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Sistema de navegação Internet Explorer
perde participação na Europa
Houve queda de participação em países como França, Grã-Bretanha
e Itália depois que a Microsoft facilitou o uso de outros navegadores
por usuários do Windows, encerrando uma longa disputa antitruste
com a União Europeia. Segundo a empresa de estatísticas de Internet
Statcounter, a fatia de uso do Internet Explorer em março caiu na França
em 2,5% contra fevereiro, na Grã-Bretanha em 1% e na Itália em 1,3%.
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Um total de € 170 milhões foi
economizado em apenas um ano
na Lanxess, multinacional de
origem alemã que atua no setor
químico. O valor excedeu em €
30 milhões o previsto inicial-
mente no programa global de re-
dução de gastos Challenge 2009,
criado logo após o pico da crise
econômica mundial, no segundo
semestre de 2008. Redução das
bonificações de Natal, férias co-
letivas, diminuição da jornada
semanal de trabalho com o cor-
respondente desconto da remu-
neração, política restritiva de
contratação, e ainda adiamento
ou cancelamento de ajustes sa-
lariais foram algumas das medi-
das adotadas. O bom resultado
levou a empresa a decidir pela
ampliação do programa que será
mantido até 2012, apesar da re-
cuperação da economia mun-
dial. Até lá, a Lanxess espera
economia de € 360 milhões. Mas
para não perder seus talentos a
empresa buscou ter uma lingua-
gem clara e envolveu todos os
funcionários no processo.

“Para que o plano fosse bem
sucedido todos precisariam ser
impactados, estejam em qual-
quer cargo ou país”, afirmou o
alemão Rainier van Roessel,
membro do conselho adminis-
trativo da companhia que tem a
área de recursos humanos entre
suas atribuições. O executivo
veio ao Brasil para inaugurar
uma unidade da empresa, no iní-
cio de março. A Lanxess conta
atualmente com 14,3 mil funcio-
nários e está presente em 23 paí-
ses. Segundo Fernando Arbache,
presidente da Arbache Consulto-
ria, a estratégia foi inteligente na
medida em que conseguiu reali-

A química
de redução
de custos
da Lanxess
Diminuição de jornada e de
bonificação são algumas das medidas
negociadas com funcionários

zar um trabalho nesses moldes e
manter a equipe engajada. “O
grande impasse é manter a equi-
pe ativa. O positivo é o fato de a
empresa fazer que efetivamente
todos participem do processo.”

“Eu sei que ninguém gosta de
ter salários reduzidos, mas a par-
ticipação no processo fez com
que os funcionários se sentiram
ainda mais parte da empresa”,
disse o executivo da Lanxess. Ele
acredita que a iniciativa da em-
presa em tomar as medidas logo
nos primeiros sinais da crise e a
comunicação ágil e constante

contribuíram para o engajamen-
to dos funcionários. “Ninguém
precisou ser demitido ou quis
deixar a empresa por causa do
Challenge”, afirmou. Porém ele
admite que a instabilidade gera-
da pela crise também deu condi-
ção para que o programa fosse
bem sucedido. “Todos conhe-
ciam a realidade crítica mundial
e estavam inseguros, desta for-
ma trabalhamos o programa
como caminho para um bom de-
sempenho da empresa e, conse-
quentemente, dos funcionários,
ao fim dele”, afirma.

Fidelização
Outras medidas ainda foram to-
madas para garantir a adesão
dos funcionários. “Tivemos
também mudanças nas áreas
técnicas, o que gerou novas
oportunidades para muitos jo-
vens profissionais e isso evitou
que eles ficassem estáticos”,
disse Roessel. Para Arbache, os
resultados comprovam a estra-
tégia. “Nessa situação os fun-
cionários enxergam que ao in-
vés de simplesmente cortar a
equipe, a empresa se adequou.
Do contrário seria perda de ca-

Na sede da empresa, na Alemanha,
começou a funcionar em outubro
do ano passado o Centro de
Gerenciamento para Qualificação,
Emprego e Postos de Trabalho
(Quest) disponível aos 7 mil
funcionários da Lanxess que atuam
no país. O objetivo do Quest, como
é mais conhecido, tem o propósito
de manter talentos e recolocar
aqueles que perderam suas antigas
funções. Segundo Roessel 120
profissionais tiveram outras
oportunidades dentro da empresa

Custo trabalhista mantém
RETOMADA

Países nos quais a economia retoma os
patamares de negócios deixam o programa

Aos poucos os cortes feitos
durante o período mais crítico
dos negócios começam a se
restabelecer na Lanxess. Projetos
que foram interrompidos, em
dezembro de 2008, na Alemanha,
na Bélgica e em Cingapura,
por exemplo, retornaram aos
planos da empresa. “Países como
o Brasil, a Índia e a China que

melhoraram seu desempenho
já em meados de 2009 estão
retornando aos patamares
anteriores à crise e têm deixado
o Challenge”, afirma Roessel.
“Comparativamente
tivemos mais habilidade para
colocarmos um pé fora da crise”,
diz Marcelo Lacerda, presidente
da Lanxess no Brasil.

“Eu sei que
ninguém gosta
de ter salários
reduzidos, mas
com a participação
os funcionários
se sentiram
mais como parte
da empresa

Rainier Von Roessel,
membro do conselho de

administração da Lanxess
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Varejo projeta aumento de 4,5%
nas vendas da Páscoa neste ano
A maior parte dos empresários do varejo, 58% prevê faturar mais,
de acordo com levantamento da Serasa Experian junto a 1.010 executivos.
É o maior porcentual desde o início da pesquisa, em 2006. Em média
a alta esperada é de 4,5%. As grandes empresas são as mais otimistas
com a data: 88% acreditam que as vendas crescerão.Do total, 32%
acreditam que o faturamento será igual e 10% acham que cairá.

