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EU QUERO MAIS
RECONHECIMENTO
Para equilibrar
o profissionalismo
de todas as horas
e o carinho nas
horas merecidas,
consulte a
declaração dos
direitos essenciais
dos funcionários
PORMAX GEHRINGER

á quase 55 anos — mais exa-
tamente em 12 de dezembro
de 1948 —, a Assembleia
Geral da ONU deu à luz um

documento, a Declaração Universal
dos Direitos do Homem (naquela épo-
ca, "o Homem" tinha ambos os sexos
— se fosse escrita hoje, a declaração

seria intitulada "do Ser Humano").
Mais de cinco décadas se passaram, e
boa parte dos artigos daquele docu-
mento virou lei nos países civilizados.
Leis contra a discriminação, leis pro-
tegendo minorias, leis concedendo às
pessoas o direito de reclamar e de es-
pernear. Mas isso são leis, e, no mais
das vezes, as pessoas as respeitam não
porque gostam delas, mas porque po-
dem ser punidas se as desrespeitarem.
A grande pergunta é: será que, dentro
de cada pessoa, o espírito da igualda-
de e do respeito ao próximo realmen-
te mudou de lá para cá?

O mesmo tempo e o mesmo pro-
gresso alteraram também, e sensivel-
mente, o relacionamento jurídico en-
tre empregados e patrões. Ninguém
discute que, hoje em dia, funcionários
têm bem mais direitos do que tinham
há 50 anos. A lista de benefícios con-

cedidos pelas empresas, então, nem se
compara. Na década de 60 foi até cria-
da uma área — recursos humanos —
para deixar claro que pessoas não se-
riam mais tratadas como se fossem pa-
rafusos (sendo que algumas empresas
cuidavam de seus parafusos melhor
até do que cuidavam de sua gente). E
aí-vem outra grande pergunta: tama-
nha mudança significou que, final-
mente, cada funcionário está sendo de
fato reconhecido por seu trabalho?

Mas o que é ser reconhecido? Bom, a
palavra "conhecimento" veio do latim
co, "junto", e gnoscere, "saber" Conheci-
mento é "o que todos sabem". E ré é "no-
vamente" Ou seja, "reconhecimento" é
uma espécie de atestado público do que
todo mundo já sabe. Por exemplo, que
nós trabalhamos pra burro, que somos
fiéis, eficientes e comprometidos e que
vestimos não apenas a camisa mas to-
do o guarda-roupa da empresa. E cus-
ta, então, alguma autoridade hierár-
quica encontrar um minutinho na
agenda e vir nos enfatizar isso? Fazer
um agradozinho e melhorar o nosso
dia, o nosso humor e a nossa motiva-
ção? É verdade que a maioria das em-
presas tem programas de agrado, tipo
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aquela cerimónia na qual o funcioná-
rio que completa dez anos de casa é
agraciado com um pino de 4 reais. Na-
da contra, é claro, mas não é só isso
que a gente quer. Porque isso é buro-
cracia, e burocracia é sinônimo de "é
feito porque tem de ser feito". O que
a gente quer, mesmo, é carinho!

Carinho — quem procurar vai
constatar — é um termo que não
consta nos manuais de procedimen-
tos das empresas. Porque os manuais
podem até tratar de regras internas de
conduta, mas carinho vai muito além
disso: é uma manifestação pessoal,
que não pode ser delegada a ninguém.
Dos reconhecimentos possíveis, o ca-
rinho é o mais genuíno. E o mais es-
casso. E é exatamente esse ténue equi-
líbrio entre o profissionalismo de todas
as horas e o carinho nas horas mereci-
das que faz uma empresa se tornar um
lugar onde vale a pena trabalhar. Por
isso, aqui vai uma pequena declaração
de direitos essenciais do funcionário,
que a vida corporativa foi me ensinan-
do aos poucos. A Declaração dos Di-
reitos do Homem tem 30 artigos. Já
para a do Funcionário, um sexto será
mais que suficiente...

