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Esqueça os velhos hábitos que os lucros aparecerão
Banda executiva

Lucy Kellaway

Q
uando volto do
trabalho para casa à
noite, sempre
encontro uma coisa
esperando por mim

na soleira da porta. É um
elástico vermelho deixado pelo
carteiro. Quando meu filho
mais velho era pequeno, ele
juntava esses elásticos e fazia
uma gigantesca bola com
eles. Mas agora eu os pego,
junto com a correspondência
não desejada, e jogo no lixo.

Na semana passada, recebi
um e-mail de um leitor que
adota uma postura mais
dogmática em relação a isso. Ele

acumulou os elásticos por anos
em um jarro, colocou todo o
conteúdo em uma grande bolsa
e enviou para Moya Greene, a
presidente-executiva do Royal
Mail (o serviço postal nacional
do Reino Unido). Ele observou
que os elásticos vermelhos
descartados pelo staff dos
correios eram uma coisa
desagradável, um desperdício
de borracha e de dinheiro.

O leitor recebeu de volta uma
carta dizendo que ela estava a
par do problema e que havia
encaminhado a questão para a
agência responsável na região.
No final, ele acabou recebendo
uma segunda carta, enviada
pelo gerente da agência de seu
bairro, que confirmou que há
anos o Royal Mail vem tentando
conscientizar os carteiros
sobre o “inconveniente que
os elásticos causam aos nossos
clientes”. Os correios “instruem
regularmente todos os
funcionários sobre o problema”
e a questão foi discutida
durante o “aprendizado no
horário de trabalho”. A carta
terminava dizendo ao cidadão
para entrar em contato
diretamente com o gerente em

caso de “mais dúvidas em
relação aos elásticos”, para que
ele pudesse “cuidar da pessoa
responsável imediatamente”.

De certa maneira, a resposta
não era ruim. Ela admitia
a existência de um problema
e parecia assumir a
responsabilidade por ele.
Mesmo assim, o que ela diz
sobre o Royal Mail, além do fato
que seus gerentes não sabem
escrever, é muito perturbador.

Se a companhia não
consegue obrigar seus
funcionários a fazer coisas
tão simples quanto recolher
o lixo, apesar das lamúrias
da presidente-executiva, dos
gerentes encarregados e do
fato de a companhia alardear
que respeita a sustentabilidade
, então ela tem problemas
mais graves do que perder
cerca de 40 milhões de
libras por ano com a
entrega de correspondência.

A conversão do Royal Mail às
práticas administrativas da
moda evidentemente não
está ajudando. Nenhuma
instrução vai resolver o
problema dos elásticos.
E quanto ao “aprendizado no

horário de trabalho”, no que o
Royal Mail se transformou?
Em um jardim de infância?
Nem mesmo o gerente parece
estar acreditando no sucesso
de suas providências, uma vez
que cai em uma maneira mais
tradicional (e falha) de levar
as pessoas a fazerem o que são
mandadas: encontrar um
culpado e lhe dar uma bronca.

O leitor que me escreveu não
é o primeiro a ficar furioso com
os elásticos vermelhos da
companhia. A instituição de
caridade Keep Britain Tidy
(Mantenha a Grã Bretanha
Limpa) calcula que o Royal Mail
gastou 5 milhões de libras na
compra de 4 bilhões de
elásticos nos últimos cinco
anos, sendo que muitos deles
acabam jogados nas ruas. Os
pedidos para uma providência
têm sido constantes, incluindo
a sugestão de que os carteiros
sujões sejam multados. Mas
até agora não deu em nada.

Felizmente tenho uma
solução para o problema e a
enviei para a senhorita Greene.
É uma cópia de “The Power of
Habit ”, livro de Charles Duhigg
que afirma que a melhor

maneira de restaurar uma
organização doente é pegar
os hábitos ruins e mudá-los.

Assim, quando Paul O’Neill
assumiu o comando da Alcoa
no fim dos anos 1980, ele
resolveu cortar os acidentes
para zero. Inicialmente, os
acionistas ficaram chocados,
mas em seguida maravilhados
— no processo de melhoria da
segurança, a comunicação, a
confiança, a eficiência e os
lucros também evoluíram.

