
CURSO
Contrato de estagiário e
temporários em debate
O Sindicato dos Contabilistas
de São Paulo (Sindcont-SP) pro-
move, nas próximas semanas, o
curso Regras para Contratação
de Aprendizes, Estagiários, Tem-
porários e outros Trabalhado-
res. O objetivo é esclarecer os ter-
mos legais sobre a contratação
de estudantes e temporários
nas corporações. O advogado

Lincoln Ferrarezi, especialista
em direito trabalhista e previ-
denciário é o responsável pelo
conteúdo do curso. As aulas se-
rão realizadas nos dias 25, 26, 29
e 30 de novembro e 1º de dezem-
bro, na sede da instituição (Pra-
ça Ramos de Azevedo, 202, Cen-
tro), no horário das 19 às 22 ho-
ras. O valor do curso é de R$ 220
para associados e R$ 440 para os
demais interessados. Mais infor-
mações no site do sindicato:
www.sindcontsp.org.br.

ENTREVISTA/CEO

QUEM DÁ MAIS
Propriedade de ex-dono
da Vasp vai a leilão
Localizada em Goiás, a Fazenda
Piratininga, que pertenceu ao
empresário Wagner Canhedo,
ex-dono da falida Vasp, vai a lei-
lão no dia 24, com lance inicial de
R$ 430 milhões. O recurso arre-
cadado será usado como fonte
para pagamento de trabalhado-
res da companhia, que não tive-
ram seus direitos acertados.

Celso Moraes

Mais do que um executivo, Cel-
so Ricardo de Moraes,66, presi-
dente da Kopenhagen, é um em-
preendedor. Na juventude,
abandonou a faculdade de direi-
to para montar seu próprio ne-
gócio: uma fábrica de artefatos
de borracha. Anos depois, assu-
miu o Virtus, laboratório farma-

cêutico do seu pai, que transfor-
mou em uma grande empresa,
dona de marcas famosas como
Atroveran e Adocil. De olho em
novos negócios, comprou em
2002 a Kopenhagen, mas sua
paixão verdadeira é a música.
Formado em Piano Clássico,
tem dez CDs gravados.

● O sr. abandonou a faculdade
para abrir um negócio próprio. A
falta de um curso superior teve
impacto na sua carreira?
Acredito que não, porque eu
acabei me atualizando com lei-
tura e por meio de cursos.
Sempre fui atrás do que me in-
teressava.

● Pensava em ser empresário?
Foi algo que aconteceu natural-
mente. Comecei a estudar direi-
to achando que eu queria ser ad-
vogado e quando comecei a tra-
balhar (seu primeiro emprego
foi como vendedor, em uma in-
dústria de artefatos de borra-
cha) despertou dentro de mim
essa veia empreendedora.
Quando vi que levava jeito, fi-
quei interessado, porque senti
que era bom ganhar dinheiro.
Com visão e determinação as
coisas aconteceram.

● Sua veia empreendedora ajuda
na carreira de executivo?
Com certeza. Isso me ajuda bas-
tante a ter uma visão mais am-

pla do negócio. Meu pai me pas-
sou uma lição muito importan-
te e eu sempre tentei aperfei-
çoar as coisas que ele fez. O res-
to a vida foi ensinando.

● Como fez seu pai, o sr. agora
pretende passar o comando para
a sua filha (Renata Figueiredo de
Moraes, vice-presidente da Kope-
nhagen)?
Eu comecei a passar o bastão
desde que ela tinha 16 anos.
Nesse tempo todo ,tenho passa-
do meu conhecimento e ela ab-
sorve bastante. Agora, é a vez
de ela incrementar o negócio e
deixá-lo do jeito dela.

● O sr. também é cantor e músico.

Como equilibra as carreiras?
Tudo é questão de saber admi-
nistrar. De uns tempos para cá,
minha filha está mais ligada às
atividades da empresa, o que li-
bera mais tempo para que eu
possa me dedicar à música. Mas
sou muito disciplinado. Quan-
do você gosta de fazer algo,
sempre encontra tempo.

