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Fofocas podem trazer mais prazer ao ambiente de trabalho
Banda executiva

Lucy Kellaway

A
s coisas não andam
boas para o mais
tradicional dos
passatempos no
local de trabalho, a

fofoca. Primeiro, recebi
uma pesquisa afirmando
que os americanos estão
fofocando 21% menos em
torno do bebedouro do que há
quatro anos. Além disso, um
dos inimigos mais radicais da
fofoca em todo o mundo, Ray
Dalio, emergiu como rei dos
fundos de hedge, roubando
a coroa de George Soros.

Dalio é famoso por proibir os
funcionários de seu fundo
Bridgewater de fazer fofoca e os
alertou: “Se vocês falam das
pessoas pelas costas... isso faz
de vocês doninhas viscosas”.

Mesmo sem pesquisas
duvidosas e chefes de fundos
de hedge doutrinários, eu já
havia percebido que algo
grande estava acontecendo.
Hoje simplesmente há muito
menos fofoca do que antes.
Pelo menos onde trabalho,
semanas inteiras podem
passar sem que eu ouça
alguma coisa interessante.

Você poderia dizer que isso é
muito bom, uma vez que torna
o trabalho mais decente, mais
profissional e mais direto.
Mas acho isso uma catástrofe.
Por ser eu mesma uma doninha
viscosa experiente, e até mesmo
diferenciada, coloco o ditado
de Dalio de uma forma
diferente: se você não fala das
pessoas pelas costas, você é
pedante e chato e não se
interessa o suficiente pela
condição humana para ter
qualquer chance de sucesso em

um negócio que envolve gente.
A fofoca nos une e, mesmo em
tempos difíceis, torna a ida ao
escritório um prazer constante.

O motivo da arte da
tagarelice estar morrendo
não tem nada a ver com
estarmos ficando mais legais,
pois continuamos tão terríveis
como sempre fomos. Também
não tem a ver com chefes
que proíbem a fofoca (o que
de qualquer maneira tende a
ter o efeito oposto). Isso está
acontecendo simplesmente
porque a maneira como
trabalhamos está mudando
e há hoje menos oportunidades
para se fazer fofoca
durante o expediente.

Em primeiro lugar, há o
trágico declínio da hora
do almoço e o eclipse da
cantina da empresa.
Quando entrei no mercado,
há 30 anos, a cantina era o
templo da fofoca, que era
praticada de uma maneira
vagarosa e jovial entre uma
mordida e outra em um
salgadinho. Hoje, quando
não tenho nenhuma entrevista

marcada para a hora do
almoço, acabo comendo
um sanduíche de ovo em
minha própria mesa.

O trabalho virtual também é
um desastre para a fofoca.
Assim como o trabalho
excessivo. Quanto mais as
pessoas têm o que fazer, menos
tempo elas têm para conversas
fúteis. Mas o que está matando
a fina arte da fofoca é a internet:
e-mail, Facebook e Twitter.

Como toda doninha
escorregadia dirá a você, ser
um bom fofoqueiro exige arte.
A coisa mais importante é
que ela precisa acontecer
cara a cara. Você precisa ver
a outra pessoa e observar
suas pupilas se dilatarem
enquanto as novidades são
passadas e recebidas. Você
precisa poder rir, cochichar e
especular com outra pessoa.

Todos os fofoqueiros
talentosos possuem três
habilidades especiais.
Primeiro, eles têm fontes
magníficas; segundo, eles
sabem como contar uma
boa história; e terceiro, eles

têm autocontrole e capacidade
de julgamento para parar
antes de ficarem muito
sórdidos. Afinal, o objetivo
do exercício é deixar a
pessoa com quem você
está conversando se sentir
estimulada, e não injuriada.

A internet arruina tudo
isso. Ela é mecânica,
brutal, impessoal e
insatisfatoriamente aleatória.
E muito do que se passa
por fofoca on-line envolve
pessoas de quem você
nunca ouviu falar, de modo
que, onde está a graça?

Um exemplo perfeito disso é
um e-mail que “vazou” e se
disseminou rapidamente
pouco tempo atrás, escrito por
quatro ex-alunos mimados de
uma universidade pública que
trabalham na City de Londres.
Eles estavam organizando
uma viagem para assistir uma
partida de rúgbi em Dubai e
alardeando o quanto seus
pais são ricos e como eles
iriam trair suas namoradas.

Enquanto fofoca, o e-mail
falha em todos os testes.

Não conheço nenhum dos
envolvidos e nem mesmo a
pessoa que me enviou o e-mail.
Enquanto estava sozinha diante
de meu computador lendo suas
mensagens estúpidas, me senti
meio entediada e meio
humilhada — nem tanto pela
vulgaridade dos e-mails, e sim
pelo exercício como um todo.
A escala do dano provocado a
esses quatro irresponsáveis pela
disseminação do e-mail parece
fora de proporção com a
estupidez de suas mensagens.