Fico imaginando se os
elásticos não podem fazer a
mesma coisa pelo Royal Mail.
Impedir que eles continuem
desfigurando as soleiras das
portas do país envolveria
entender o motivo pelo qual
eles são jogados no chão em
primeiro lugar. Suspeito que
os motivos sejam complexos e
variados. O fato de os carteiros
estarem sempre correndo
para cumprir suas tarefas a
tempo pode ser parte deles.
Além disso, talvez o Royal Mail,
apesar dos protestos, não
ligue para os elásticos, uma
vez que eles são muito baratos.
Mas tenho certeza de que o
moral baixo, o absenteísmo

elevado e, acima de tudo, a
administração ruim também
têm algo a ver com isso.

Se a senhorita Greene
declarasse ter apenas um
objetivo — ganhar a guerra
dos elásticos —, todo mundo
pensaria que ela enlouqueceu,
especialmente uma vez que
a companhia se prepara
para a privatização no ano
que vem. Mas se ela acabasse
com esse único hábito,
desencavaria problemas
mais graves e começaria
a resolvê-los também.
Isso a deixaria a salvo de todas
as falsas coisas importantes
que frequentemente
desviam os presidentes de
empresas de seus objetivos.

A página dos correios
na internet diz que sua
missão é “proporcionar uma
agenda de responsabilidade
corporativa líder de mercado”.
Tudo que eu quero que o
Royal Mail proporcione
é minha correspondência
— e sem elásticos.

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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A eterna luta
entre a área de
TI e o restante
da companhia
Faltam treinamentos comportamentais para
ajudar a melhorar essa difícil relação. Por
Maurício Oliveira, para o Valor, de São Paulo

Muita gente que trabalha na
área de tecnologia da informa-
ção — especialmente dentro de
empresas que não têm essa ativi-
dade como negócio principal, e
sim como apoio — acaba se trans-
formando numa espécie de Scott
Pilgrim, o anti-herói do cinema
que enfrenta o mundo como se
precisasse superar as fases de um
videogame. A diferença é que,
em vez dos ex-namorados da ga-
rota amada, como no filme, os
adversários são os próprios cole-
gas de trabalho. Pergunte a qual-
quer funcionário de uma grande
corporação sobre o setor em que
as pessoas são mais fechadas e di-
fíceis para estabelecer um rela-
cionamento amistoso. “TI” será a
resposta mais provável, não raro
acompanhada de comentários
críticos: “É o grande gargalo da
f i r m a”, “Nossos sistemas estão ul-
trapassados”, “O pessoal de lá
não está dando conta”.

Por outro lado, não é raro ou-
vir dos profissionais de TI depoi-
mentos quase desesperados so-
bre o excesso de carga horária e a
necessidade de continuar conec-
tado aos finais de semana, moni-
torando tudo e resolvendo pro-
blemas eventuais. “Os colegas
que nos criticam não estão aqui
para elogiar quando ficamos até
de madrugada para que as coisas
funcionem bem no dia seguinte”,
diz o gerente do departamento
de TI de uma empresa da área far-
macêutica — que, para não dei-
xar o clima ainda mais pesado,
preferiu que seu nome não apa-
recesse nesta reportagem.

Para o consultor Eduardo Cu-
paiolo, da People Side, de São
Paulo — um caso de ex-profissio-
nal de TI que se transformou em
especialista em gestão de pes-
soas, em grande parte para esca-
par das agruras da profissão —, a
principal causa de desentendi-
mentos e conflitos é a incompre-
ensão mútua. “Todos tendem a
achar que o seu problema é mais
importante e urgente, mas a tur-
ma de TI está sempre atarefada e

nem sempre pode resolver tudo
em cinco minutos. Por outro la-
do, o pessoal da tecnologia pode-
ria pedir compreensão com cal-
ma e gentileza, e não com mo-
nossílabos e grunhidos”, diz.

