




V A L O R E S H U M A N O S

FÁBIO MORAES "As EMPRESAS
BUSCAM RESULTADOS IMEDIATOS

E ESSA PREOCUPAÇÃO PODE

MATÁ-LAS EM CURTO PRAZO"

"andares superiores", ou seja, com o sig-
nificado da existência. "Eles já estão em
transformação e questionam o que es-
tão fazendo em determinada organi-
zação e fora dela", afirma Fábio Mo-
raes. Segundo ele, há companhias que
não compreendem, por exemplo, que se
o funcionário trabalha na comunidade
verá um significado maior no trabalho.
"E o que falta hoje é significado. O
estresse está mais ligado à falta de sig-
nificado. Há quem trabalhe 15 horas
por dia e não vê o tempo passar", diz.
Talvez isso explique um outro ponto da
pesquisa: o motivo pelo qual os exe-
cutivos têm dificuldades em equilibrar a
vida pessoal e profissional. Aqueles que

têm os valores alinhados têm maior
dificuldade em equilibrar as duas pon-
tas porque, provavelmente, o alinha-
mento de valores signifique maior
dedicação ao trabalho em detrimento à
vida pessoal. Já os executivos de alta
gerência conseguem equilibrar melhor.
Isso pode estar ligado ao processo de
maturidade pessoal e à evolução dos
níveis de consciência.

Do total de entrevistados, apenas
21% têm os valores pessoais alinhados
aos da empresa para a qual trabalham.
"Como as empresas pressionam os exe-
cutivos por resultados, isso gera insa-
tisfação, mas mesmo assim o profissi-
onal pode permanecer na empresa",
diz. Segundo Moraes, as companhias
já não atendem mais às necessidades
do executivo. "As empresas buscam
resultados imediatos e essa preocupa-
ção pode matá-las em curto prazo",
diz. Empresas que conseguem engajar
funcionários, sociedade e clientes, co-
mo a Natura e a Vale do Rio Doce, são
exceção à regra. "Mas eu diria que ape-
nas 10% pensam assim. Só as compa-
nhias visionárias acordaram".

A pesquisa constatou também que
os mais jovens estão mais preocupados
com poder, mas quando amadurecem
vêem que poder não é tão importante.
Já os que têm mais de 45 anos dão im-

Relacionamento e
valores humanos

A pesquisa mostrou que a preocupação sobre o relacionamento
com os clientes nas empresas ainda está fixada num nível de
consciência de sobrevivência, ou seja, visa à continuidade das
operações. Isso demonstra que o cliente ainda é visto como aquele
que compra os produtos e serviços, e não são considerados
agentes globais, parte da sociedade como um todo.

O estudo dos valores humanos nas organizações ainda é algo
pouco explorado no meio acadêmico e nas empresas, mas precisa
ser aprofundado porque impacta na qualidade de vida dos seus
colaboradores e, por conseqüência, no desempenho e na imagem
perante o mercado.

portância à visão global de suas ativi-
dades e passam a se envolver em traba-
lhos voluntários. Isso quer dizer que a
evolução dos valores dos executivos
ocorre, principalmente, com o aumento
da faixa etária, o que mostra a impor-
tância das empresas contarem com pro-
fissionais maduros para auxiliar a or-
ganização na mudança de valores.

Um ponto indicado no levanta-
mento dá conta de que os executivos
não estão convencidos de que as em-
presas estão preocupadas com a qua-
lidade de vida deles. A análise mostra
que isso não está relacionado às condi-
ções físicas, mas a algo mais efêmero,
que são os valores. Outra questão da
qual concordam é que algumas práti-
cas, como ioga e meditação, podem
auxiliar no aumento da qualidade de
vida. "A implementação dessas ativida-
des faz com que as empresas saiam do
lugar comum e pode ser uma maneira
de estimular novos valores e a criativi-
dade da equipe. As empresas saudáveis
sobreviverão", finaliza Moraes. Talvez
essas técnicas ajudem a se concretizar
uma frase dita pelo psiquiatra Carl
Jung: "Quem olha para fora, sonha;
quem olha para dentro, desperta".

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, ano 11, n.109, p.148-150, nov. 2006.