Todos os funcionários são
dotados de razão e consciência

Um dia, numa empresa em que eu trabalha-
va (e que era reconhecida pelo relacionamen-
to fraternal entre seus empregados), estávamos
discutindo regras não-escritas de comporta-
mento. E aí o nosso diretor financeiro propôs
acabarmos com aquela melação de, todos os
dias pela manhã, nos abraçarmos. Todo mun-
do pensou que ele estava brincando, mas ele
estava falando sério. Levamos um tempo até
perceber que vínhamos no piloto automático:
quem entrava era comunicado que ali todo
mundo se abraçava, e imediatamente se inte-
grava ao processo. Sem nem saber por quê. Ou
seja, não parecia, mas estávamos privando nos-
sos funcionários do direito de agir conforme
sua própria consciência. Soltamos então um
aviso geral: quem não quiser abraçar ninguém
não será mais obrigado a fazê-lo. E aí todo mun-
do começou a se cumprimentar com mais en-
tusiasmo. O que antes era um procedimento

tão formal quanto usar o crachá passou a
ser uma opção pessoal.
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A todo funcionário deve ser
dada a liberdade de pensar e agir

A empresa do parágrafo anterior foi uma
das primeiras do Brasil a implantar o traje ca-
sual, em 1988. E nós cometemos o erro mais
elementar que se comete nessas ocasiões: a Co-
municação Interna tinha o título de "Adeus,
Terno e Gravata!" Parecia uma ótima notícia,
mas era mesmo? Não para aqueles que se sen-
tiam melhor trabalhando de terno e gravata.
Uma gente que, ao decidir manter seus prin-
cípios de sobriedade e elegância, passou a ser
discriminada pela turma do ténis e jeans. Mas
por que os engravatados insistiam em não se
adaptar aos "novos tempos"? Porque urna de-
cisão da empresa, que nada tinha a ver com
processos ou resultados, não poderia ser cha-
mada, como nós a chamamos na época, "uma
medida de bom senso, que recebeu
a aprovação de 72% dos funcioná-
rios". Com nosso bom senso, ou
falta dele, decidimos que a opinião
de 28% dos funcionários de-
veria ser, pura e simplesmen-
te, desconsiderada.

Estar informado sobre a situação da
empresa é um direito do funcionário

Em 1979, recebi uma missão de triste me-
mória. Decidimos (eu fiz parte da decisão) fe-
char uma de nossas fábricas, e fui encarrega-
do de dar aos 120 funcionários a notícia de
que, a partir do dia seguinte, eles estariam de-
sempregados. Até montei uma apresentação
para mostrar àquele povo que havíamos fei-
to todo o esforço possível para manter a fá-
brica funcionando, mas que a crise tornara a
decisão inevitável. Só que eu não estava pre-
parado para uma pergunta que uma funcio-
nária me fez: "Há quanto tempo vocês sabiam
que isso poderia acontecer?" Uma pergunta
altamente incómoda, porque, infelizmente,
eu sabia a resposta: dois anos. Mais de 700
dias. E nós nunca dissemos nada. O mais in-
crível é que tínhamos uma frase de efeito num
painel em nosso saguão ("O funcionário é do-
no de seu futuro profissional. O papel da em-
presa é fazer o possível para ajudá-lo a chegar
lá"). E nós, descaradamente, atropelamos a
nossa própria filosofia.

É indiscutível que certos assuntos devem
ser conduzidos sob sigilo. O lançamento de
um novo produto, por exemplo. Se o concor-
rente ficar sabendo, pode lançar antes um pro-
duto semelhante e "roubar" a vantagem com-
petitiva. Mas a fronteira entre o que o funcioná-
rio deve ou não deve saber está numa simples
pergunta: um fato ou uma decisão pode vir a
afetar negativamente a vida do funcionário? Se
a resposta for "sim", então ele precisa ser infor-
mado o quanto antes. Não por bondade da em-
presa, mas por obrigação. E quantas empresas
agem assim? Uma minoria. Para essas, os fun-
cionários são parte do processo. Para as de-
mais, são uma mera consequência dele.



