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Artigo Alto escalão

Leonard F.
Verea *

Q
uando falamos em
planejamento de
carreiras, cotidiano
em empresas entre
outros temas em-
presariais geral-

mente nos esquecemos do fun-
damento do trabalho: o salário.
Trabalhar é inevitável para a
maioria absoluta da população
por questões de subsistência.
Mesmo assim, é preciso refletir
antes de começar. Precisamos
descobrirdentrodenósondees-
tá a motivação, a engrenagem
mestra daquilo que ocupará
grandepartedanossavida.Nes-
sescasos,anecessidadedevees-
tar intimamente ligada com o
desejo, com a projeção de futu-
ro que queremos.

Profissionais de RH primam
pelo conhecimento desenvolvi-
do de seus candidatos – e com
razão. Porém, o gênero huma-
no é, em seu princípio, elemen-
tar. No mundo animal, o coleti-
voobedeceaumindivíduodomi-
nante por instinto e necessida-
de. Nós não funcionamos as-
sim: as pessoas estudam para
tornarem-se menos primais,
menos brutas, e, portanto, obe-
decer e dar ordens é uma rela-
ção complexa, ainda mais se
dessa relação depende, assim
como nos animais, a nossa sub-
sistência.

Quando um profissional é
contratado, existe um mútuo
acordoentreaempresaeofutu-
ro funcionário. Esse acordo
tem de ser convergente, com-
plementar. Existe sim a venda
de uma competência, mas cabe
ao gestor administrá-la de for-
ma tão humana quanto racio-
nal. Não se trata de pregar uma
anarquia, mas a relação custo-

benefício deve ser equilibrada
para todos.

Em casos em que a obediên-
cia toma o lugar da colabora-
ção, o desgaste, estresse e pres-
são são grandes demais e é che-
gada a hora de procurar uma
empresa que se encaixe melhor
comoseuperfil.Umbomexem-
plo, que na verdade constitui
uma exceção que elucida a re-
gra, são os estagiários.

Paraeles,aobediênciaécon-
seqüência do aprendizado a
quesepropõeduranteumperío-
do. Quando a experiência já lhe
permite refletir e opinar sobre
suas obrigações, a relação de-
cai e é hora de partir para uma
outra fase.

Cabe ao gestor promover
constantemente um espaço
aberto à discussão comseu fun-
cionário.

Identificadasasintençõesfu-
turas, o gestor deverá ou mu-
darsuaestratégiadecomunica-
ção, ressaltando os pontos em
comumentreempresaefuncio-
nário ou, em casos de crise pro-

funda, a ruptura se torna imi-
nente para o crescimento da
empresa.

Àsvezes,resolverummales-
tar interno pode ser muito sim-
ples. Ações fúteis, como ofere-
ceruma vaga no estacionamen-
tooualgumavantagemnãopre-
vista no contrato inicial podem
gerar um resultado maior do
que se imagina. A lógica dessa
missão é relativamente sim-
ples: quando passamos por um
complexo comercial, é comum
vermos várias lojas que ofere-
cem o mesmo produto. Mas o
que faz com que o cliente cons-
tante prefira a farmácia X ou a
Y, por exemplo, sendo uma ao
lado da outra? Na maioria das
vezes, quem gera a fidelidade
do cliente é o atendimento.
Num ambiente corporativo, os
funcionáriostambémprecisam
ser fidelizados. É isso que irá
promoverourenovarocompro-
metimento entre as partes.

Para que essa renovação
aconteça, no entanto, é preciso
queogestortenhavisãoesensi-

bilidade para entender o cli-
ma organizacional por onde
circula, bem como a com-
preensão de que este não é o
único ambiente funcional
daspessoasquesãosuaspar-
ceiras. A motivação é um re-
flexo da preocupação do to-
docomoindivíduo.Umamu-
lher que está amamentando,
porexemplo,precisatercon-
dições para dar seguimento
aessaimportantefasedesua
vida.Senãoforemcriadases-
sascondições,elasofreráfísi-
caeemocionalmente,dificul-
tando tanto sua produtivida-
deem trabalhocomosuadis-
posição doméstica. Por isso
um cargo de gestão deve ser
ocupado por uma pessoa
com sensibilidade aguçada.

Em contrapartida, o fun-
cionário que se encontra em
uma situação delicada tam-
bémprecisaanalisarsuapar-
te. Muitas vezes, os objetivos
pessoais coincidem com o da
empresa,masempecilhosre-
lacionais podem dificultar a
realização plena dos desejos.
Nessescasos,eleprecisatra-
balhar mentalmente (por si
só ou com a ajuda de um pro-
fissional) para melhorar sua
capacidade de síntese e des-
ta forma poder relevar com
mais tranqüilidade as situa-
ções desagradáveis. É preci-
so ter consciência de que
sempre temos que abrir mão
dealgoparachegarondeque-
remos e que o prazer em tra-
balhar é algo que se conquis-
ta. E como toda a conquista,
o processo requer uma por-
ção de sofrimento. Para
quem quer crescer, a pala-
vra é tolerância.

