
...para superar os 
malas sem alça do 
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e as exigências nem 
sempre racionais das 
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m meados dos anos 90, o 
economista americano Je-
remy Rifkin decretou o 
fim do emprego formal. 
De acordo com ele, a re
volução tecnológica leva

ria a uma redução gigantesca do quadro 
de funcionários nas grandes empresas da 
área industrial e financeira, e o setor de 
serviços não conseguiria absorver os mi
lhões e milhões de postos de trabalho 
fechados. Restava aos profissionais do 
mundo fabril e corporativo — inclusive 
os altamente qualificados — enfrentar o 
mês a mês de Sísifo dos freelancers. 
Quinze anos depois de Rifkin lançar seu 
epitáfio, o pior não veio, apesar de todos 
os solavancos: o emprego estável, com 
garantias previstas pelas legislações tra
balhistas, em firmas reconhecidas, não 
acabou — muito menos em países emer
gentes, como é o caso do Brasil. Se nas 
nações desenvolvidas a paisagem não 
pode ser considerada rósea, embora este
ja longe de exibir as tintas do apocalipse, 

por aqui vem ocorrendo uma fone expan
são de alto a baixo da pirâmide hierárqui
ca. Pegue-se o exemplo dos degraus su
periores: o número de funcionários com 
nível universitário nas grandes empresas, 
boa parte deles com função decisória, 
saltou de 436000, em 1998, para mais de 
1 milhão, em 2008. E o mercado corpora
tivo permanece aquecido. 

Enfim, tornar-se mala com alça — ou 
seja, ocupar um cargo gerencial ou exe
cutivo — continua a ser uma meta alme
jada e realizada por muitos. As estatísti
cas, porém, passam longe das dificulda
des oferecidas pelos malas sem alça — 
aquele pessoal que dedica toda a sua 
energia à criação de problemas para os 
que querem apenas e tão somente traba
lhar. Essa fauna abrange desde os colegas 
fofoqueiros e oporntunistas até os burocra
tas dos departamentos encarregados de 
zelar pelo bom andamento das operações, 
mas que se entusiasmam por criar formu
lários e inventar reuniões tão longas 



quanto desfocadas. O resultado é um am
biente carregado não só de situações em
baraçosas, como de um sem-número de 
tarefas inúteis. Não há dúvida de que as 
relações profissionais, de uma década pa
ra cá normalizadas pelo ideário politica
mente correto, estão mais cordiais na 
aparência (o que não é pouca coisa, diga-
se). Mas o panorama visto das baias e 
salas de divisórias que não alcançam o 
teto poderia ser bem melhor. Uma pes
quisa recente feita pelo grupo Catho, es
pecializado em recursos humanos, mos
trou que 20% das demissões estão asso
ciadas a problemas com colegas e chefes 
e excesso de pressão. "Um bom ambiente 
profissional é tão importante quanto gos
tar do que se faz", diz a consultora Lia 
Fonseca, do Portal You & Your Career. 

Com base em um levantamento feito 
junto às principais empresas de recursos 
humanos do país, VEJA selecionou os 
dez problemas mais comuns que se en
frentam hoje nas companhias: 



HORÁRIOS POUCO FLEXÍVEIS E 
EXCESSO DEPRESSÃO 

No Brasil, o excesso de trabalho an

gustia muito mais do que o medo de 

perder o emprego. É o que diz uma 

pesquisa da Isma-Brasil, instituição in

ternacional que estuda a qualidade de 

vida nas empresas. No ano passado, 

foram ouvidos 1 000 executivos sobre 

esse tema — e seis em cada dez se dis

seram insatisfeitos com a quantidade 

de horas dedicadas ao trabalho. A 

grande maioria gostaria de ter horários 

mais flexíveis e menos pressão. Um es

tudo da Fundação Instituto de Admi

nistração (FIA), de São Paulo, mostra 

que muitos profissionais de alto esca

lão estão dispostos a renunciar a até 

5% de sua remuneração para dispor, 

em troca, de mais nove horas livres na 

semana. Quase a metade deles trabalha 

entre dez e doze por dia e 9% ficam 

mais de treze no escritório. Reduzir as 

horas passadas dentro de uma empresa 

não implica necessariamente menor ren

dimento. Há estudos que mostram que 

apenas 209c do tempo de expediente é 

realmente produtivo. 

