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Em mais de duas décadas em Wall Street, Shelley, uma administradora de empresas graduada 
de um grande banco americano, nunca ficou tão preocupada como na presente crise. Mas ela 
está determinada a não deixar sua máscara de otimismo cair na frente da equipe que ainda 
trabalha para ela, em função das recentes demissões. 
 
Ela se lembra que quando era novata no banco, ficava observando os rostos dos 
administradores em momentos de crise. Agora, essa veterana do setor financeiro acredita que 
sua presença calma e o trabalho duro servirão de conforto para seu staff. Nesse período de 
turbulências, ela vem tentando permanecer visível, animada e sempre pronta a ajudar, 
dizendo aos funcionários: "Não vai ser assim para sempre. Estamos numa transição do ponto A 
para o B". 
 
Reservadamente, porém, ela admite que sua carga pessoal é imensa. Ela já passou por muitas 
retrações, mas teme que esta possa ser insuportável tanto para os funcionários como para os 
líderes. A pressão para o corte de custos, o aumento da fiscalização reguladora, a carga de 
trabalho crescente e a remuneração em queda a fazem pensar se ela deve ser combativa 
desta vez ou partir para a descoberta do que é "aproveitar a vida". 
 
"Não sobrou gasolina no tanque para mim", diz ela. "Estou andando no vapor." Shelley (nome 
fictício) faz parte de um grupo de 200 funcionários de bancos que participaram de uma 
pesquisa que lança uma luz sobre a vida dentro das maiores instituições financeiras de Nova 
York e Londres durante as turbulências deste ano. As constatações são particularmente 
oportunas, uma vez que dois dos bancos que participaram do estudo foram o Lehman Brothers 
e o Merrill Lynch. Entre outros participantes da pesquisa estão o Citigroup, Crédit Suisse e 
Goldman Sachs. 
 
Por meio de entrevistas com diretores administrativos, vice-presidentes e associados dessas 
instituições, os pesquisadores a economista Sylvia Ann Hewlett e colegas do Center for Work 
Life Policy de Nova York revelam o custo humano da crise de crédito e sugerem medidas que 
os administradores podem tomar para sustentar o desempenho e manter os talentos. 
 
Mesmo antes dos acontecimentos dramáticos da semana passada, o estudo constatou que o 
número de funcionários que se mostravam leais à companhia havia caído para 53%, contra 
95% um ano antes. Apenas 37% disseram confiar em seus empregadores, contra 79% 
anteriormente. Pode haver uma simpatia limitada em relação aos apuros dos grupos do setor. 
No entanto, a pesquisa destaca o impacto sobre a saúde dos indivíduos e membros da família. 
 
Um banqueiro, que perdeu 80% de seu patrimônio líquido, diz que está rangendo tanto os 
dentes que já quebrou dois molares. Outro relato diz: "Meu filho diz que suas costas estão 
doendo porque as minhas doem". Um entrevistado conta "meus filhos pensam que eu gosto 
mais do meu BlackBerry do que deles", enquanto outra afirma estar cheia de raiva: "Fico 
deprimida depois do trabalho e é difícil para meu marido tolerar isso." 
 
Quase 90% dos pesquisados relataram "níveis elevados de ansiedade", contra 36% um ano 
atrás. O número deles que afirma "desabar" no fim do dia saltou de 30% para 70%. Pouco 
mais da metade afirma que o estresse está afetando a vida sexual, comparado a 39% um ano 
atrás. Dois terços dizem não estar dormindo bem. 
 
O estudo "Mantendo o Alto Desempenho em Tempos Difíceis" aponta lições para os 
administradores manterem o moral e o desempenho de suas equipes. "Os funcionários querem 
explicações de seus chefes diretos, tanto cara a cara como em grupos", diz Barry. "É 
importante dar ouvidos às equipes e engajá-las na discussão." 
 
Uma sugestão é que os líderes de equipes estejam abertos e sejam sinceros sobre as 
perspectivas para os negócios. Isso com freqüência não acontece quando as empresas se 



vêem com problemas. Um funcionário do Lehman Brothers em Londres disse ao "Financial 
Times": "Ninguém sabe de nada. Nesse ponto, a coisa tem sido pavorosa." 
 
O estudo recomenda que os administradores deveriam dar o exemplo, trabalhando de maneira 
flexível, fazendo seus próprios horários, agendando atividades esportivas de maneira 
escalonada para que os funcionários possam se exercitar e ainda assim manterem os projetos 
e convidar as equipes para um aperitivo ou refeição fora do ambiente de trabalho. Eles 
deveriam coordenar encontros para discutir o desenvolvimento de carreira, para ajudar, os 
funcionários a pensarem no longo prazo e buscarem oportunidades em períodos de 
turbulências. 
 
Diante dos acontecimentos da semana passada em Wall Street, algumas dessas dicas podem 
soar vazias na comunidade financeira. Mas os administradores devem prestar atenção. Um 
estudo recente feito pela Universidade de Wisconsin Madison mostra que as demissões levam 
funcionários valiosos entre os "sobreviventes" a irem embora também. Perdas envolvendo 
apenas 1% da força de trabalho levam, em média, a um aumento de 31% na rotatividade de 
funcionários. 
 
Essas perdas podem ser estancadas por políticas que dêem aos funcionários uma percepção de 
que a companhia está se comportando de maneira justa nas demissões que está promovendo. 
E ainda adotar medidas como agendas flexíveis, que aumentam a lealdade dos 
"sobreviventes." 
 
A administradora Shelley está esperando, por enquanto, antes de tomar uma decisão, embora 
ela ache cansativo manter uma aparência positiva. "Há uma parte doente na gente que 
aparece quando cedemos aos clientes, ao empregador e à empresa", diz ela. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 set. 2008, Eu & Investimentos, p. D10. 


