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LEITOR PERGUNTA

Dúvidas? Na hora de escrever, pintam milhões. Algumas sim-
ples, presentes no dia a dia de estudantes, professores e profis-
sionais liberais.A coluna recebe consultas de redatores atentos,
que não querem pisar a norma culta.Eis respostas pedidas por
ansiosos amantes do texto, da língua e da correção.

Meia hora
Olho na concordância. São 12h30. Em bom português: é
meio-dia e meia (hora).

Olha o relógio
A abreviatura de horas é sem-sem-sem-sem — sem es-
paço, sem plural, sem ponto, sem maiúsculas. Assim: 2h,
2h30, 2h30min40.

O feminino
Ele é todo-poderoso. E ela? É todo-poderosa sim, senhores.

Mais do mesmo
Atenção ao pleonasmo. O estado de saúde do cantor ainda
continua grave? Não. O ainda e o continua traduzem a
ideia de continuidade. Melhor ficar com um ou outro: O
estado de saúde do cantor continua grave. O estado de
saúde do cantor ainda é grave.

Outro mais do mesmo
Abra os olhos para a redundância. Há 20 anos atrás a Rio-
92 discutiu o aquecimento do planeta? Nem pensar. Há in-
dica tempo passado. Atrás também. Melhor decidir-se: Há
20 anos a Rio-92 discutiu o aquecimento global. Vinte anos
atrás, a Rio-92 discutiu o aquecimento global.

O lugar do i e do u
Caju, Xingu, Aracaju, urubus são oxítonas terminadas em u.
Aqui, ali, abacaxis, Piratini, parti, aboli são oxítonas terminadas
em i. Conclusão: as oxítonas terminadas em i e u têm alergia ao
acento. Nunca, nunca mesmo, toleram grampos ou chapéus.

Um lá, outro cá
O au de berimbau, saudade e caução forma ditongo. Pro-
nuncia-se em uma só emissão de voz. Não é ditongo? O
acento pede passagem. Ele diz que uma letra fica lá e outra
cá. Assim: baú , saúde, ataúde.
O ai de pais, cai, sai e gaita joga no time de berimbau,
saudade e caução. Forma ditongo. Como quebrá-lo? Vem,
agudão: país, caí, saí, saída .

Clareza
O leitor Al Martin dá a dica: "Manchete pescada na edição
eletrônica do Estadão de quinta-feira: `Câmara aprova
punição para quem solicitar cheque caução em hospital´.
Esquisito, não? É daquele tipo de frase inteligível somente
para iniciados. Deixa a impressão de que a lei visa a prote-
ger infelizes pacientes contra o esbulho provocado pela
ganância de funcionários hospitalares. Não é a lei que se
engana de culpado: é o jornalista que troca os pés pelas
mãos. Teria ficado melhor assim: Câmara aprova punição
para hospitais que solicitarem cheque-caução".

Exceções impiedosas
A reforma ortográfica foi dura. Cassou o hífen das palavras
formadas por três ou mais vocábulos ligados por conjunção,
preposição, pronome. Pé-de-moleque virou pé de moleque;
mão-de-obra, mão de obra; tomara-que-caia, tomara que ca-
ia; bicho-de-sete-cabeças, bicho de sete cabeças; mula-sem-
cabeça, mula sem cabeça. (Exceção? Claro que sim: cor-de-
rosa, pé-de-meia, água-de-colônia.) 
Atenção, muita atenção. Na língua como na vida, nem todos
são iguais perante a lei. Existem os mais iguais. A regra não vale
para as palavras que designam seres dos reinos animal ou veg-
etal. Por isso, o tracinho se mantém em copo-de-leite, pimen-
ta-do-reino, castanha-do-pará, joão-de-barro & cia. ilimitada.

Sou recém-formado em comunicação social, mas estou fora do mercado. Minha

meta é estudar para concursos, porém, com renda abaixo do que gostaria, não

tenho como pagar cursinhos. O português pra mim sempre foi uma dificuldade.

Como vou estudar em casa, qual seria a melhor forma de aprender bem a língua e

assim passar em concursos? 