O mais triste de tudo é que é
preciso muito pouco hoje em
dia para ser um fofoqueiro
moderno de primeira linha.
Você não precisa ter contatos,
não precisa ter discernimento e
certamente não precisa saber
como contar uma boa história.
Tudo o que você precisa é um
dedo indicador (ou qualquer
objeto firme), para que você
possa apertar o botão “enviar ” –
ou clicar “retweet ” no Twitter.

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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Mariaca lança
nova empresa
de transição
de carreira
De São Paulo

A consultoria Mariaca, que
atua há 22 anos no mercado bra-
sileiro, lança hoje uma nova em-
presa especializada em transição
de carreira, a Career Star Group
(CSG), ao lado de cinco sócios in-
ternacionais. O movimento faz
parte da estratégia da consulto-
ria para continuar atuando glo-
balmente após o encerramento
da parceria de quase uma década
com a Lee Hetch Harrison — que
pertence à multinacional suíça
de serviços de recursos humanos
Adecco e que no ano passado
comprou a DBM.

Além da Mariaca, o novo grupo
conta com a Challenger, Gray &
Christmas (Estados Unidos), Intoo
(Itália), Knightsbridge Human Ca-
pital Solutions (Canadá), Penna
(Reino Unido) e Von Rundstedt HR
Partners (Alemanha). “Assim co-
mo os outros sócios-fundadores,
somos acionistas da empresa. Te-
mos participações iguais, uma ca-
deira no conselho executivo e po-
der para opinar no direcionamen-
to estratégico”, explica Patricia Ep-
perlein, presidente da Mariaca e
agora membro do ‘board’ do CSG.

Levando em conta o grande
número de associados que cada
uma dessas companhias já pos-
sui, além de outros que estão sen-
do arregimentados atualmente,
o CSG já nasce com mais de 120
escritórios e representação em
22 países. Para alinhar normas,
metodologias, políticas, proces-
sos e tecnologias, foi criada uma
estrutura especialmente para o
grupo, registrado em Londres.

Cada um dos sócios, no entan-
to, continuará trabalhando lo-
calmente com sua própria mar-
ca, já consolidada entre os clien-
tes. O CSG atuará como uma em-
presa multinacional, principal-
mente para atender demandas
globais de grandes organizações
— como em processos de fusão e
aquisição. “O objetivo é oferecer
acesso aos nossos programas de
transição de carreira em diferen-
tes países e regiões”, afirma.

Patrícia revela que um dos fa-
tores que contribuíram para
atrair o interesse dos sócios inter-
nacionais foi o fato de a Mariaca
ser uma empresa brasileira.
“Além da expertise no mercado
nacional, temos também um
grande alcance em toda a Améri-
ca Latina. Isso interessa cada vez
mais aos nossos parceiros.”

Com o lançamento do Career
Star Group, a Mariaca tem a ex-
pectativa de crescer 17% em rela-
ção a 2011. No ano passado, a
empresa lançou uma nova plata-
forma de negócios para contrata-
ção de profissionais de média ge-
rência, a M3. (RS)
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Futuros CEOs
p re c i s a r ã o
reinventar a
a d m i n i st ra ç ã o
Para o consultor Gary Hamel, o atual modelo
de gerenciamento de negócios e pessoas não é
sustentável. Por Rafael Sigollo, de São Paulo

Os últimos cem anos foram
marcados por grandes avanços
tecnológicos que influenciaram
de diversas maneiras a forma co-
mo as empresas operam. Mas se
por um lado quesitos como pro-
dução, logística, propaganda e
relacionamento com os clientes
mudaram radicalmente durante
esse período, as ferramentas e os
princípios de gerenciamento de
negócios e de pessoas continuam
praticamente inalterados. Além
disso, são aplicados de forma in-
discriminada em setores com-
pletamente diferentes como
bancos, mineradoras, montado-
ras de automóveis, redes de vare-
jo e companhias aéreas.

Esse cenário, contudo, não vai
se sustentar por muito mais tem-
po. Para manter as organizações
vivas e competitivas no século
XXI, a próxima geração de líderes
empresariais será obrigada a
promover transformações pro-
fundas no atual modelo de negó-
cios. Ela vai ter que, basicamente,
reinventar a administração.

