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Reuniões demais podem reduzir o QI e destruir o cérebro
Banda executiva

Lucy Kellaway

D
ia desses saí para
almoçar com um
homem de
negócios que
admiro muito. Uma

mosca na parede poderia
ter classificado a ocasião
como um sucesso, pois a
conversa fluiu tranquilamente.
Mesmo assim, para mim não
foi tão bom. O problema
não foi meu anfitrião, que é
inteligente e charmoso. O
problema estava comigo:
me “arrastei” no decorrer

de três pratos, sentindo-me
uma idiota.

Há uma base científica para
o que ocorreu dentro de minha
cabeça. Não foi só o fato de eu
me sentir uma idiota; eu, na
verdade, tornei-me uma.
Se eu tivesse passado por um
teste de QI enquanto mastigava,
a pontuação teria sido bem
mais baixa do que se eu tivesse
feito o teste na parte da
manhã daquele mesmo dia.

Esta percepção vem de
pesquisadores do Virginia Tech
Carilion Research Institute,
que provaram que somos
menos inteligentes em grupos
do que sozinhos. Quando
estamos com outras pessoas
que achamos mais espertas
que nós, respondemos nos
tornando ainda mais estúpidos
do que normalmente somos.

Os pesquisadores reuniram
70 estudantes e testaram seus
QIs em situação normal (todos
acabaram se mostrando bem
altos). Em seguida, eles os
colocaram em pequenos
grupos e fizeram outro teste,

dizendo, entre uma questão e
outra, como eles estavam se
saindo em relação aos demais
do grupo. Eles constataram que
as pontuações de todos os
estudantes foram mais baixas
no teste em grupo do que nos
testes individuais, mas os QIs
daqueles que tiveram os piores
desempenhos foram bem mais
inferiores. Aqueles cujos QIs
apresentaram as maiores
quedas eram principalmente —
surpresa, surpresa — mulheres.

Como comentário à parte,
isso não é um sinal muito bom
para as mulheres que estão
entrando em conselhos de
administração de empresas.
Elas já estão em desvantagem
por serem menos experientes e
menos qualificadas que a
maioria dos colegas do sexo
masculino. Agora, ao que
parece, seus QIs deverão cair
assim que elas entrarem na sala
de reuniões do conselho.

Mesmo assim, o ponto mais
animador é o que a pesquisa
prova a respeito das reuniões
em geral. Brinca-se há muito

tempo no mundo dos negócios
que as reuniões matam o
cérebro. Desse modo, é bom
encontrar um grupo de
cientistas de jalecos brancos
nos dizendo que isso de fato
acontece. O que eu gostaria
agora é que eles fizessem outros
estudos para colocar mais
pregos no caixão das reuniões.

Em especial, seria bom se
alguém conseguisse provar
uma coisa que há muito
tempo parece óbvia para
mim: que o tédio reduz o QI.
Minhas próprias experiências
pessoais sobre isso parecem
ser totalmente conclusivas.
No fim de uma reunião muito
longa e chata, sinto que não
sirvo para mais nada. Até
mesmo os jogos do meu iPad
parecem ser muito exigentes
intelectualmente. Também
útil seria descobrir se assistir
exibições de slides no
PowerPoint reduz o QI. Mais
uma vez, minha experiência
pessoal mostra que claramente
isso acontece, mas seria
ótimo ter dados para provar.

Na verdade, o único estudo
acadêmico decente que consigo
encontrar sobre como as
condições nas reuniões podem
diminuir a potência do cérebro,
é meio inesperado. Trata-se de
um estudo que ganhou no ano
passado o prêmio IgNobel
(concedido a pesquisas que
“fazem as pessoas rir — e depois
pensar ”). Seu título: “O efeito
da vontade urgente de urinar
sobre a função cognitiva dos
adultos saudáveis”. Ou, de uma
maneira mais direta, como a
necessidade de urinar afeta
nosso cérebro. A conclusão
parece ser que se você está
sentada rezando pelo próximo
“i n t e r v a l i n h o”, então a
velocidade com que processa as
informações diminui a ponto
de se arrastar.

