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O que faço se a promoção anunciada não chegou?
Divã Executivo

Gilberto Guimarães
re s p o n d e

S ou advogado tributarista
em uma grande empresa
na qual a gestão ainda

é totalmente familiar. Recebi
uma proposta de promoção
para ser o coordenador
da área em que atuo.
Aceitei prontamente, embora a
conversa tenha girado em torno
das novas responsabilidades
e dos resultados esperados e
nada tenha sido falado sobre
mudanças no meu salário ou no
pacote de benefícios — naquele
momento, achei melhor não
perguntar. O problema é que
já se passaram dois meses e
tudo permanece como antes.
Conversei com meu chefe e ele

Va i v é m

Stela Campos

Fernando Fontes Garcia assu-
miu a vice-presidência de recur-
sos humanos da Mercedes-Benz
do Brasil. O executivo responderá
pelas operações de RH da compa-
nhia no Brasil, Argentina, Colôm-
bia e Venezuela. Ele tem 25 anos
de atuação na área, tendo atuado
na Pirelli e na General Motors.
Antes, trabalhou na Saint-Gobain
e na Iochpe Maxion.

The Alchemists
Danielle Meres e Fernando

Queiroz assumiram o cargo de di-
retores de desenvolvimento de
projetos na The Alchemists, espe-
cializada na criação de projetos de
entretenimento. Alexandra Varas-
sin foi contratada como ‘chief con-
nection officer’ e Emerson de Mo-
rais como gerente de produção.

WeDo Technologies
Alexandre Marques assumiu a

presidência dos quatro escritórios
na América Latina da We D o Tech -
nologies. Bárbara Gurjão passa a
comandar a vice-presidência de
vendas e marketing para a região e
Claudio Melo, a de projetos.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

disse que uma nova estrutura
estava sendo criada no grupo e
que esse processo ainda levaria
algum tempo. É normal que
isso aconteça ou o problema
é a gestão da companhia?
Estou decepcionado, pois
tinha grandes expectativas
e já considero buscar
oportunidades no mercado.

O que devo fazer?
Advogado, 36 anos
Re s p o st a :

Essa incapacidade que
a empresa demonstra acaba
por transformar uma
possível demonstração de
reconhecimento em uma
grande decepção. Teria sido
melhor que a companhia
tivesse definido um pequeno
aumento que depois poderia
ser melhorado. A indefinição
apenas provoca desmotivação.

Para atrair e reter talentos
é preciso criar situações e
condições para manter as
pessoas motivadas. Isto é,
mobilizar as pessoas a usarem
suas razões e objetivos
intrínsecos para fazer aquilo que
precisa ser feito e recompensá-las
pelo atingimento dos objetivos.

As antigas e clássicas formas
de estimulação, contudo, já não

funcionam tão bem. O novo
trabalhador na sociedade do
conhecimento não pode mais
ser motivado apenas por um
progresso hierárquico. O mais
sensato é combinar atitudes
essenciais ao comportamento
humano mais profundo.

Antes de qualquer coisa,
o fator básico da produtividade
e da eficácia é a existência
de todos os recursos necessários
à execução das atividades —
desde os mais básicos como
remuneração, saúde,
alimentação, ambiente e
ferramentas, até os mais
complexos como competência
e autoestima. A partir daí é
possível estruturar um programa
para mobilizar e reter pessoas.

O primeiro ponto é o
conceito de comunidade, o
sentimento de pertencer a
um grupo, a uma equipe
ou a um projeto. As pessoas
devem se sentir identificadas
e participantes das escolhas e
das decisões. É fundamental
que o líder crie situações que
permitam os membros de sua
equipe vincular os benefícios da
ação conjunta com os pessoais.

Outro ponto é a comunicação,
que atende a necessidade do

indivíduo de se sentir informado,
sabendo o que, por que,
para quem e para que ele faz
aquele trabalho. Sobretudo,
os resultados que se espera
do grupo e dele em particular.