● Quais os próximos passos da
Kopenhagen?
Nós inauguramos uma nova
planta industrial (em Extrema-
MG) e estamos fazendo altos in-
vestimentos em maquinário.
Queremos entrar em novos
mercados, especialmente no va-
rejo, com a marca Dan Top.

O conceito de empregabilidade vem
ganhando força nos últimos anos,
muito em função das transforma-
ções e reestruturações empresariais
verificadas nos últimos anos. Se an-
tes as empresas podiam e tinham in-
teresse em manter uma força de tra-
balho estável, em oferecer oportuni-
dades de ascensão e de carreira, hoje
a situação é outra.

Em vez de estabilidade e seguran-
ça, as empresas agora oferecem a
oportunidade de um trabalho desa-
fiador (e muitas vezes desgastante) e
a perspectiva de maiores ganhos, fru-
to da crescente utilização de planos
de remuneração variável.

Antes de discutirmos a empregabi-
lidade e suas características, é neces-

sário fazer uma análise crítica do concei-
to e avaliar as razões de sua popularida-
de. Em certa medida, a empregabilida-
de surge como resposta das empresas
às novas condições do mercado de tra-
balho. Já que não podem mais oferecer
estabilidade e segurança, passam a dis-
seminar a ideia de que a responsabilida-
de pela manutenção do emprego, e pela
eventual conquista de outro, cabe agora
a cada um de nós.

A empregabilidade pode ser definida
como a capacidade que uma pessoa tem
de conseguir um emprego, se manter
nele, ou encontrar uma nova colocação
se necessário for. É, portanto, ter e man-
ter o seu valor para as organizações.

E como podemos fazer isso? A cons-
trução da empregabilidade se alicerça

em quatro pilares essenciais.
O primeiro deles é o autoconheci-

mento ou o que alguns autores chamam
de identidade de carreira. Na medida
em que carreiras planejadas pela empre-
sa caracterizam uma quantidade cada
vez menor de postos de trabalho, au-
menta o número de possíveis trajetó-
rias profissionais a serem seguidas e,
consequentemente, a importância de
se ter clareza quanto aos objetivos e as-
pirações pessoais. Saber quem somos
hoje e o que queremos para o futuro é
fundamental para orientar nossos esfor-
ços e ampliar nossa motivação, ingre-
dientes essenciais para o sucesso.

Em segundo lugar aparece o capital
humano, representado pelos conheci-
mentos e habilidades que possuímos e

que nos tornam mais capazes no traba-
lho, ampliando nosso valor para as orga-
nizações. Considerando as inovações
tecnológicas e um cenário de constan-
tes mudanças, podemos concluir que a
busca pela qualificação nos acompanha-
rá por toda a vida profissional.

Rede. O terceiro pilar é formado pelas
redes de relacionamento ou capital so-
cial. Por meio do networking, ampliamos
nossa rede de contatos pessoais e profis-
sionais, o que nos abre portas no merca-
do de trabalho (acesso a oportunidades
profissionais)enospermitesermaispro-
dutivos, já que boas relações no trabalho
facilitam, e muito, o nosso dia a dia.

Por fim, há a abertura à mudança. Ter
um funcionário que se dispõe a mudar e
que se adapta rapidamente à mudança é
umativoextremamentevaliosonumam-
biente competitivo e dinâmico. Como a
flexibilidade organizacional é cada vez
mais importante, muitas empresas seg-
mentam sua força de trabalho em dois
grupos, um central e outro periférico.

No primeiro grupo, percebido como
estratégico e que goza de relativa estabi-
lidade, a flexibilidade é obtida por meio
de sua mobilidade funcional e geográfi-
ca. Já o segundo grupo, cujas habilida-
des são mais facilmente encontradas no
mercado, acaba por conviver com uma
insegurança maior, uma vez que a res-

posta às flutuações do mercado se dá
por meio de demissões e contrata-
ções – a chamada flexibilidade numé-
rica. Nesse sentido, se quisermos fa-
zer parte do seleto grupo de trabalha-
dores centrais, a capacidade de adap-
tação e a abertura à mudança passam
a ser essenciais.