Essa é a opinião de Gary Ha-
mel, eleito um dos pensadores
de negócios mais influentes do
mundo pelo “The Wall Street
Journal” e um dos fundadores
da Strategos, consultoria estra-
tégica e de inovação. Ele falou ao
Va l o r em recente passagem pelo
Brasil, onde veio realizar pales-
tras e lançar o livro “What Mat-
ters Now: How to Win in a
World of Relentless Change, Fe-
rocious Competition, and Uns-

toppable Innovation” (O que
importa agora: Como vencer em
um mundo de constante mu-
dança, concorrência feroz e in-
controlável inovação).

“Desde a era industrial, o foco
das companhias está em impor
hierarquia, obter controle, disci-
plina e aumentar a produtivida-
de de seus funcionários. Porém,
elas vão ter sérios problemas se
não começarem a falar sobre
paixão, criatividade e inovação”,
afirma. Elas, no entanto, desen-
corajam tudo isso com burocra-
cia e estruturas inflexíveis.

Para Hamel, tudo terá que ser
diferente na administração, des-
de a forma como as empresas
contratam até como remuneram
e oferecem oportunidades de
carreira para as pessoas. E mes-
mo os gestores que já se deram
conta dessa nova realidade ain-
da não entenderam a urgência e
o tamanho do problema. “Os
executivos sabem que algo está
acontecendo, mas não conse-
guem especificar quais são os fa-
tores críticos e muito menos co-
mo resolvê-los”, diz.

Para tanto é preciso pensar, ao
mesmo tempo, em objetivos
“revolucionários” de longo pra-
zo e em pequenas ações que
possam ser testadas no dia a
dia. “É possível experimentar
ideias em pequena escala sem
interferir de forma acentuada
na operação. Basta aplicá-las
em grupos menores como em
um dos escritórios ou divisões e

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Segundo Hamel, as empresas desencorajam a criatividade e a inovação com burocracia e estruturas inflexíveis

Strategos abre escritório para atuar no Brasil
De São Paulo

A Strategos, consultoria estra-
tégica e de inovação, acaba de
montar um escritório próprio
no Brasil e já começa a atuar
com uma carteira de clientes
que inclui Whirlpool, Fiat, Em-
braer, Vale entre outros. Ela tem
Gary Hamel como um de seus
fundadores, considerado um
dos maiores pensadores de ne-

gócios da atualidade e autor de
diversos best-sellers na área.

A operação será comandada
pelo português Miguel Cardoso
Pinto, que vem da Strategos de
Lisboa — responsável também
por contratos na Espanha e, até
então, no Brasil. “Pe r c e b e m o s
que havia um potencial de cres-
cimento muito grande aqui e
decidimos acompanhar os clien-
tes de perto”, diz.

Em sua opinião, as compa-
nhias brasileiras — tanto as
grandes como as menores —
estão mais atentas à necessida-
de de se reinventar continua-
mente, de desenvolver novos
conceitos e de buscar respos-
tas e soluções mais criativas.
“O mundo todo passa por uma
grande e rápida transforma-
ção e esse exercício é funda-
mental”, alerta.

Além de contratar profissio-
nais localmente, o diretor geral
da Strategos no Brasil trouxe
consigo alguns consultores de
Portugal. Segundo ele, são execu-
tivos que desde o início demons-
traram grande interesse nesse
projeto. “Eles queriam atuar em
um mercado que está operando
em um ritmo mais acelerado. A
facilidade com o idioma e a cul-
tura ajudam nessa troca entre os

dois países”, afirma.
Mesmo sem revelar valores,

Pinto tem uma alta expectativa
em relação aos negócios no Bra-
sil. “Nosso objetivo é fazer com
que esse escritório se torne rapi-
damente uma das maiores da
Strategos mundialmente”, diz.
Além de São Paulo e Lisboa, a
consultoria tem unidades em
Chicago, Londres, Amsterdã e
Munique. (RS)

observar as reações, se aquilo
funciona ou não.”

Um grande entrave para que
isso aconteça, porém, é que na
conta dos executivos o controle
quase sempre supera a liberdade
— essencial para a inovação. “Só
porque você não quer que o futu-
ro aconteça, não significa que ele
não acontecerá”, alerta. Com isso,
Hamel dá ênfase ao atual con-

traste entre o engessado ambien-
te corporativo e a internet. “É
uma plataforma voltada para a
inovação e para a colaboração,
que consegue se adaptar rapida-
mente às mudanças e engajar as
pessoas. Os próximos líderes es-
tão crescendo totalmente fami-
liarizados com esses conceitos.”

De acordo com ele, por estar
crescendo, ter uma economia es-

tável e recebendo atenção de to-
do o mundo, o Brasil deveria
aproveitar para dar um passo à
frente na busca por novos mode-
los de gestão. “As empresas vivem
um bom momento no país, mas
isso não as torna mais competiti-
vas globalmente. Crescimento
acelerado nem sempre significa
boa gestão, Índia e China são a
prova disso”, afirma.
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