*Leonard F. Verea, médico
psiquiatra formado pela Fa-
culdade de Medicina e Cirur-
gia de Milão, Itália. Especiali-
zado em Medicina Psicosso-
mática e Hipnose Clínica

● Ponto Frio -O executivo Ma-
noel Amorim foi confirmado co-
mo novo presidente da rede de
varejo Ponto Frio. Amorim, ex-
presidente do conselho de admi-
nistração da Vivo, assumirá o
posto no dia 19 de março. Se-
gundo fontes do mercado, a pa-
lavra final de Amorim, que vi-
nha negociando desde janeiro,
foi dada no último dia 12 de fe-
vereiro. Desde setembro do ano
passado, a presidência da com-
panhia estava sendo ocupada
interinamente por Francisco
Gros, ex-presidente do Banco
Central e atual presidente da
Fosfértil, após a saída de Rober-
to Britto.

● Sadia -O advogado Alfredo
Felipe da Luz Sobrinho retornou
ao cargo de diretor de relações
institucionais e jurídico da Sa-
dia. O executivo catarinense
ocupou essa diretoria entre
1990 e o final de 2005. Em janei-
ro de 2006, ele assumiu a Secre-
taria de Planejamento de Santa
Catarina. Antes de ingressar na
Sadia, em 1969, Felipe Luz foi
vice-presidente da Transbrasil,
na época comandada por Omar
Fontana, um dos filhos do funda-
dor da Sadia, Attílio Fontana.

● Fischer América - Flávio Casa-
rotti foi promovido ao cargo de
vice-presidente de criação da
agência Fischer América. Ele
substituirá Jáder Rossetto que,
segundo a empresa, assumirá
novos desafios dentro do Grupo
Total, controlador da Fischer.
Casarotti está na agência desde

setembro de 2004, quando foi
contratado como diretor de cria-
ção. Outramudança foi a indica-
ção de LauraChiavone para o pos-
to de diretora de planejamento.

● Ultrapar - Fábio Schvartsman
deixou o cargo de diretor Finan-
ceiro e de Relações com Investi-
dores da Ultrapar, holding do
setor petroquímico. Ele será
substituído por André Covre.

● IdeiasNet -George Eduardo
Rheingantz Ellis foi confirmado
como diretor superintendente
da IdeiasNet, holding de partici-
pação de empresas da área de
TI. Marcelo Rodrigues Almeida
assume o cargo de diretor de
Desenvolvimento de Negó-
cios.

● Produquímica -O administra-
dor de empresas Fabio Alencar
deixou a Veracel Celulose S/A
para assumir a gerência de logísti-
ca do Grupo Produquímica. Alen-
car já passou por diversas empre-
sas do setor, entre elas a Suzano
Celulose e Papel.

● CEEE-Anova diretoria daCom-
panhia Estadual de Energia Elétri-
ca (CEEE), do RioGrande doSul
tomouposse na última semana. O
economistaDelson LuizMartini
assumiu o cargo de presidente,
que até então era ocupado por
EdisonZart.

†Paramais informações acesse
www.ae.com.br. Colaborações
podem ser enviadas para paulo.
fortuna@grupoestado.com.br

Motivação,açãoesensiblidade

Se o seu objetivo é estar entre 
os melhores, é com você que
queremos falar. Inscrições abertas.

A Deloitte, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, atuando no Brasil desde 1911,

está à procura de Novos Talentos para as áreas de:

Consultoria em Gestão de Riscos
Requisitos: ser recém-formado ou estar cursando Administração, Ciências Contábeis, Ciências da

Computação, Economia, Engenharia ou Análise de Sistemas e possuir bons conhecimentos de inglês

e informática.

Auditoria
Requisitos: ser recém-formado ou estar cursando Ciências Contábeis, Administração, Economia ou

Engenharia e possuir bons conhecimentos de inglês e informática.

Consultoria Tributária
Requisitos: ser recém-formado ou estar cursando Ciências Contábeis, Administração, Economia ou

Direito e possuir bons conhecimentos de inglês e informática.

Corporate Finance
Requisitos: ser recém-formado ou estar cursando Engenharia, Administração, Economia ou Ciências

Contábeis e possuir bons conhecimentos de inglês e informática.

Inscrições: www.deloitte.com.br, na seção Carreiras/Recém-Formados – Estudantes/Oportunidades/

Programa Novos Talentos 2007.

Acreditamos que ser um grande profissional começa por saber reconhecer uma grande oportunidade.

Selecionamos profissionais com deficiência.

Proqrama Novos Talentos 2007

TAM reforça planejamento
Paulo Fortuna

Oexecutivo Paulo Cezar Castello
Branco assumiu a vice-presidên-
cia de planejamento da TAM, no
lugar de Gelson Pizzirani, num
momento estratégico em que o
mercado espera uma resposta da
empresa aos recentes episódios
de “apagões aéreos”. A área cui-
da justamente do planejamento
demalha e frota da companhia,

gerenciamento de receita e análi-
se operacional. “Nosso desafio
será o de assegurar a eficiência
do planejamento nomercado do-
méstico e impulsionar o segmen-
to internacional da empresa”,
afirmou, em nota, Castello Bran-
co, que está na companhia há
dois anos emeio como diretor de
alianças e de relações institucio-
nais, funções que serão acumula-
das no novo posto.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 04 mar. 2007. Empregos, p. B8.




