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CONARH 2
Debates e pesquisas
inéditas são destaque
Entre atividades com escassez
de trabalhadores, Leyla Nasci-
mento cita as áreas naval e de
construção civil – que vêm en-
frentando falta de engenheiros.
Ela vai participar do painel Tão
Longe, Tão Perto: O que Preci-
samos Compartilhar em Gestão
de Pessoas na América Latina,
na quarta, 18, juntamento com

os congressistas Leovegildo
Canto, da Federação Interame-
ricana de Gestão Humana (FI-
DAGH), e Horacio Quiros, pre-
sidente da Congregação Mun-
dial de RH (WFPMA).
A divulgação de pesquisas inédi-
tas também são ponto alto, co-
mo a da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) – so-
bre empreendedorismo na ter-
ceira idade – e a da WFPMA –
sobre tendências de RH ao re-
dor do mundo.

CONARH 3
Programação gratuita
inclui palestras
Em paralelo ao
congresso, mais
de 60 palestras
serão ministra-
das gratuitamen-
te na área Expo
do evento. Cerca
de 140 empresas
vão mostrar produtos, serviços.
e, dezenas delas, debater temas

como: a mulher executiva (have-
rá o Espaço Mulher), importân-
cia da educação corporativa,
consumo consciente, progra-
mas de qualidade de vida e seus
resultados, novas formas de con-
tratar colaboradores e geração
Y. “Vamos abordar o tema da
retomada de crescimento nas
áreas de RH do Brasil. Há uma
cobrança de um país que está na
bola da vez”, resume Leyla Nas-
cimento (foto). Mais informa-
ções no www.conarh.com.br.

Jesus Maximoff

Apaixonado por tecnologia, o a
presidente da Intel na América
Latina, Jesus Maximoff, voltou
para a universidade quando pre-
senciou o surgimento da inter-
net, na década de 1990.

Graduado em economia pela
Universidad Lycée Perrier, na
França, ele se matriculou no

curso de ciências da computa-
ção e telecomunicações da Uni-
versidade Anglia, de Cambrid-
ge, Inglaterra, onde traçou um
plano de carreira e elegeu as em-
presas onde gostaria de traba-
lhar. Entre elas estava a Intel –
companhia na qual Maximoff
trabalha desde 1996.

● Qual é a sua missão como CEO
da Intel na América Latina?
O Brasil está se convertendo
em um dos maiores mercados
mundiais para a empresa. En-
tão, minha missão é em três
áreas: formar e desenvolver lide-
ranças locais, acelerar o poten-
cial de crescimento da região e

reforçar a presença da marca In-
tel no Brasil. Estamos percor-
rendo um grande caminho.

● O sr. acredita ser importante
formar novos líderes?
Sem dúvida, o trabalho mais im-
portante de um líder é desenvol-
ver sucessores e preparar o futu-
ro líder para assumir essa posi-
ção. É um investimento que se
faz todos os dias, observando e
procurando oportunidades de
desenvolver os líderes futuros.

● O sr. teve experiências interna-
cionais ao longo da carreira. Es-
sa vivência é importante?
Cada vez mais. Isso não signifi-
ca que sem essa experiência a

pessoa será um líder ruim. A vi-
vência internacional nos expõe
a influências globais e nos aju-
da a olhar os problemas por di-
ferentes perspectivas. Uma das
formas que usamos para desen-
volver novos líderes é expor o
profissional a experiências mul-
tinacionais. Para isso, não é pre-
ciso necessariamente mudar de
país. Pode ser no comando de
um projeto internacional, por
exemplo.

● Quais os desafios de liderar
uma empresa da área de tecnolo-
gia e inovação?
Quando contrato alguém, dou
muita importância à capacida-
de do profissional de se adaptar

a novas situações. É muito difí-
cil preparar as pessoas para um
futuro incerto, já que na área de
inovação não dá para saber o
que vai acontecer. Nós prepara-
mos nossos líderes para ter ca-
pacidade de adaptação.