O terceiro ponto é
permitir que as pessoas se sintam
importantes. O trabalho deve ter
um significado e ser apresentado
como uma “m i s s ã o” no qual
o profissional se identifique
com a figura do “herói”.

O quarto ponto é a definição
dos integrantes da equipe.
É ilusão tentar mobilizar e
reter pessoas que têm posturas
e valores divergentes da
empresa. É importante
trabalhar com os engajados e
apoiadores que apresentam
forte sinergia, iniciativa e
quase nenhum antagonismo.

O último e mais importante
fator é o reconhecimento e
recompensa. Ele responde às
fundamentais necessidades
humanas de buscar o prazer e de
evitar da dor. O reconhecimento
deve ser percebido como justo.
Se a relação de retribuição e
contribuição não é percebida
desse modo, o tiro pode sair pela
culatra. Por outro lado, quando
se tem equidade nos processos

de promoção e recompensa,
todos vão buscar restabelecer
seu equilíbrio nessa relação,
aumentando suas contribuições
e comprometimento.

Cabe ressaltar que um
programa de reconhecimento
deve fazer sentido para o
premiado. Isso significa que deve
ser feito com a “m o e d a” que o
motiva, seja dinheiro, status,
cargo, qualidade de vida etc.

O líder, portanto, precisa
conhecer as pessoas, mas o
“p a c o t e” estabelecido pela
empresa também deve
ser flexível e fazer uso
das inúmeras possibilidades
e formas de recompensa.

Gilberto Guimarães é diretor da GG
Consulting e da BPI no Brasil

Esta coluna se propõe a responder
questões relativas à carreira e a
situações vividas no mundo corporativo.
Ela reflete a opinião dos consultores e
não do Valor Econômico. O jornal não se
responsabiliza e nem pode ser
responsabilizado pelas informações
acima ou por prejuízos de qualquer
natureza em decorrência do uso dessas
informações. As perguntas devem ser
enviadas para:
E- m a i l d i va . exe c u t i vo @ va l o r. c o m . b r

MUNDO CORPORATIVO

Como superar o trauma do microfone
Executivos estudam para se comunicar melhor nos negócios. Por Jacílio Saraiva, para o Valor, de São Paulo

A necessidade de falar durante
apresentações de negócios para
parceiros, imprensa, acionistas e
diretorias internacionais tem fei-
to as empresas procurarem, cada
vez mais, cursos de expressão
verbal e oratória para seus execu-
tivos. Em alguns, o aumento de
matrículas foi de mais de 40% en-
tre 2010 e 2011 e quase todos os
alunos ocupam cargos de média
gerência ou superior.

“Uma das minhas conferên-
cias mais recentes teve de ser fei-
ta em inglês, para a equipe da
matriz da A c c o r, na França”, lem-
bra Cláudia de Barros Barbosa,
gerente de marketing da marca
Novotel na América Latina, que
já realizou dois treinamentos em
oratória custeados pelo grupo
hoteleiro, dono de bandeiras co-
mo Sofitel e Mercure.

O programa de treinamento
para porta-vozes da companhia
foi iniciado em 2010. Segundo
Felipe Boni, gerente de comuni-
cação corporativa da Accor para
a América Latina, a diretoria sen-
tiu a necessidade de capacitar os
executivos para falar bem duran-
te encontros com a imprensa e
em palestras de negócios.

No ano passado, foram treina-
dos mais de 60 gestores de áreas
como operações, recursos huma-
nos, vendas, marketing, compras
e desenvolvimento de novos ne-
gócios. “Por conta do ambiente
competitivo em que atuamos, é
essencial ter profissionais prepa-
rados para representar adequa-
damente a empresa”, diz Boni.
Este ano, o plano é qualificar dez
executivos, com investimentos
de cerca de R$ 40 mil.

Segundo Cláudia, no grupo
desde 2003, uma boa expressão
verbal é fundamental na sua fun-
ção. “Na época do curso, estáva-
mos em processo de expansão.
Havia necessidade de expor a
marca de maneira forte e convin-
cente diante de investidores,
equipes e da imprensa”, conta.