EDUCAÇÃO

Anhanguera tem prejuízo de R$ 53,8
milhões em 2009 com aquisições
A Anhanguera Educacional acumulou no ano passado um prejuízo de
R$ 53,8 milhões em 2009, devido aos juros de ajuste de compromissos
a pagar de aquisições e despesas com juros de empréstimos,
informou em comunicado. O resultado líquido ajustado (que exclui
as despesas com amortização de ágio e custos pré-operacionais) foi de
R$ 95,2 milhões em 2009, um aumento de 19,9% em relação a 2008.

Divulgação

No dia seguinte, apresentam os
resultados à empresa. Esse dia
de autonomia tem gerado um
conjunto de novas ideias e de
melhoria dos produtos e servi-
ços existentes como nunca ti-
nha acontecido antes. Várias
companhias, incluindo o Goo-
gle, dão 20% do tempo aos seus
funcionários para eles traba-
lharem no que lhes apetece.
Também isso tem levado a mui-
tas coisas novas.

Por outro lado, deve haver
companhias que são um
desastre em motivação.
O senhor pode citar alguma?

Muitas. Várias companhiasu-
sam um sistema que, em inglês,
chama-se “rank and yank”
(hierarquia e arranco). Os ges-
tores dão a cada funcionário um
lugar num ‘ranking’ de 1 a 4.
Mas como só podem dar os lu-
gares mais altos a 10% da equi-
pe, e como as compensações são
definidas pelo lugar no ranking,
isso acaba inevitavelmente por
atiçar os trabalhadores uns con-
tra os outros. É o modelo perfei-
to para destruir a colaboração e
motivação. É o que faz, por
exemplo, a AIG. Mas o mais fe-
roz utilizador desta abordagem
é a agora esquecida Enron.

Os suicídios da France Telecom,
nos últimos dois anos, são
um sinal desse tipo de atitude?
É difícil de saber. Do que sei pela
imprensa, penso que o estilo de
gestão ‘bullying’ terá contribuí-
do para a tragédia.

O que o motiva?
É uma combinação de várias
coisas. Fazer um trabalho de
que me orgulhe, servir o público
de alguma forma e o medo de
fazer algo estúpido. O meu ob-
jetivo é a criação de algo que
ajude as pessoas a perceber um
pouco melhor o seu trabalho e a
ter vidas mais plenas. ■

Helena Cristina Coelho, de Lisboa
helena.coelho@economico.pt

Daniel H. Pink já escreveu os dis-
cursos do ex-vice-presidente
americano Al Gore. Mas deixou a
política para dedicar-se aos livros
sobre trabalho e motivação nas
empresas. Crítico do que chama
gestão bullying, aquela que apro-
va atos de violência psicológica e
pressão desmedida sobre os fun-
cionários, ele prega a autonomia
como a melhor caminho para os
resultados e para a inovação.

Como se motiva um
trabalhador quando há
empregos e salários em risco?
É muito difícil. Se as pessoas não
recebem o suficiente, se não con-
seguem sustentar suas famílias,
elas não têm qualquer motivação.
A ideia de que um bom motiva-
dor consegue substituir um salá-
rio justo é um erro colossal.

No seu último livro (Drive:
The Surprising Truth About
What Motivates Us), o senhor
diz que um dos melhores
usos para o dinheiro é pagar
às pessoas o suficiente. Como
saber qual é o valor suficiente?
Não há uma fórmula simples
para saber isso. Mas, se alguém
consegue fazer o mesmo noutra
empresa semelhante por mais
dinheiro, então algo está errado.

Tendo em conta os bônus
milionários de presidentes de
grandes bancos e empresas, pode
dizer-se que são os trabalhadores
mais motivados do mundo?
O problema com os prêmios dos
executivos é que se o presidente
de uma empresa faz tudo bem,
recebe uma fortuna. Se não faz,
continua recebendo uma fortuna.
É uma situação de 100% ganho
para ele, e de 100% perda para os
outros funcionários.

Se pudesse escolher uma
ou mais companhias
que sabem realmente motivar
a equipe, quais seriam?
Na australiana Atlassian, por
exemplo, há dias em que as
pessoas podem trabalhar no
que quiserem durante 24 horas.

Dar autonomia pode ser a
melhor forma de motivação
Para escritor, essa é também a melhor maneira de gerar inovação dentro da empresa

ENTREVISTA DANIEL H. PINK Escritor e conferencista

Pink escrevia os discursos
de Al Gore, ex-vice-presidente
dos Estados Unidos

pital intelectual, o que não pode
acontecer nos dias de hoje”.

Pedro Guimarães, diretor da
Manpower, empresa de recur-
sos humanos, destacou a im-
portância de fidelizar o funcio-
nário. Segundo ele, os profis-
sionais desejam realmente fa-
zer parte da empresa, mas pou-
cos se sentem assim. “Muitos
empregados se acham apenas
números, por isso as compa-
nhias precisam trabalhar a fi-
delização e é isso, mais que be-
nefícios e remuneração, que
retém bons profissionais.” ■

empregos

desde então. “Demitir e contratar
pessoas, principalmente
na Alemanha, é muito caro.
É obrigação da empresa ter essa
responsabilidade”, afirma.
Ainda não faz parte dos planos da
Lanxess expandir o Quest a outros
países em que atua. A Alemanha
mantém o programa principalmente
devido ao fato de os países
de economia mais madura terem
sido mais atingidos pela crise
e por manter quases metade dos
14,3 mil funcionários da companhia.

Roessel garante que aplicar
o programa a toda a hierarquia
e comunicá-lo como estratégia
para uma saída bem-sucedida

da crise, sem demissões, gerou
funcionários mais engajados
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