Todo funcionário deve ter seu trabalho
e sua conduta avaliados e discutidos

Ainda me lembro bem do meu primeiro pro-
cesso formal de avaliação. Sentei-me na frente
de meu chefe, e ele me disse que eu estava indo
bem, mas que precisava melhorar num ponto
específico: eu reclamava demais — e, segundo
ele, abusava da ironia, o que deixava alguns di-
retores muito irritados. Eu então perguntei quais
diretores, e por que eles nunca tinham me dito
aquilo. E meu chefe me disse que não interes-
sava quem, interessava o fato em si. E aí me pe-
diu para assinar a avaliação, como prova de que
eu estava ciente de minhas deficiências.

Eu assinei e fui conversar pessoalmente com
cada diretor. Nenhum deles confirmou a histó-
ria. Ou eles estavam mentindo, ou quem esta-
va mentindo era meu chefe. No ano seguinte,
fiquei sabendo que a ironia havia mudado de
nome: no ano findo, eu havia sido considerado
"insolente". Assinei o papel e fiquei curioso pa-
ra saber qual seria a palavra do ano seguinte,
porque, como a experiência estava me demons-
trando, durante os 11 meses seguintes meu che-
fe não me daria nenhuma pista. E a espera va-
leu a pena, porque aprendi uma palavra nova:
"mordacidade". Com base nessas experiências,
anos depois ajudei a implantar em outra em-
presa um programa de avaliação que nosso di-
retor de RH batizara de Instant Feedback e que
nós resolvemos mudar para Craque. A inspira-
ção veio do futebol: quando um jogador pisa
na bola, é vaiado. E, se faz uma boa jogada, é
aplaudido. Instantaneamente. Nós até demos
cartões para os funcionários manifestarem seu
desagrado. No fim do ano, tivemos o processo
de avaliação mais tranquilo de nossa história (é
verdade que fui avaliado como "impertinente",
mas dessa vez sem traumas, já que havia rece-
bido cartões vermelhos suficientes para me dar
conta dessa minha contumaz deficiência).

Todo funcionário merece
respeito, reconhecimento e carinho

Carinho, aqui, não é sinónimo de caridade
nem de tapinha nas costas, mas de respeito à
dignidade alheia. Até uma punição bem aplica-
da e explicada pode ser uma demonstração de
carinho. Só que as empresas estão cada vez mais
eficientes no atacado (o relacionamento coleti-
vo) e cada vez mais deficientes no varejo. Quan-
do um se comunica com 100, ou com l 000, as
palavras sempre jorram torrencialmente, por-
que as cúpulas estão coalhadas de ótimos pla-
nos e de boas intenções. É quando um tem de fa-
lar com um que as coisas emperram. Porque, pa-
ra um chefe, saber encontrar tempo e imparciali-
dade suficientes para escutar cada funcionário —
e permitir que sejam abordados temas como o
respeito à individualidade e as críticas ao siste-
ma — requer mais do que treinamento. Requer
atitude. E essa atitude precisa levar em conside-
ração um fato óbvio, mas constantemente ig-
norado: o de que — por mais que as empresas
tentem pasteurizar seu quadro de colaborado-
res — não existem, nem existirão, dois funcio-
nários iguais. A conclusão é lógica na teoria, mas
tem se mostrado complicada na prática: o Pla-
no de Assistência Médica pode ser igual. Mas o
Plano Individual de Reconhecimento e Carinho
tem de ser único e intransferível.

É importante finalizar dizendo que em mo-
mento algum de minha carreira duvidei da sin-
ceridade das empresas. Nem do desejo delas de
fazer com que as relações dos superiores com
seus funcionários se tornassem cada dia mais ca-
rinhosas. Foi por acreditar nisso que, mesmo nos
momentos de tensão, ou de receio de uma pu-
nição, ou de preocupação com meu futuro, man-
tive minha crença em meu lema pessoal: "Não
pergunte o que a sua empresa pode fazer por vo-
cê... Pergunte por que ela ainda não o fez".
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