● Qual a sua dica para quem es-
tá começando e, como o sr. fez,
quer traçar onde trabalhar?
Desenvolver a capacidade de
ser visto. O líder é uma pessoa
muito requisitada para dar su-
porte e facilitar a vida dos ou-
tros na corporação. Desenvol-
ver essa capacidade é importan-
te. O líder tem de estar dispos-
to a ceder o controle e a ver o
seu êxito pelos outros.

Hora do cafezinho

“O trabalho mais importante de um
líder é desenvolver sucessores”

Nem tudo é salário

Vou começar este artigo citando o
pensador francês Edgar Morin: “Ho-
je, não se trata de mergulhar no apo-
calipse e no milenarismo, trata-se de
ver que talvez estejamos no fim de
um certo tempo e, no começo de no-
vos tempos!”. Gosto dela porque
acredito que traduza bem o momen-
to que estamos vivendo. E, quando se
trata de administrarmos a nossa car-
reira neste contexto, temos que con-
siderar as mudanças significativas
que estão acontecendo.

Se antes as empresas priorizavam
a “inteligência mecânica e operacio-
nal”, ou seja, buscavam as melhores
maneiras de conectar máquinas, o de-
safio hoje é bem mais complexo e diz
respeito a aperfeiçoar a conexão en-

tre pessoas. As organizações passaram
a adotar novas formas de trabalho, nas
quais o conhecimento é fator chave pa-
ra a criação de valor e com mais ênfase
na atuação em equipe e em projetos mul-
tifuncionais .

Os profissionais da chamada ‘gera-
ção Y’, por exemplo, nascidos a partir
dos anos 80 e que se formaram em uma
época de grandes avanços tecnológicos,
desempenham tarefas múltiplas, são
constantemente estimulados por ativi-
dades desafiadoras e também estão
atentos ao meio ambiente e às demais
causas sociais.

Neste novo cenário profissional, so-
mente salários e planos de carreiras não
são mais suficientes para atrair e reter
os melhores talentos. Baseadas nessa

realidade, algumas companhias desen-
volvem novos programas de aperfeiçoa-
mento profissional, em que a possibili-
dade de atuação no campo social, e tam-
bém em diferentes países, surge como
fator motivacional para o desenvolvi-
mento de lideranças.

Ação social. Foi justamente em um
desses programas, realizado pela em-
presa em que trabalho, que considero
ter iniciado oficialmente minha forma-
ção no desenvolvimento das minhas ha-
bilidades como líder global. Chamado
de ‘Corporate Service Corps’ (que pode
ser traduzido como ‘Tropa Corporativa
para Ações Sociais’), o programa sele-
ciona funcionários do mundo todo para
atuar em projetos que integram cresci-

mento econômico e tecnologia da infor-
mação em ONGs localizadas em países
em desenvolvimento.

Eu recebi a missão de ir para a Índia,
acompanhada de outros profissionais
da empresa de diversas partes do plane-
ta. Durante um mês, morei em uma cida-
de chamada Ahmedabad, perto de Mum-
bai, onde integrei um grupo que prestou
consultoria de negócios para uma ONG
de microcréditos voltada para mulhe-
res indianas. A organização é chamada
Friends of World Women Bank (Amigos
do Banco Mundial de Mulheres). Antes,
houve três meses de preparação, com a
ajuda de tecnologias como conferên-
cias por telefone e online, e-mails e men-
sagens instantâneas, entre outras.

A minha experiência no programa foi
desafiadora. Fiquei em contato direto
com a cultura de um país incrível e ob-
servei de perto os diversos problemas
sociais que a região enfrenta. Foram
dias repletos de imensa riqueza cultural
e de grande evolução do ponto de vista
profissional e pessoal. Voltei com a mi-
nha percepção muito mais apurada do
que significa a diversidade. Como é de-
safiante conviver em uma realidade tão
diferente da que estamos acostumados
em nosso dia a dia! Foi durante essa vi-
vência que me percebi colocando em
prática uma liderança tolerante e com-
preensiva, atenta às singularidades cul-

turais e, ao mesmo tempo, concilian-
do objetivos comuns.