PULAR AMARELINHA FOI DEMAIS 

"Em 2006, participei de uma seleção para 

trainee. Acordei cedo, fiz a barba e 

coloquei um temo. Na sala de dinâmica, eu 

e outros vinte companheiros de humilhação 

fomos divididos em grupos para jogar um 

tipo de amarelinha. Jogávamos o dado 

gigante e, se acertássemos a pergunta 

ligada à área à qual estávamos tios 

candidatando, avançávamos algumas 

casas. Foi uma das situações mais 

vexatórias pelas quais passei. Aprovado 

para a etapa seguinte, desisti da vaga. 

Foi uma ótima oportunidade para saber 

que aquela não era a empresa certa 

para mim. Hoje trabalho na área de 

investimentos. Para conquistar a vaga, 

bastaram meu currículo e uma entrevista 

com o presidente da empresa." 

MAURO HILDEBRANDO, de 28 anos, 

administrador de empresas 

A SONHADA FLEXIBILIDADE 

"Trabalhei durante sete anos em uma 

grande multinacional e vivia sob 

pressão. A carga de trabalho nunca 

foi um problema para mim — afinal, 

sempre busquei a realização na 

minha carreira. Mas acho imprescin

dível conciliar a vida profissional 

com a pessoal, e por isso mudei de 

empresa. Continuo numa grande 

companhia, mas cumpro um horário 

mais livre. Tenho dois filhos peque

nos, de 5 e 6 anos, e consigo 

buscá-los na escola algumas vezes na 

semana, sem que isso comprometa o 

meu trabalho ou a imagem que meus 

colegas fazem de mim." 

PATRÍCIA NOBRE, de 33 anos, 

gerente comercial de uma 

empresa de tecnologia 





O GOLPE DO 
DIPLOMA 
"Fui preterido em uma 
promoção na empresa 
em que trabalhava, no 
início da minha carreira 
— a vaga ficou com um 
colega que tinha um 
certificado de um curso 
feito na Microsoft. 
Eu não tinha o 
tal diploma. 

Trabalhávamos em uma 
multinacional de 
tecnologia, e ele sempre 
se esquivava quando 
aparecia um problema 
técnico. Mesmo sem o 
curso que ele afirmava 
ter. era eu quem 
acabava solucionando 
a questão. Situações 
como essa foram se 
repelindo ao longo 
de um ano, até que 
ele cometeu um erro 
primário efoi 
pressionado a 
apresentar o certificado. 
Descobrimos que 
havia mentido e. claro, 
acabou demitido." 
ROBERTO GOIS. de 30 

anos. consultor de TI 

circo: entrei no picadeiro sem saber quão 
humilhante seria o espetáculo.'* 

3IMPORTÂNCIA EXCESSIVA A DIPLOMAS 
É claro que, quanto mais estudo, 

melhor — especialmente num mundo 
em que as atividades produtivas exigem 
mais e mais especialização. Uma boa 
pós-graduação facilita promoções e che
ga a triplicar salários. Mas uma ótima 
formação não significa necessariamente 
um bom rendimento — e, obnubilados 
pelos currículos vistosos, os chefes nem 
sempre percebem que o sujeito apaga-
dão, sentado ao lado do "gênio'', é quem, 
de fato, carrega o piano. Com isso, ocor
rem injustiças e se propiciam carreiras 
meteóricas de gente cheia de cursos, 
mas pouco experiente. "Hoje em dia, 
por causa do entusiasmo extremo com a 
formação acadêmica, é remotíssima a 
possibilidade de um office-boy chegar à 
presidência da empresa", diz Beto Ri
beiro, autor do livro Poder SA. — His
tórias Possíveis do Mundo Corporativo 
(veja a entrevista abaixo). 