GUSTAVO, LUGAR INCERTO

Guarde isto: a dificuldade não é só sua. Todos estão no mesmo barco. A saída:

estudar. Qual o ponto de partida? Leia uma gramática de ponta a ponta. Resolva

questões de provas (você as encontra na internet). Acesse todos os dias os blogues

de língua portuguesa. Há vários. Eles abordam os assuntos em pequenas doses,

de forma divertida. Leia bons textos. Editoriais de jornais são boa pedida.

Mantenha a disciplina. Estude muito e sempre. Não perca um dia sequer.

Gostaria que você me explicasse o significado de o não menos famoso, 

o não menos rico, o não menos charmoso

ANTONIO ANDRADE, LUGAR INCERTO 

"O não menos famoso" quer dizer "o igualmente famoso": Neymar atraiu a

atenção da imprensa e do público. O não menos famoso Loco Abreu foi também

assediado por jornalistas e torcedores. 

Diquinhas úteis

por Dad Squarise
dad.squasisi@correioweb.com.br

RECADO

"Uma zombaria cortês vale por mil
insultos"

Louis Nizer

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

PRATELEIRA

A época em que alguém planejava as atividades de
marketing e comunicação com muita antecedência e as
realizava nos prazos que estipulava ficou no passado. Em
Marketing e Comunicação em Tempo Real, David Meerman
Scott mostra como inserir as empresas na era do tempo
real. No livro, o executivo descobrirá como agir e reagir de
forma flexível à medida que os eventos se sucedem,
posicionando a marca adequadamente na WEB e evitando
erros que podem ser desastrosos para a organização.

TÍTULO: MMAARRKKEETTIINNGG  EE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  EEMM  TTEEMMPPOO  RREEAALL    AUTOR: DDAAVVIIDD  MMEEEERRMMAANN  SSCCOOTTTT  
EDITORA: ÉÉVVOORRAA  PREÇO: 5599,,9900    NÚMERO DE PÁGINAS: 230

Marketing e comunicação 
em tempo real DIVULGAÇÃO

» BIANCA MELLO

A té onde o dinheiro fa-
la mais alto na hora
de segurar profissio-
nais talentosos? Já faz

tempo que o mercado assiste
a uma mudança na maneira
como os programas de reten-
ção são estruturados, em que
a remuneração, ainda que se-
ja considerada um item im-
portante, vem sendo deixada
de lado em detr imento de
outros fatores. Esses e outros
temas ligados a gestão de ca-
pital humano, como merito-
cracia, plano de carreira, sis-
tema de metas e bônus e de
incentivo a longo prazo, fo-
ram discutidos por especia-
listas brasileiros e estrangei-
ros durante o 16º Congresso
Nacional de Remuneração
(Conarem), encerrado na sex-
ta-feira, no Rio de Janeiro.

No primeiro dia do evento,
a gerente sênior da consulto-
ria Hay Group Brasil, Glaucy
Bocci, abordou ações de de-
senvolvimento ligados à re-
muneração que atualmente
compõem um programa de
retenção de talentos. “A re-
muneração é vista como uma
condição inicial para quem
deseja começar a concorrer
no mercado e, por isso, não
dá conta de reter pessoas so-
zinha. Portanto, ela deve es-
tar contida em um contexto
ainda maior de valores, mui-
tos deles ligados a temas co-
mo liderança, plano de car-
reira e meritocracia, entre
outros”, acrescentou.

De acordo com Glaucy, os
assuntos mais bem avaliados
entre  consultores  da área
atualmente são retenção, es-
cassez de mão-de-obra e o
inflacionamento da remune-
ração. As empresas, segundo
a gerente do Hay Group, ain-
da não sabem lidar com este
cenário. “Elas atualizam re-
muneração a cada ano, mas
não é suficiente. É preciso
chamar atenção das empre-
sas para as outras variáveis”,
ressaltou.

Pesquisa

Promovido em agosto do
ano passado, estudo da Hay
Group sobre o tema mostrou
que fatores associados à re-
tenção costumam aparecer
na pauta das companhias,
mas 84% delas não têm pro-
gramas estruturados neste
sentido. O levantamento, que
ouviu mais de 420 mil fun-
cionários de 98 empresas,
ressalta ainda que as organi-
zações ainda não têm cons-
ciência de que existem fato-
res tangíveis (a remuneração
em si) e intangíveis (como

percepção de suporte e valo-
res da empresa) que contam
na avaliação de cada pessoa. 