Concluindo, se a competição en-
tre as empresas por um espaço na
mente e no bolso dos consumidores
vem crescendo, o mesmo se pode di-
zer da competição por um espaço no
mercado de trabalho. O conceito de
empregabilidade vem ganhando posi-
ção de destaque na medida em que as
empresas passam a se eximir da res-
ponsabilidade pela carreira de seus
empregados, transferindo-as para o
próprio trabalhador.

A mensagem que fica é de que preci-
samos cuidar de nossos desígnios e
que a segurança está em ser empregá-
vel, e não mais em estar empregado.
Aqui procuramos destacar alguns pas-
sos importantes para a construção da
empregabilidade,necessáriaparaaque-
les que querem ter um maior controle
sobre suas carreiras profissionais.
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Nem tudo é salário

Hora do cafezinho

“Quando você gosta de fazer
algo, sempre encontra tempo ”

LÚCIA B. OLIVEIRA
BATENDO PONTO
●✽ lucia.oliveira@ibmecrj.br

PRESIDENTE DA KOPENHAGEN

Assédio moral é repetitivo e constrangedor

MEDICINA

COMPORTAMENTO
Espiritualidade
aplicada nas empresas
É possível levar a espiritualidade
paraomundocorporativo?Segun-
dooexecutivofinanceiroeex-pre-
sidentedaAssociaçãodaProsperi-
dade da Seicho-No-Ie do Brasil
MiltonYuki,arespostaésim.Para
isso, basta criar ações e adotar na
empresa uma postura regida pelo
mais nobre dos sentimentos: o
amor.“Ograndedilemadoexecu-
tivo é privilegiar o lucro em detri-
mentodoresto, quandoépossível
alcançar bons resultados ajudan-
do o cliente, apoiando o funcioná-
rio para atingir seus objetivos e
ampliandoasaçõesparaacomuni-
dade onde a empresa atua.” Na
prática,significarelaçõesdetraba-
lho mais justas, adoção da susten-
tabilidade e responsabilidade so-
cial. “A sociedade tem valorizado
mais empresas comprometidas
com valores que antes passavam
desapercebidos”, diz Yuki.

Denize Guedes
ESPECIAL PARA O ESTADO

Finalmente havia chegado a
convenção dos gerentes de ven-
das. Aquele com melhor desem-
penho no ano seria reconheci-
do com um lindo troféu e os
demais, no mínimo, aproveita-
riam o resort que a empresa es-
colhera para a ocasião. Só que
outro prêmio deu mais o que
falar... “O diretor de vendas pe-
diu para que lhe arranjassem
um abacaxi, que resolveu entre-
gar para o pior vendedor, um
senhor de idade, na frente de
todo mundo. Não deu outra, foi
demitido por justa causa.”

O caso foi narrado pelo advo-
gado Solon Cunha, doutor em
direito do trabalho e especialis-
ta em assédio moral. Com a his-

tória, mostrou a que tipo de “ab-
surdo” pode chegar o constran-
gimento no ambiente corpora-
tivo. Mas se o abacaxi está no
extremo, como identificar o as-
sédio moral no dia a dia?

“É uma conduta repetitiva e
constrangedora, que deteriora
o ambiente de trabalho e fere a
autoestima do humilhado”, ex-
plica. Exemplo disso é a desqua-
lificação pública recorrente do
trabalho de um funcionário na
presença dos colegas ou apeli-
dos usados exaustivamente a
contragosto das pessoas – tan-
to que, segundo Cunha, uma
empresa de São Paulo, um ano
atrás, foi condenada pelo Minis-
tério Público do Trabalho
(MPT) por imprimir nos cra-
chás de seus funcionários, além
dos nomes, apelidos.

Como consequência, o assé-
dio moral propicia a fuga de ta-
lentos, abre portas para ações
junto à Justiça do Trabalho e,
em último caso, provoca dano à
imagem da companhia e até per-
da de market share. A solução é
sensibilizar a empresa para a
questão, dar treinamento às di-
ferentes faixas hierárquicas e
criar canais de comunicação pa-
ra ouvir assediados e assediado-
res, mediando cada caso.