4A VALORIZAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS QUE VEM DE FORA, 

EM DETRIMENTO DAQUELES QUE 
JÁ ESTÃO HÁ ANOS NA COMPANHIA, 
COM BONS SERVIÇOS PRESTADOS 
Trazer um profissional de fora para 
ocupar um cargo de chefia costuma 



despertar frustração entre os funcio
nários antigos, que se sentem preteri
dos e desvalorizados. Nem sempre a 
decisão da companhia é equivocada. 
"É importante reciclar. O mercado 
exige criatividade, e um profissional 
que acaba de chegar pode trazer novos 
caminhos para a empresa", diz Ro
drigo Vianna, gerente da empresa de 
recrutamento Hays. Mas é um equívo
co acreditar que gente de dentro não 
possa inovar. É por isso que as em
presas precisam contar com um plano 
de carreira para os funcionários mais 
competentes. Essa costuma ser a me
lhor solução. ""Inclusive porque uma 
pessoa que vem de fora leva até um 
ano para entender a cultura da compa

nhia e se tornar 100% produtiva", diz 
o consultor Gil van Delft. 

ROUBO DE CRÉDITO 
PELO TRABALHO 

Por incrível que pareça, os processos 
modernos de gestão não eliminaram 
este problema: conferir mérito a quem 
não é de direito. São basicamente dois 
os motivos: um chefe inseguro, que 
teme se fragilizar ao expor o sucesso 
de alguém de sua equipe, ou a sabo
tagem, pura e simples. Há casos de 
funcionários que furtam literalmente 
o trabalho do colega ou alteram apre
sentações de PowerPoint e eliminam 
páginas inteiras de relatórios para pre
judicar o concorrente. 

ro, são ridículos, absurdos. As empresas 
criam cargos inexplicáveis e colocam 
gestores despreparados para comandar 
equipes que não sabem para onde vão. 
E ainda adaptam receitas tiradas da ca
chola de professores de cursos de MBA. 
sem nenhuma possibilidade de aplica
ção prática. Alguém deveria fazer um 
levantamento do custo financeiro de to
da essa bobagem. 

0 que é pior: o chefe carente ou aquele 
que usa seu poder para espezinhar os 

subalternos? Não há vencedor nessa ca
tegoria. Os dois são ruins. O chefe bon
zinho é sempre contemporizado)', não 
compra briga com ninguém — nem 
quando realmente precisa. Isso acaba 
deixando sua equipe sem bússola. O 
que grita não ouve nem a si próprio e 
geralmente é centralizador demais. Nos 
dois casos, os subordinados se tornam 
pessoas infelizes. 

Não há nada de humano no mundo corpo
rativo? Claro que há: a busca pelo poder. 

CHEFES 
Um estudo conduzido pela Univer

sidade Princeton. nos Estados Unidos, 
sobre "pessoas com quem gostamos de 
passar o tempo" colocou os chefes na 
última posição. Essa, digamos, intera
ção foi considerada menos agradável 
do que fazer faxina. Na pesquisa, me
nos de uma entre cinco pessoas con
siderou o chefe um amigo. É óbvio 
que o superior hierárquico não preci
sa ter afeição pelo subordinado, mas 
uma boa convivência entre ambos é 
vital, já que se passa mais tempo no 
escritório do que em casa. Como re
solver a questão? Bem, se você não 
foi agraciado com um bom chefe, seja 
o mais formal possível, inclusive nos 
e-mails, a fim de manter uma distância 
prudente dessa pessoa agradabilíssima 
que manda em você. 

PROCESSOS DE "FRITURA" 
É um desdobramento do item ante

rior. Para forçar pedidos de demissão, 
há chefes que submetem funcionários 
ao ostracismo e a outras humilhações, 
como descomposturas na frente de co
legas e piadas sobre o seu trabalho. "A 
manutenção de um chefe tóxico, para 
além das situações absurdas que ele 
cria, dificulta o desenvolvimento e a 
permanência de grandes talentos", diz 

BETO RIBEIRO "A busca pelo 

poder é o que há de mais humano 

no mundo corporativo" 

Arrisco dizer que isso é mais impor
tante até do que o dinheiro. Em todos 
os níveis hierárquicos, a obsessão pe
lo poder se manifesta — do chefe dos 
contínuos ao coordenador de expedi
ção, passando pelo sujeito que tem 
apenas um estagiário abaixo de si e já 
faz pose de presidente. As pessoas 
simplesmente adoram exercer seus 
pequenos poderes. É da natureza hu
mana, e as companhias acabam sendo 
um ambiente propício para o exercí
cio dessas veleidades. No fundo, as 
empresas se veem como uma Gisele 
Bündchen, mas não passam de uma 
mulher feia e amarga. 