O estudo mostra  a inda
que os motivos pelos quais a
retenção de talentos se tor-
nou um desafio para as or-
ganizações estão ligados ao
cenário de crescimento eco-
nômico e de pleno emprego
vigente no País, além da fal-
ta de planos estruturados e
ao receio de aumento de gas-
tos com retenção. 

Desafio

Criar um programa estru-
turado é um grande desafio
nas empresa. “Cada uma de-
las precisa encontrar o seu
modelo,  pois  um plano de
retenção só funciona de for-
ma personalizada”, garante
Glaucy. Segundo a executiva,
o sucesso passa pelas  tais

questões intangíveis e tam-
bém se relaciona, sobretudo,
com um possível  impacto
motivacional nos colabora-
dores. “É preciso que o exe-
cutivo tenha uma conexão
emocional com a empresa
para desejar  per manecer.
Outro fator importante é a
capacitação das lideranças,
pois gestão é um fator de re-
tenção importante”, avalia.

A pesquisa da Hay Group
mostra ainda que os fatores
que mais atraem os profissio-
nais são a possibilidade de al-
cançar objetivos pessoais de
carreira; alinhamento entre os
valores organizacionais e os
individuais; imagem corpora-
tiva; estímulo e valorização do
bom desempenho, além de
boas práticas de sustentabili-
dade. “O último já vem sendo
bastante valorizado pelas no-
vas gerações”, observa Glaucy.

Após a  atração das pes-
soas, os principais dilemas
da retenção conduzem a seis
fatores, aponta o estudo. “Re-
muneração é deles, mas a es-
trutura e processos da com-
panhia; os valores e a lide-
rança da mesma; a oportuni-
dade de desenvolvimento
profissional; equilíbrio de vi-
da pessoal e profissional e o
apoio da organização para
desempenho de suas tarefas
também são vitais”, explicou
a executiva da Hay Group. “A
percepção positiva sobre va-
lores e liderança é essencial
para garantir o vínculo das
pessoas com as empresas. Os
profissionais precisam con-
fiar na gestão das organiza-
ções”, complementa Glaucy,
para quem o suporte a cada
funcionários costuma ser de-
cisivo para a permanência
dos colaboradores e primor-
dial para que a empresa atin-
ja alta performance.

O líder também costuma
desempenhar papel crucial
no processo de retenção. O
superior imediato é respon-
sável  por desenvolver  sua
equipe e dar visibilidade às
oportunidades que apare-
cem na empresa, bem como
auxiliar na busca por novos
desafios. Outra conclusão do
estudo foi que empresas con-
sideradas as  melhores em
gestão de clima são mais há-
beis em reter.

Valores e gerações

Existem muitas diferenças
na percepção sobre esses va-
lores entre as gerações que
estão no mercado de traba-
lho atual.  A geração Y,  por
exemplo, tende a permane-
cer menos tempo do que as
anteriores. Os jovens costu-
mam valorizar o estímulo ao
autodesenvolvimento; a ges-
tão de desempenho efetiva e
as oportunidades para alcan-
çar os objetivos de carreira.
Por outro lado, ficam inco-
modados com o salário ina-
dequado em relação à função
exercida e ao mercado; a falta
de confiança na liderança e
ao não estímulo às suas ideias
e sugestões.

“O cer to  é  que,  hoje,  as
pessoas querem mais do que
dinheiro. Elas desejam ter
qualidade de vida, flexibili-
dade de horário, querem tra-
balhar com um líder que ad-
miram e precisam se identi-
ficar com os valores da em-
presa. As organizações estão
mais conscientes, mas ainda
não se  percebe um movi-
mento em direção de proces-
sos  e  prát icas  mais  bem
definidas sobre o tema, afir-
mou Glaucy.

O caminho para manter os
talentos sempre ao seu lado

RENTENÇÃO DE TALENTOS

DIVULGAÇÃO

Glaucy Bocci: os profissionais valorizam outras coisas além do dinheiro 

Pesquisa da Hay Group Brasil mostra que a remuneração não é mais determinante para
reter talentos. Aspectos que vão além do dinheiro são levados em conta pelos executivos.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4, 5 e 6 maio 2012. Seudinheiro, p. B-12.