Numa iniciativa da consulto-
ria de benefícios corporativos
Torres Associados, Cunha dá
uma palestra sobre o tema no
dia 25, em São Paulo, para uma
plateia de gestores de empre-
sas multinacionais, bancos e in-
dústrias. “Nas conversas que te-
mos com o RH das companhias,
sentimos mais preocupação re-
lacionada ao assunto”, conta o
sócio-diretor da Torres, Paulo
Ricardo Torres.

Já o assédio sexual – notabili-
zado nas telas de cinema, em
1994, em filme de mesmo nome
com a atriz Demi Moore – é cri-
me previsto no artigo 216-A do
Código Penal. “Mas só em
Hollywood o ‘big boss’ é quem
comete. Em geral, está mais pa-
ra a base da pirâmide. Para o
chefe de limpeza que chanta-
geia com a escala de trabalho”,
diz Cunha. O fato é que, para
chefinho ou chefão, pode dar
de um a dois anos de cadeia.

Termina no dia 3 de dezembro o
prazo de inscrições para o con-
curso de residência médica no
Complexo Hospitalar Edmundo
Vasconcelos, em São Paulo. São
15 vagas nas áreas de cirurgia ge-
ral, clínica médica, pediatria,
otorrinolaringologia e urologia.
As inscrições devem ser feitas

pessoalmente ou por meio de
procuração, de segunda a sexta-
feira, das 9 às 12 horas e das 14 às
16h30, na Rua Borges Lagoa,
1450, 1º andar. Ou pelo site www.
hospitaledmundovasconcelos.
com.br. Com taxa de inscrição
de R$ 425, a prova é escrita e será
realizada em 4 de janeiro.

Inscrições abertas para residência médica no
Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos

AMBIENTE DE TRABALHO MOTIVAÇÃO

Gestão autoritária
afasta talentos
Um líder que inibe, reprime e
sobrecarrega seus funcioná-
rios está fadado a ter resulta-
dos negativos. É o que afirma o
sócio-diretor da Muttare Con-
sultoria em Gestão, Tatsumi
Roberto Ebina.

De acordo com o especialis-
ta, o bom desempenho de uma
equipe tem rela-
ção direta com as
atitudes dos líde-
res. “Isso é um fa-
to permanente no
modelo de gestão
hierárquico vigen-
te em boa parte
das empresas des-
de o século passa-
do”, conta.

Para Ebina, as
metas estabeleci-
das pela chefia
são, muitas vezes,
fixadas com base
na imaginação de
gestores que nem
mesmo conhecem
os setores respon-
sáveis pelas ativi-
dades. “Normalmente, as deci-
sões são tomadas arbitraria-
mente e o funcionário tem que
suar para atingir as metas e ain-
da cortar custos. Em raras exce-
ções, a opinião do trabalhador
é levada em conta.”

Autonomia. O consultor de-
fende um modelo de gestão
cooperativa. “Este tipo de con-

dução do trabalho exige que o
chefe permita a seu subordina-
do pensar por si próprio.” Ou
seja: é muito mais negócio dei-
xar o funcionário ser criativo
do que fazer com que ele gaste
sua energia tentando agradar à
chefia.

Ao insistir em uma postura
autoritária, o gestor pode ter
péssimos resultados: a evasão
de bons profissionais em seu
setor. “O cara que é bom quer

ser respeitado. Ao
se deparar um lí-
der intransigente,
ele vai optar por ou-
tra empresa, onde
seus valores vão
ser respeitados.”

Segundo Ebina,
há um grande nú-
mero de empresas
que já adotam uma
política de autono-
mia dos funcioná-
rios.

“Há organiza-
ções em que o mo-
delo clássico de
gestão – no qual
um funcionário
questionador e
criativo é tido co-

mo uma ameaça – é posto de
lado para dar lugar a uma políti-
ca aberta de trabalho”, diz.

A lógica defendida pelo espe-
cialista é a de que, ao inibir por
meio da penalização, a empre-
sa põe em jogo seus resultados.
“O sociólogo Weber já dizia,
ainda no século 19, que não se
deve tentar controlar o incon-
trolável.”

Empregabilidade em foco
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Prejuízo. Prática pode causar dano à imagem da empresa
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