry, diz que muita gen-
te topa entrar num ambiente desses.
"Pessoas bem adaptadas buscam poder,
prestígio, compensação financeira. Não
se importam em trabalhar 14 ou 15 ho-
ras por dia longe da família. A ambi-
ção gera essa competição", acredita.

Em alguns setores a disputa renhida é
inerente ao negócio. Ferrari cita os de telefonia, consumo
e computadores. Os mais duros são os ligados diretamen-
te a vendas. A SHVgas Brasil, que controla as redes Mi-
nas Gás e Supergasbrás, implantou há dez anos um siste-
ma de metas que desce do presidente ao motorista da em-
presa. Lá, não se imagina outra forma de trabalho. Os ven-
dedores têm uma remuneração fixa e outra variável. Se
as metas forem batidas, o funcionário poderá receber até
o dobro do salário. O coordenador das vendas possui uma
meta para sua equipe, mas depende do desempenho dos
vendedores. Quem é ineficiente se torna obviamente um
obstáculo para os demais. Ou se adapta, ou tende a durar
pouco. "Se um vendedor não atinge as metas dele, o coor-
denador pode não atingir também", explica Cristina Rebe-
lo, gerente de RH da SHVgas. Essa cultura vingou e logo se
espalhou para setores que não estão diretamente ligados às
vendas. Os demais funcionários são avaliados por um crité-
rio que mede o que a empresa chama de " competências".
A maior parcela do bônus, de 60%, depende do desem-
penho individual. "Os funcionários respondem com produ-
tividade e otimismo. As metas são um instrumento de mo-
tivação do grupo. Gera uma integração", diz Cristina.

Nem todo mundo, porém, tem lembranças agradáveis do
mundo cão das disputas no escritório. Jerônimo Mendes era
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gerente de logística em uma siderúrgica de ponta, em São
Paulo, e tomou um baque ao voltar de 15 dias de férias,
no fim de 2003. Seu lugar havia sido ocupado por um ri-
val que vinha de uma seção vizinha e era amigo de seu che-
fe direto. "No mundo corporativo, é difícil separar o pessoal
do profissional", diz. O tema começa a ganhar os consultó-
rios de psicólogos. A Editora Cortez, que publica livros na
área de educação, lança publicações sobre esse assunto há
cinco anos. A Faculdade de Psicologia da USP seguiu a ten-
dência e criou uma revista sobre relações
de trabalho.

O psicólogo Odair Furtado, pesquisa-
dor das relações de trabalho, diz que as
pessoas reagem de forma diferente à
pressão. A competição produz um des-
gaste emocional que pode degenerar em
depressão, surtos e até mesmo proble-
mas orgânicos, como gastrite e patolo-
gias cardíacas. As empresas, afirma, de-

tectaram o problema, mas ainda tateiam na busca da me-
lhor forma de lidar com ele. No Japão, oferecem técni-
cas de autoconsciência para os funcionários, como o tai chi
chuan. Mas também apelam com muita freqüência para
soluções radicais, como instalar no próprio ambiente de
trabalho um alvo para dardos com a cara do chefe. Es-
sas técnicas são usadas para que o próprio funcionário per-
ceba as situações de tensão e encontre saídas para re-
sistir a elas. Não passam porém de paliativos. "São me-
didas que as empresas tomam para garantir a produtivi-
dade. Ajudam, mas não resolvem o problema", diz.

Os jovens profissionais aprendem desde o primeiro mo-
mento que seu trabalho não é insubstituível. A Sadia anun-
ciou a abertura de cem vagas para trainees no ano passado
e foi surpreendida pelo comparecimento de 20 mil candi-
datos. A Nivea abriu três postos e recebeu uma enxurra-
da semelhante: nada menos que 6 mil inscrições. Coisa
semelhante ocorre no topo da carreira. Carlos Mello, da
Korn/Ferry, constata que o número de profissionais de pri-
meira linha no mercado sobe vertiginosamente, sem que
a quantidade de vagas do mesmo nível acompanhe o ritmo.
"Já fomos levados a eliminar de processos de seleção con-
correntes com formação em renomada universidade estran-
geira e que já haviam administrado dezenas de milhões
de reais", conta. O funil fica estreito nessa etapa, mas o

stress é maior depois, quando o execu-
tivo se instala no posto que almejava. Nes-
sa hora, diz, títulos de doutorado e bons
temos perdem rapidamente o valor que
tiveram durante o processo de seleção.
Logo a capacidade produtiva passa a ser
o principal, em comparação sempre com
o desempenho de seus vizinhos de escri-
tório. A era da competição extrema no