Marcelo de Lucca, diretor exe
cutivo da Michael Page. 

8MEDO DE PEDIR AUMENTO 
A melhor forma de mos

trar que se merece um aumen
to é assumir novas responsabi
lidades no trabalho. Se isso 
não for notado, evite dar indi
retas com gracinhas. Peça um 
horário e faça ver ao chefe, 
com fatos objetivos, que você 
merece ser gratificado. Se hou
ver uma defasagem em relação 
à média do mercado para a 
mesma função, vale mostrar 
um comparativo. 

9FALTA DE CLAREZA DO 
FUNCIONÁRIO EDA 

EMPRESA NA HORA DE 
NEGOCIAR PROPOSTAS 
Em tempos de economia aque
cida, há um aumento na de
manda por bons profissionais, 
o que obriga as empresas a 
buscar pessoas qualificadas em 
outras companhias. Essa mo
vimentação saudável do mer
cado pode resultar no chamado 
"leilão", uma prática nada be
néfica em que um funcionário 
recebe uma proposta externa e a utiliza 
para barganhar benefícios na empresa 
em que trabalha. Uma pesquisa reali
zada no início deste ano pela empresa 
de recrutamento Robert Half. com 646 
executivos brasileiros e 303 gestores, 
analisou a prática do leilão. O estudo 
revelou que aceitar a contraproposta 
e permanecer na empresa depois de 
uma oferta de trabalho pode não ser 
a melhor opção. Entre os executivos 
que aceitaram uma melhora salarial 
e se mantiveram no emprego, 36% se 
arrependeram da decisão. "Quando as 
insatisfações que levaram o profissio
nal a ouvir a oferta de outra empresa 
vão além da questão financeira, como 
a falta de perspectiva na carreira, um 
simples aumento não ataca a raiz do 
problema", diz Fábio Saad, gerente 
de mercado financeiro da Robert Half. 
Com tantos especialistas no depar
tamento de recursos humanos, uma 
grande companhia deveria perceber 
também quando está na hora de deixar 
um bom funcionário ir embora. 

COM UMA AMIGA DESSAS... 
"Fui vítima de uma —felizmente — tentativa de puxada de tapete. A autora da maldade 
era minha assistente e, aparentemente, amiga. Trabalhávamos em uma agência de 
publicidade e ela, às escondidas, preparou um relatório com os mais recentes projetos 
realizados por nossa equipe. Seu objetivo era mostrar ao diretor de criação da agência 
que ela era a única autora daqueles trabalhos, e que eu não tinha nenhum mérito. 
Percebi a tempo o que ela estava tramando e, antes do ataque, marquei uma reunião 
com a presença dela e do diretor da empresa. Passamos por uma espécie de acareação. 
Ele se deu conta da armação e a demitiu." 

EUGÊNIO PIVA TONELLI , de 36 anos. publicitário 

DIFICULDADE EM LIDAR 
COM A HIERARQUIA 

Esse é um problema da nova geração 
oriunda da classe média alta. Porque 
ouviram muito pouco o velho, bom e 
sonoro '"não" de seus pais, e porque fo
ram habituados à falta de cobrança nas 
escolas "construtivistas", esses jovens 
não reconhecem níveis hierárquicos. É 
quase um problema cognitivo. Mas o 
fato é que algumas coisas não mudam 
nunca. A organização da vida por meio 
de relações de subordinação é uma de
las. No livro O Gorila no Escritório, o 
jornalista americano Richard Conniff 

mostra que, se a hierarquia não fosse 
extremamente útil, ela não seria uni
versal. Saber — e aceitar — que existe 
um comando ajuda a trabalhar melhor. 
Então, meu jovem, você terá de apren
der à força como é que o mundo funcio
na. Se serve como consolo, lembre-se 
de que você não precisa ser amigo do 
seu chefe, como está escrito no item 6. 
Afinal de contas, fazer uma faxina pode 
ser bem mais gratificante do que tomar 
uma cerveja com ele. 

COM REPORTAGEM DE DANIELA MACEDO 

E GABRIELLA SANDOVAL 
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