Exercício. A oportunidade de parti-
cipar de um programa como este é
única e a minha dica é de que todos
que tenham a possibilidade de exerci-
tar suas habilidades em trabalhos vo-
luntários o façam.

Para tentar expressar melhor a
transformação que vivenciei depois
de ter participado do projeto, recor-
ro mais uma vez aos dizeres de Edgar
Morin: “(...) não há nada mais fácil do
que explicar uma coisa difícil a partir
de premissas simples, admitidas ao
mesmo tempo pelo locutor e pelo ou-
vinte, nada mais simples do que per-
seguir um raciocínio sutil por vias
comportando as mesmas engrena-
gens e os mesmos sistemas de sinais.
Mas nada mais difícil do que modifi-
car o conceito angular, a idéia maciça
e elementar que sustém todo o edifí-
cio intelectual”.
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Distúrbios mentais são reconhecidos pela OIT
A última atualização da lista de
doenças ocupacionais da Organi-
zação Internacional do Traba-
lho (OIT), divulgada no início
do ano, incluiu distúrbios men-
tais e de comportamento. No
Brasil, essas doenças são reco-
nhecidas pela Previdência Social
desde 1999, e, segundo a coorde-
nadora do grupo de Organização
do Trabalho e Adoecimento da
Fundacentro, Maria Maeno, de
forma mais eficiente.

“Na OIT há uma descrição ge-
nérica que pode gerar várias in-
terpretações”, diz. A Previdên-
cia Social brasileira reconhece
como doença ocupacional, epi-
sódios depressivos, alcoolismo
crônico, transtornos mentais re-
lacionados a exposição de subs-
tâncias tóxicas, estresse pós-
traumático, transtornos do ciclo
vigília-sono e a síndrome do es-
gotamento profissional (Síndro-
me de Burnout)–
uma das mais te-
midas por inca-
pacitar defini-
tivamente o tra-
balhador.

Apesar de se-
rem relaciona-
das pela legisla-
ção desde 1999,
só a partir de
2007 ganharam
mais atenção.
“Foi quando a
P r e v i d ê n c i a

ampliou os critérios de reconhe-
cimento, incluindo o epidemio-
lógico, quando há maior incidên-
cia em uma mesma atividade.
Maria diz que as notificações des-
se tipo de distúrbio vem aumen-
tando. Primeiro, em função da
conscientização e, segundo, de-
vido a mudanças na estrutura do
trabalho: “O foco em resultados
e a flexibilização das jornadas au-
mentaram a pressão sobre os tra-
balhadores que, como conse-
quência, passaram a adoecer”.

O primeiro passo para a pre-
venção e tratamento, segundo
Maria, é o conhecimento. “Mui-
tas vezes o trabalhador percebe
que não está bem, mas acha que

é fraqueza sua”, aler-
ta. A pesquisado-

ra aconselha o

profissional a observar se não há
colegas com os mesmos sinais e,
constatado que não, a procurar
um médico. “O diagnóstico deve
ser feito por um psiquiatra.”

Os sintomas da depressão são
conhecidos, assim como do es-
tresse pós-traumático e dos dis-
túrbios do sono. A síndrome do
esgotamento profissional, o Bur-
nout, pode levar a eventos como
enfartes, acidente vascular cere-
bral (AVC) ou surtos psicóticos
e atinge, em geral, pessoas que
têm grande envolvimento com o
trabalho e mantêm vínculos afe-
tivos com os clientes. “São co-
muns em áreas que lidam com
pessoas, como enfermeiros, poli-
ciais, bancários. O trabalhador
sente que está esgotado e há uma
redução do envolvimento. Com
o tempo, passa a não querer mais

fazer aquilo, até que não con-
seguem mais”, explica.