A demanda é nova e um tanto
exaustiva para muitos dos profis-
sionais de TI, acostumados a con-
viver mais com as máquinas do
que com os humanos. No entan-
to, a capacidade de se relacionar
bem com os outros e o espírito de
trabalho em equipe já se torna-
ram requisitos em praticamente
todas as carreiras. “As empresas
estão citando cada vez mais atri-
butos comportamentais tam-
bém na descrição dos cargos de
TI. Quem não evoluir nesse senti-
do corre o risco de ficar sem lugar
no mercado”, alerta Giovana
Strano, fundadora da TI Works,
consultoria de RH especializada
em recrutamento para o setor.

Assim como Cupaiolo, Giova-
na também decidiu migrar para
a área de RH após dez anos de
atuação em TI, onde chegou ao
cargo de gerente de projetos.
Nesse caminho, sofreu na pele
muitas das dificuldades típicas
de profissionais nem sempre
compreendidos pelos colegas —
obstáculos que pretende ajudar
a combater agora, exercendo seu
novo papel. Uma das missões à
frente da TI Works é justamente
oferecer treinamentos compor-
tamentais ao pessoal da área. “Es -
sa é uma lacuna que nasce nas
universidades. Os cursos de tec-
nologia se voltam inteiramente à
qualificação técnica e esquecem
que na carreira é preciso se rela-
cionar com pessoas”, avalia. Para
reduzir a distância entre a forma-
ção e o mercado, Giovana sugere
a inclusão de disciplinas de psi-
cologia e de desenvolvimento
comportamental nos cursos uni-
versitários da área.

Lógica semelhante persiste na
maior parte das empresas, desta-
ca a consultora. Verbas para pro-
gramas comportamentais prati-
camente não existem em muitas

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

O consultor Eduardo Cupaiolo, da People Side, migrou da área de TI para a de gestão de pessoas, em parte para escapar dos conflitos causados pela incompreensão mútua

delas, enquanto o orçamento
destinado às certificações e trei-
namentos técnicos costuma ser
farto. “Não por acaso, há inúme-
ros casos de profissionais de TI
que se tornam verdadeiros de-
sastres quando são promovidos a
gestores de equipe”, diz Giovana.

Um bom passo para começar a
encarar o problema é diminuir a
virtualidade das relações — uma
cena comum nos departamentos
de TI é ver colegas trabalhando
lado a lado, cada um com seus fo-
nes no ouvido, como se vivessem
em ilhas. O mais curioso é que,
muitas vezes, eles estão trocando
e-mails ou mensagens entre si,
embora nem olhem para o lado.
“Muitas vezes às pessoas acabam
até esquecendo que podem con-
versar pessoalmente ou por tele-
fone. Pequenas atitudes podem
começar a fazer diferença”, diz o
consultor Samuel Crescêncio,
CEO da Oncast, prestadora de
serviços na área de TI. Interes-
sar-se por outros assuntos além
da tecnologia, como literatura
ou cinema, também ajuda a abrir
a cabeça e o nível de “sociabilida -
d e”, acrescenta.

De acordo com Crescêncio,
“apagar incêndios” é algo que faz
parte da carreira de quem atua
na área e não adianta lutar con-
tra essa realidade. “Permanecer o
tempo todo conectado para
eventuais emergências é inevitá-
vel”, diz. De fato, a maior parte
das tarefas de TI nunca termina:
mal se implementa um sistema e
já surgem pedidos de correção,
ajustes e melhorias.

Uma das consequências disso
é não ter muito tempo para cui-
dar da prevenção. Para o CEO da
Oncast, os profissionais de tecno-
logia se dedicam pouco à com-
preensão mais ampla da origem
dos problemas. “Se o servidor cai,
o procedimento comum é fazer
de tudo para subir o sistema o
quanto antes. Não se faz uma in-
vestigação detalhada para corri-
gir as falhas que originaram o fa-
to e evitar que a mesma situação
se repita”, exemplifica.

