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O “new normal”

Prazer no trabalho

A sensação de “double-dip” (duplo mergulho) na
economia dos EUA voltou a aparecer depois dos dados de vendas de imóveis usados, que caíram 27,2%
em julho. Parte disso tem a ver com o fim dos benefícios concedidos pelo governo para essas compras em
abril. Mas queda tão elevada sinalizou que a economia ainda está enfraquecida. Vale notar aqui o que significa exatamente enfraquecida. Aquele crescimento de PIB de quase 4% que se viu no primeiro trimestre fazia sentido continuar? Ou o “new normal” da
economia americana deverá ser um número menor,
mais próximo dos 2% de crescimento no máximo que
deve caracterizar o segundo semestre?
As sinalizações apontam para a segunda hipótese
como a mais correta. Em estudo que foi apresentado
no seminário de Jackson Hole nos EUA semanas
atrás, apresentou-se um estudo comparativo de diversas crises para acompanhar o comportamento
dessas economias num período de dez anos antes e
depois das mesmas. O resultado é que o padrão de
crescimento é sistematicamente menor do que nos
anos anteriores. O que pode ser considerado o “new
normal” não é o crescimento de 3% ou 4% de antes
da crise, mas talvez de 2%.
A restauração da confiança é elemento fundamental
para a recuperação da economia americana. O economista Roger Farmer criou uma teoria que tenta unificar
várias vertentes da economia através da confiança.
Não como um elemento psicológico, mas como comportamento racional. E a base dessa restauração da
confiança viria pelo aumento da sensação de riqueza.
Isso porque o consumidor baseia seu consumo no padrão de renda que terá por toda a vida.
No caso americano, com peso muito grande de renda permanente vinda do mercado acionário, a restauração da confiança teria que passar por aumentos consistentes do mercado de ações. Farmer chega a criar
um fundo de índice de ações, um título na verdade,
que passaria a fazer parte dos ativos do Fed. Com isso
ele conseguiria perseguir uma variação mínima no
mercado de ações que diminuiria a volatilidade do nível de riqueza e da taxa de desemprego.

Alguns executivos estranham quando dou um conselho singelo: divirtam-se enquanto trabalham. A rigor, o conselho não deveria causar surpresa, pois o
trabalho, embora seja uma atividade séria, produtiva
e planejada, deve ser encarado com alegria e prazer, e
não como um sacrifício imposto aos seres humanos
quando foram expulsos do Éden. Parte da infelicidade
dos profissionais pode ser debitada às empresas que,
em muitos casos, incentivam a criação de uma cultura organizacional pouco desafiadora, excessivamente
centralizadora e até repressiva, que tolhe a liberdade
e a criatividade das pessoas. Mas em outros casos, o
problema se refere ao próprio profissional, que acredita que, para ter sucesso na carreira, deve assumir
uma postura extremamente séria, intransigente,
mal-humorada e inflexível. Alguns executivos acreditam que trabalho não casa com prazer.
A busca de resultados e o cumprimento de metas,
objetivos e cronogramas exigem disciplina, concentração e atenção focada nos problemas e nas soluções. Mas o sucesso do negócio e da carreira dos executivos depende também da paixão e do prazer.
Quem faz o que gosta se diverte. E a diversão no local
de trabalho incentiva a criatividade, reforça a lealdade dos profissionais à empresa e multiplica os resultados, como mostram Adrian Gostick e Scott
Christopher no livro The Levity Effect.

Um período de alto desemprego,
baixa confiança e PIB crescendo
2% terá que ser considerado o
“new normal” nos Estados Unidos
Fora a sugestão difícil de implementar do fundo de
ações, a ideia da restauração da confiança como base
para diminuir a taxa de desemprego, via canal da riqueza, faz sentido. No passado recente a relação entre
mercado de ações e desemprego tem sido forte. Essa
relação de confiança, que permite que o consumidor
tenha um horizonte de riqueza mais estável, é mais essencial ainda quando se sabe que a maior parte da contratação de empregos nos EUA se dá nas pequenas e
nascentes empresas. Quase todo emprego é gerado por
empresas pequenas e médias e com menos de um ano
de vida. Tudo isso nos leva a crer que não se pode esperar que o EUA saiam imediatamente de crise de tal
magnitude e volte a crescer nos padrões anteriores rapidamente. Um período longo de alto desemprego,
baixo nível de confiança e PIB crescendo 2% ao ano
terá que ser considerado o “new normal”. ■