O último curso da executiva na
área durou três meses e a ensinou
como manter uma comunicação
objetiva, segura e com recursos
de persuasão. “É possível corrigir
pequenos erros e nos preparar
melhor para situações reais”. An-
tes dos treinamentos, além de se
preocupar com o conteúdo das
conferências, Cláudia precisava
também conter o nervosismo.
“Passar segurança é fundamental
no mundo dos negócios.”

De acordo com Reinaldo Poli-
to, professor de oratória há 35
anos e autor de vinte livros sobre

o tema, os executivos querem se
apresentar com naturalidade nas
reuniões de trabalho. “Os alunos
não se conformam em ocupar
funções importantes e se sentir
desconfortáveis ao falar em pú-
b l i c o”. No ano passado, a escola
de Polito formou cerca de 1,6 mil
pessoas, um aumento de 20% em
relação a 2010. A maior parte dos
alunos era formada por executi-
vos patrocinados pelas empre-
sas. “Com o mercado mais aque-
cido, os executivos aproveitam
para alavancar a carreira. Falar
bem é essencial.”

De acordo com ele, tem cresci-
do a procura por parte dos pro-
fissionais de empresas de tecno-
logia e do setor farmacêutico.
“Embora as multinacionais se-
jam as que mais investem no de-
senvolvimento da comunicação
dos colaboradores, as organiza-
ções brasileiras passaram a pa-
trocinar muitos cursos nos últi-
mos cinco anos”, ressalta.

A Bematech, do setor de tec-
nologia, que fatura R$ 394 mi-
lhões ao ano, começou a investir
nesse quesito a partir da abertu-
ra de capital, em 2007. “Fo i
quando intensificamos a atua-
ção internacional, com a aquisi-
ção de uma companhia sediada
em Nova York”, afirma o gerente
de recursos humanos Nilson
Nascimento. Nos últimos três
anos, a empresa, que tem mil co-
laboradores em quatro países,
treinou 166 funcionários na
área de expressão verbal, inclu-
sive com cursos a distância mi-
nistrados pela universidade cor-
porativa do grupo. “As aulas
contemplam módulos para líde-
res sobre relações com a im-
prensa, técnicas de negociação
entre outros.”

Segundo Nascimento, a Bema-
tech banca os cursos para que os
colaboradores mostrem desen-
voltura nas ocasiões em que re-
presentam a companhia, além de
buscar melhores resultados nos
negócios. “É preciso cativar os in-
terlocutores e mostrar clareza na
exposição de ideias”, afirma.

O gerente de parcerias da or-
ganização, Luis Luize, na empre-
sa desde 1994, já está no segundo
curso na área. O último treina-
mento, realizado no final do ano
passado, durou quatro horas.
“Por atuar no departamento res-
ponsável pelo contato com de-
senvolvedores de soluções de au-
tomação comercial, as apresen-
tações em eventos fazem parte
das atividades”, explica. Luize
pretende também frequentar

sessões de fonoaudiologia para
tornar a dicção mais clara. “O ob-
jetivo é conseguir gravar vídeos
com uma maior desenvoltura.”

Segundo Fernando Pereira,
fundador do Instituto FaleBem,
que treinou 350 alunos no Rio
de Janeiro (RJ), São Paulo e Cam-
pinas (SP) durante 2011, a maio-
ria dos executivos procura ajuda
quando precisa desempenhar
novas tarefas no escritório. “Eles
querem amenizar a ansiedade e
superar o medo de falar”. No
ano passado, a demanda no ins-
tituto aumentou 17% ante 2010
e 75% das matrículas foram de
profissionais em cargos de lide-
rança. “É comum também as
empresas nos procurarem para
melhorar a postura dos funcio-
nários e eliminar vícios de dis-
curso como erros de plural e
concordância verbal”, diz. Cerca
de 40% das aulas do FaleBem
são no modelo ‘in company’,
com duração de oito horas. As
maiores demandas vêm de con-
sultorias, indústrias, comércio e
terceiro setor.