Com 15 anos de experiência na
internet — foi o criador do Mail-
BR, um dos serviços pioneiros de
e-mails gratuitos no país, e hoje é
CEO da Parsec Digital, desenvol-
vedora de aplicativos mobile pa-
ra empresas —, Pedro Anisio Silva
lembra que há dois perfis muito
diferentes de profissionais de TI:
os que trabalham em cargos es-
tratégicos e de desenvolvimento
e os que atuam em funções de su-
porte. “A TI de suporte costuma
ser a mais incompreendida, pois
é natural que tenha processos,
metodologias e controles siste-
máticos. As pessoas que atuam
nela são obrigadas a cumprir cer-
tos protocolos que muitas vezes
são confundidos com burocracia
ou má vontade”, descreve.

Outro problema é que, quan-
do a tecnologia da informação
não é o negócio que garante o fa-
turamento da empresa, ela passa
a ser naturalmente vista como
um custo pelos gestores — e, co-
mo todo custo, precisa ser redu-
zido o tempo todo. O resultado
dessa realidade um tanto cruel

são equipes enxutas e investi-
mentos em estrutura e equipa-
mentos que raramente acompa-
nham o ritmo de crescimento da
organização. Além disso, nessas
circunstâncias, a turma da TI ra-
ramente é lembrada no momen-
to de aumentos de salário, distri-
buição de bônus ou participação
dos resultados.

Para Cupaiolo, cabe aos gesto-
res desses departamentos agir
para amenizar o “baixo astral”
que pode se instalar diante de si-
tuações assim. Uma das formas
de fazer isso, destaca, é celebrar
cada vez que um incêndio é apa-
gado. Ou seja, é preciso reconhe-
cer o empenho da equipe, já que
dificilmente ele virá de fora. “Es -
sa estratégia pode até reforçar o
espírito de que 'somos nós con-
tra o mundo', mas pelo menos
ajuda os profissionais a segurar o
t r a n c o”, considera.

Uma das esperanças para a
maior humanização do trabalho
em TI é a ascensão das mulheres a
cargos de comando na área, algo
que praticamente não ocorria há
dez anos. Dois casos simbólicos
foram registrados nos últimos
meses, envolvendo gigantes do
setor. Em setembro, a
Hewlett-Packard (HP) passou a
ser dirigida nos Estados Unidos
pela CEO Meg Whitman, que já
havia ocupado cargos executivos
em empresas como a Walt Disney
e chegou a se candidatar ao go-
verno da Califórnia. Em janeiro,
foi a vez de Virginia Rometty as-
sumir o comando da IBM, depois
de uma longa ascensão no gru-

po, onde ingressou em 1981 co-
mo engenheira de sistemas.

Por ser relativamente recente,
especialmente no que diz respei-
to a atividades diretamente rela-
cionadas à internet, a carreira
em tecnologia da informação vi-
ve um momento de transição já
superado em outros campos do
conhecimento. Uma das discus-
sões do momento envolve a re-
gulamentação da profissão,
exercida por cerca de 600 mil
pessoas no Brasil, de acordo com
estimativa do Sindicato dos Tra-
balhadores em Processamento
de Dados e Tecnologia da Infor-
mação do Estado de São Paulo
(Sindpd). Há quem proponha a
exigência de curso superior para
trabalhar na área e a criação de
um conselho para profissionais
de TI, o que estabeleceria uma
reserva de mercado e excluiria
quem aprendeu na prática a me-
xer com os computadores. Esse
perfil ainda é comum, embora
esteja supostamente a caminho
da extinção com a proliferação
de cursos de tecnologia nas uni-
versidades e da exigência de
qualificação pelas empresas.

Enquanto as discussões pros-
seguem e os conflitos entre cole-
gas continuam, o mercado não
para de crescer. Estima-se que os
gastos em TI no planeta aumen-
tarão 3,7% este ano, chegando a
US$ 3,8 trilhões. No Brasil, a ex-
pectativa é de que o crescimento
alcance a marca de 10% — e que
não multiplique os casos de he-
róis solitários e angustiados em
frente aos teclados.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 abr. 2012, Eu & Investimentos, p. D3