Fazer aquilo que se gosta, divertir-se
e extrair prazer do trabalho,
que toma tanto tempo, é essencial
para o sucesso profissional
Algumas empresas de alta tecnologia, que têm a
inovação no seu DNA, tentam fazer seus profissionais
transformarem o trabalho numa paixão e numa atividade prazerosa. Não apenas criando um ambiente de
trabalho propício ao exercício da criatividade, mas até
permitindo que profissionais dediquem uma parcela
da jornada de trabalho a projetos pessoais.
Outra característica básica dos profissionais de sucesso é que eles não almejam apenas o dinheiro
quando iniciam um negócio. Pesquisa feita pelo norte-americano Mark Albion, autor do livro Making a
Life, Making a Living, mostra o sucesso financeiro
como uma mera consequência do trabalho apaixonado. Ele estudou a vida de 1,5 mil profissionais americanos que fizeram MBA há 20 anos e concluiu que,
após terminarem o curso, 83% afirmaram que investiriam seu tempo para ganhar dinheiro — os restantes
17% declararam que fariam o que gostavam na vida,
independentemente do ganho financeiro.
Vinte anos depois de iniciada a pesquisa, Albion
encontrou no grupo de pesquisados 101 multimilionários. Surpresa: 100 faziam parte do time que tinha
escolhido trabalhar naquilo que gostava e apenas um
pertencia ao grupo dos que tinham optado por ganhar dinheiro antes de tudo. Fazer aquilo de que se
gosta, divertir-se e extrair prazer de uma atividade
tão importante e que nos envolve por tanto tempo,
como o trabalho, é essencial para o sucesso profissional. É difícil acreditar que um profissional que não
gosta do que faz e amaldiçoa diariamente o seu trabalho possa ser feliz, ter sucesso profissional e contribuir para o crescimento do empresa. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 10.
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ENTREVISTA COM LUIZ SCHWARCZ
PUBLICADA NO CADERNO
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Obrigado pela generosidade e por um
abre e entrevista tão boas.
Luiz Schwarcz
Escritor e fundador da Companhia
das Letras São Paulo (SP)
CONSTRUÇÃO PELA VALE DE NAVIOS
EM ESTALEIRO CHINÊS
Gostaríamos de esclarecer alguns pontos
citados em duas cartas publicadas na
edição de 14 de setembro deste jornal,
criticando o contrato para o financiamento
da construção de 12 navios Chinamax,
com capacidade de 400 mil toneladas
de porte bruto no estaleiro chinês
Rongsheng. Não é verdade a afirmação
de que a Vale não investe na indústria
naval brasileira. Atualmente, a empresa
mantém com estaleiros brasileiros contratos
de construção de 51 embarcações, no valor
de R$ 404 milhões. São rebocadores,
barcaças e empurradores, cuja construção
gera quase 2,5 mil empregos diretos e
indiretos. Além disso, a Log-In Logística
Intermodal, empresa coligada da Vale,
está construindo sete novos navios, sendo
cinco porta-contêineres e dois navios
para transporte de bauxita. As encomendas
foram feitas ao Estaleiro Ilha S/A — EISA,
localizado na Ilha do Governador (RJ),
e somam R$ 700 milhões. É importante
ressaltar que a Vale tentou construir navios
de grande capacidade no país para atender
à sua demanda, mas esbarrou em problemas
de preço e na falta de capacidade de
entrega no prazo necessário. O contrato
divulgado pela Vale, e citado nas cartas,
é relativo ao financiamento obtido com
os bancos The Export-Import Bank of
China e Bank of China Limited, e não
à construção dos navios — este foi firmado
em agosto de 2008.
Fabio Spina
Consultor Geral Jurídico
e de Relações Institucionais
da Vale Rio de Janeiro (RJ)
UNIDADE BRASILEIRA DA REPSOL
VALE US$ 8,2 BI, DIZ NOMURA
Que dados tem a Nomura para
comparar a Repsol com a OGX?
É importante dizer que a Repsol Brasil
é uma companhia que tem 25% dos
campos gigantes de Guará e Carioca.
Além destes campos, a Repsol Brasil
tem descobertas significantes como
Piracuca e Panomarix, entre outras.
Além disso, a Repsol Brasil já tem produção
do campo de Albacora Leste. Qual a
produção atual da OGX? Os indícios
reportados pela OGX se confirmaram
como descobertas? Qual a qualidade
do óleo descoberto? A Nomura Holding
foi muito infeliz ao comparar a Repsol
com a OGX. Maiores cuidados técnicos
devem ser tomados antes de se escrever
artigo desta natureza.
R. J. Paiva
Rio de Janeiro (RJ)
IFRS: A HORA ESTÁ PRÓXIMA!
— ARTIGO DE EDUARDO POCETTI
Muito adequado o artigo de Eduardo Pocetti.
Sempre que possível, seria interessante
manter os profissionais do mercado
atualizados em relação ao International
Financial Reporting Standards (IFRS).
Eduardo Silva
Jacareí (SP)
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