Para o professor Reinaldo Pas-
sadori, presidente do instituto
que existe há 27 anos, boa orató-
ria e liderança caminham de
mãos dadas no mundo corpora-
tivo. “Embora a comunicação
verbal seja um dos principais re-
cursos do profissional moderno,
ela ficou para trás nas grades das
escolas e das universidades”, afir-
ma. “Os executivos, principal-
mente os de gerações mais recen-
tes, correm atrás do prejuízo pa-
ra desenvolver essa habilidade.
Sem ela, dificilmente irão se des-
tacar ”. Em 2011, o Instituto Pas-
sadori recebeu 2,5 mil alunos,
43% a mais do que no ano ante-
rior. A maioria dos cursos é reali-
zada dentro das organizações e
setores como construção, servi-
ços e governo estão entre os que
mais procuram o treinamento.

Existem, contudo, profissio-
nais que investem parte do salá-
rio em cursos dessa natureza.
Viviane Pasko, gerente de mar-
keting da Arcon, de serviços de
segurança em TI, bancou recen-
temente um curso de apresen-
tação. “A necessidade de apri-
moramento deve ser uma cons-
tante na carreira de qualquer
e x e c u t i v o”, justifica.

Antes de saber como se ex-
pressar, no entanto, Viviane diz
que é essencial dominar o as-
sunto que será apresentado. “As
técnicas de expressão servem
para nos ajudar a fazer uma pa-
lestra mais interessante”, diz.

Noites em claro,
voz trêmula
e mãos suadas
De São Paulo

Noites mal dormidas antes de
uma apresentação para a direto-
ria, voz trêmula e mãos suadas
quando a hora chega são alguns
dos sintomas mais comuns para
quem sente temor de falar em
público. Segundo especialistas
ouvidos pelo Va l o r , porém, eles
podem ser superados. “Saber se
comunicar não é somente uma
questão de vocação. Todos po-
dem aprender e evoluir”, garante
Fabiana Grieco, professora do
curso Como Falar em Público, do
Senac São Paulo. “Ouço relatos de
profissionais frustrados por te-
rem dificuldade até mesmo em
se aproximar do chefe para con-
versar sobre expectativas ou au-
mento de salário”, conta.

Um dos primeiros passos para
escapar do trauma do microfone é
fazer uma avaliação para identifi-
car o que precisa ser melhorado.
Depois, vale fazer aulas expositi-
vas, compartilhar experiências e
realizar exercícios de expressão
corporal e vocal. Ao mesmo tem-
po, é preciso estudar bem o con-
teúdo que vai ser exposto

Para o professor Reinaldo Poli-
to, é importante também saber
usar o volume adequado da voz,
pronunciar bem as palavras e
gesticular na medida certa. “Se
alguém se apresenta de forma tí-
mida, demonstrando desconfor-
to, poderá passar a imagem que
está despreparado, sem domínio
do que faz e até sem autoridade.”

Mas não são apenas aspectos
estéticos que contam para uma
comunicação eficiente. “A maio-
ria das pessoas não sabe organi-
zar um raciocínio. É comum ter
dificuldade para iniciar, desen-
volver e concluir as apresenta-
ções”. O conselho de Polito é
conquistar os ouvintes desde o
início da fala, informá-los que ti-
po de assunto será abordado e
manter uma linha de argumen-
tação sólida, concluindo a pales-
tra no momento certo.

Segundo Fernando Pereira, do
Instituto FaleBem, o medo do
julgamento das pessoas tam-
bém costuma atrapalhar. “O
profissional deve entender que é
a peça mais importante do pro-
cesso de comunicação, não o pú-
b l i c o”. Antes de desenvolver
uma conferência, Viviane Pasko,
gerente de marketing da Arcon,
procura saber qual é o público
esperado e quanto tempo terá
para falar. “Depois da palestra
pronta, resta apenas treinar,
treinar e treinar.” (JS)

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Cláudia Barbosa, do grupo Accor, realizou cursos custeados pela companhia
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, SãoPaulo, 22 fev. 2012, Eu & Investimentos, p. D6.