O tratamento dessas
doenças pode ou não

exigir afastamento.
Quando é necessá-
rio, recorre-se à li-
cença saúde (15

dias) ou ao benefí-
cio acidentário, ca-
so seja necessário
mais tempo. A
a p o s e n t a d o r i a

por invalidez
ocorre quando a
reabilitação não
é possível.

“Atrair e reter os melhores,
em um cenário de apagão de
mão de obra qualificada no
País.” Assim a presidente da As-
sociação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH-Nacional),
Leyla Nascimento, define o pen-
samento que norteia a 36ª edi-
ção do Congresso Nacional so-

bre Gestão de Pessoas (CONA-
RH 2010), a ser realizado em
São Paulo, a partir desta terça-
feira, dia 17, até sexta, no Transa-
mérica Expo Center. Educação e
Trabalho serão os eixos do even-
to, cuja extensa agenda reúne
profissionais brasileiros e estran-
geiros em palestras e oficinas.
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Congresso sobre gestão de pessoas vai discutir
educação e trabalho contra ‘apagão no RH’
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Quando cremes
podem substituir luvas
A legislação brasileira preconiza
o uso de cremes protetores por
trabalhadores de diversas ativi-
dades, quando expostos a agen-
tes tóxicos. Embora a capacida-
de de proteção desses cremes
ainda seja alvo de polêmica en-
tre os estudiosos, são largamen-
te utilizados, principalmente
em situações em que o uso de
equipamentos de proteção indi-
vidual (EPIs) não seja possível.
“Por exemplo, em tornos e ou-
tras máquinas onde haja risco de
acidente ou de luvas enrosca-
rem. Os cremes podem minimi-
zar a ação de solventes orgâni-
cos e óleos de corte”, explica o
especialista em medicina do
trabalho, alergia e dermatologia
ocupacional Salim Amed Ali.

Ele diz que os cremes são ne-
cessários sempre que não for
possível usar os EPIs e indica-

dos quando o contato com sol-
ventes for eventual. Devem ser
específicos e ter indicação preci-
sa. Para contatos pesados, a lu-
va é indispensável. “Além disso,
o creme deve ter em sua formu-
lação um hidratante de boa qua-
lidade, que melhora muito a ca-
pacidade de regeneração da pe-
le que entra em contato com
solventes de baixa toxicidade,
como removedor, tiner, gasoli-
na e acetona”, acrescenta.

Além dos cremes e EPIs, Ali
cita medidas de proteção cole-
tiva que devem ser adotadas
no caso de manipulação de
substâncias tóxicas. “Usamos
automatização, enclausura-
mento, substituição de um pro-
duto tóxico por outro atóxico
ou menos tóxico e também,
robôs.” Ali diz que o forneci-
mento dos cremes pela empre-
sa pode ser útil, porém, apenas
nos casos em que sua utilização
é continuada e com vigilância
da área médica.

LANÇAMENTO

Empreendedor conta
sua história em livro
Atualmente dono da BluePex,
empresa do ramo de tecnologia
da informação, o executivo Je-
fferson Penteado já passou por
poucas e boas antes de se estabe-
lecer. Fez de tudo: começou tra-
balhando na feira, chegou a ven-
der doces no circo e até mesmo
velas em cemitério. Agora, deci-
diu colocar suas experiências
em um livro.

Causos de uma vida empreende-
dora conta as histórias de Pen-
teado, que nasceu no interior
de São Paulo e sempre soube
que seguiria o caminho do em-
preendedorismo. O livro vai ser
lançado nesta terça-feira, dia 17,
na Bienal do Livro, em São Pau-
lo. As passagens – como a aber-
tura da primeira empresa – são
retratadas de forma cômica, dei-
xando lições.
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