Seja pela necessidade de
urinar, por estarmos
entediados, por causa do
PowerPoint e/ou termos sido
desestimulados pelos outros,
as reuniões mexem com as
nossas cabeças. Há apenas uma
resposta e ela é incisivamente

óbvia: as companhias deveriam
por um fim em seu longo
caso de amor com o trabalho
em equipe e as reuniões
intermináveis, e forçar as
pessoas a passar mais
tempo trabalhando sozinhas.

Lembro que certa vez troquei
de função por um dia com uma
mulher que trabalhava no
departamento de recursos
humanos da Microsoft.
Não acreditei no jargão que
eles usavam ali; ela não
conseguiu acreditar no grau
de produtividade do meu
departamento. Expliquei
que há um motivo para os
jornalistas fazerem tanta coisa.
Se você tem um jornal para
produzir todos os dias, não
pode passar muito tempo em
reuniões e precisa, em vez
disso, optar por uma maneira
antiga e comprovada de se fazer
as coisas: sentar-se sozinha
em sua mesa e mandar ver.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira
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C r i at i v i d a d e
para atrair
jovens com
p ote n c i a l
Empresas criam ações para estarem mais
próximas de possíveis candidatos a cargos de
liderança. Por Adriana Fonseca, de São Paulo

O mercado aquecido no Brasil
mostrou às empresas a necessi-
dade de formar gestores interna-
mente e, consequentemente, au-
mentou a disputa pelos jovens
profissionais. Recrutar universi-
tários e recém-formados, afinal, é
uma ótima forma que uma orga-
nização tem para desenvolver e
moldar futuras lideranças den-
tro de sua cultura e de seus valo-
res. Desse modo, as grandes cor-
porações estão diversificando
suas estratégias e se tornando ca-
da vez mais criativas para atrair e
seduzir esses talentos.

A Procter & Gamble, por exem-
plo, lançou no fim do ano passa-
do o programa “Carreira, e a
sua?” que ofereceu orientação de
carreira gratuita a universitários
de todo o país. Se inscreveram
7.700 pessoas, que receberam, ao
longo de três meses, apoio para
mapear competências e planejar
a carreira. Tudo pela internet.
“Pegamos as ferramentas de ges-
tão de pessoas que usamos na
P&G e abrimos para esses jovens”,
explica Thaís Simão, supervisora
de recursos humanos da compa-
nhia no país. Para este ano, se-
gundo ela, está prevista mais
uma edição do programa. Na
opinião de Ricardo Rios, gerente
de RH da P&G Brasil, a iniciativa
torna a companhia mais conhe-
cida entre os estudantes. “Isso
melhora a reputação da marca
junto a esse público.”

Além desse projeto, a P&G pro-
move anualmente outras duas
ações junto aos jovens. Por meio
do “Latin America Financial Se-
minar ”, a companhia leva 30 uni-
versitários de oito países ao Pa-
namá com as despesas pagas. Lá,
eles analisam casos de negócios
da companhia e discutem as so-
luções com executivos da empre-
sa. Os que apresentarem os me-
lhores resultados são convidados
a ingressar como estagiários na
área de finanças da P&G.

A competição “Mega Case”,
também leva até os universitá-
rios um caso da companhia, des-
ta vez para ser solucionado por
grupos de até quatro pessoas. No
ano passado, participaram mais
de mil alunos de oito universida-

des de São Paulo. Os melhores in-
gressam no processo de seleção
de estagiários e quatro foram
contratados em 2011.

O programa de estágio, aliás, é
a principal fonte de recrutamen-
to de jovens profissionais na
P&G. A empresa não tem progra-
ma de trainee, mas os universitá-
rios são preparados para assumir
um cargo gerencial ou de super-
visão. “Cerca de 80% deles são efe-
tivados”, diz Rios. Segundo ele,
praticamente 100% dos líderes
da empresa no Brasil começaram
como estagiários na P&G. Ele
mesmo começou na multinacio-
nal como estagiário há 14 anos.

Empresas dos mais variados
setores estão inovando para
atrair a atenção e conquistar a
confiança dos universitários. “Os
jovens reclamam da ‘relação co-
mo produto’ que as empresas
mantêm com eles. Não querem
uma companhia que só se lem-
bre deles quando existe a neces-
s i d a d e”, explica Renata Maglioc-
ca, gerente de inovação da Cia de
Ta l e n t o s , consultoria especializa-
da no recrutamento de profissio-
nais em início de carreira.

Pensando nisso, a multinacio-
nal Reckitt Benckiser lançou no
Facebook o jogo poweRBrands,
para manter a marca viva na ca-
beça dos jovens e mostrar mais
claramente como é a dinâmica
de trabalho na empresa.

Diretor de recursos humanos
para a América Latina da Reckitt
B e n c k i s e r, Marcelo Nóbrega ex-
plica que o game, voltado para
estudantes e recém-formados
entre 18 e 30 anos de idade, si-
mula uma progressão de carrei-
ra. “O jogador vai sendo promo-
vido, ou não, de acordo com as
decisões que toma”, diz. Os mais
bem-sucedidos podem chegar a
presidente global da organiza-
ção no mundo virtual.

Nóbrega afirma que a escolha
pelo Facebook se deu devido à po-
pularidade do site entre os jovens.
No ano passado, uma rede social
semelhante foi criada pela própria
Reckitt Benckiser para seu progra-
ma de trainees. Segundo Nóbrega,
os inscritos recebiam tarefas e in-
formações dos executivos da mul-
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Na Reckitt Benckiser, Marcelo Nóbrega, diretor de RH, diz que a empresa criou um jogo no Facebook que simula uma progressão de carreira para atrair recém- fo r m a d o s

Fonte: empresas

Caça-talentos
Processos de seleção abertos para jovens profissionais

P&G

Renner

Grupo RBS

ETH Bioenergia

PwC

Leroy Merlin

Grupo Protege

Novelis

Empresa

Aberto o ano inteiro

Até 16/4

Até 2/4

Até 12/3

Até 18/3 para vagas no Rio e em SP; 

26/3 interior de SP e outros escritórios; 

1º/4 para região sul

Até 26/3

Até 31/3

Até 18/3

Inscrições

Estudantes universitários de qualquer área que ainda tenham de um a 

dois anos de faculdade para cursar. Inglês avançado ou fluente

Formados entre dezembro de 2007 e julho de 2012 em todos os cursos. 

Inglês avançado para os candidatos da área de compras

Formados entre dezembro de 2007 e dezembro de 2011 em todos os 

cursos. Inglês avançado

Formados em 2011 em administração, ciências contábeis, ciências 

econômicas e diversas áreas da engenharia. Inglês intermediário

Universitários a partir do 2º ano ou formados há, no máximo, dois anos 

em diversos cursos

Formados entre dezembro de 2007 e dezembro de 2011 em cursos 

relacionados às áreas de administração, psicologia, pedagogia, 

engenharias, marketing, arquitetura, economia, ciências contábeis e varejo

Formados há, no máximo, cinco anos em administração de empresas, 

ciências contábeis, engenharias, economia ou gestão de segurança privada

Formados entre janeiro de 2010 e abril de 2012 nos seguintes cursos de 

engenharia: controle e automação, de materiais, de produção, elétrica, 

industrial, mecânica, mecatrônica e metalúrgica. Inglês fluente

Pré-requisitos

www.pg.com/pt_BR/

www.traineerenner.com.br

http://rbstrainees.conectt.com.br

www.ciadetalentos.com.br/eth

www.pwc.com/br/novageracao 

www.jovensprofissionais2012.com.br

www.protege.com.br/trainee2012

www.ciadetalentos.com.br/edpnovelis

Site

tinacional. “Como parte do pro-
cesso de seleção, analisamos os
perfis criados e as interações dos
jovens na rede social. Com base
nessa análise identificamos os
mais desejados para a empresa.”
Atualmente, cerca de 20% dos car-
gos de liderança na Reckitt Bencki-
ser no Brasil são ocupados por pro-
fissionais que entraram na compa-
nhia como estagiários ou trainees.

Fonte importante de recruta-
mento também para a Lojas Ren-
ner, o programa de trainee da
companhia — origem de 72% dos
executivos da empresa — ganhou o
ambiente virtual na edição do ano
passado. A gerente de RH da com-
panhia, Cristina Roggia, explica
que o programa existe desde 1992
e que a cada ano passa por uma
avaliação interna para medir sua
eficácia e receber aprimoramen-
tos. “Hoje, nosso público-alvo usa
muito as redes sociais. Decidimos,
portanto, divulgar mais os nossos
processos nessas comunidades.”

Além da presença mais forte
no Facebook e no Twitter, foi cria-
do um site específico para o pro-
grama e um canal no YouTube,
que exibia vídeos com depoi-
mentos de ex-trainees e de exe-
cutivos da empresa. No micro-
blog, a Renner usou o canal do
jornalista Marcelo Tas — seguido
por muitos jovens — para divul-
gar o processo de seleção.

O número de inscritos, segun-
do Cristina, não teve crescimento
expressivo — passou de cerca de
18.500 em 2010 para 18.748 em
2011. O que mudou foi o perfil
dos participantes. “Notamos
uma assertividade melhor em re-
lação ao que buscamos para a
e m p r e s a”, diz. Para este ano, a
Renner está desenvolvendo um
aplicativo para o Facebook com o
tema “como passa rápido”. A in-
tenção é fazer com que os jovens
insiram fotos e textos que com-
ponham uma retrospectiva do
que viveram nos últimos 12 me-

ses. “O objetivo é mostrar que um
ano passa rápido. Ao término
desse período, o jovem conclui o
programa de trainee e conquista
um cargo gerencial”, ressalta.

Fábia Barros, gerente de proje-
tos da área de jovens profissio-
nais da consultoria de desenvol-
vimento organizacional Across,
afirma que a preocupação das
empresas hoje não é apenas
atrair os candidatos. “O foco é
chamar a atenção de jovens que
tenham aderência ao perfil da
empresa, mesmo que isso signifi-
que um número menor de inscri-
tos nos processos de seleção.”

Essa assertividade ao perfil de-
sejado foi o maior ganho da pe-
quena agência de criação digital
gaúcha Wcd Company ao adotar
uma estratégia inovadora de re-
crutamento de estagiários. Para
preencher uma vaga na área de
criação, a empresa colocou um
anúncio nos murais das universi-
dades da região que continha

apenas o logo da agência e um
‘QR Code’ —  código que, ao ser
fotografado pelo celular, acessa
automaticamente uma página
da internet no smartphone. “Bus -
cávamos para a vaga alguém des-
colado, ligado em novas tecnolo-
gias, curioso e que fosse atrás das
coisas por iniciativa própria”, diz
Marieli Schäfer, sócia e diretora
da Wcd Company.

O número de inscritos para a
vaga foi menor do que nas vezes
em que o anúncio foi feito usan-
do as tradicionais listas de
e-mails das universidades. De
acordo com Marieli, no entanto,
o processo de seleção foi mais fá-
cil. “Recebemos bem menos cur-
rículos, mas todos tinham o per-
fil que procurávamos”, diz ela,
que já planeja uma nova ação pa-
ra uma vaga de estágio que será
aberta neste ano. “Ainda estamos
desenvolvendo a ideia, mas deve-
mos usar uma tecnologia ainda
mais atual que o ‘QR Code’.”A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 mar. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.




