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Para conseguir o que se quer é preciso caprichar na bajulação
Banda executiva

Lucy Kellaway

D
ias atrás recebi um
e-mail
perguntando se eu
poderia dar uma
palestra na Escócia

para fins de caridade. Tinha
três motivos poderosos para
recusar. Não gosto de ir a
lugares que não possam ser
alcançados de bicicleta a
partir do Norte de Londres.
Nunca tinha ouvido falar
da instituição de caridade
em questão. E eu não conhecia
a mulher que escreveu a
mensagem. Mesmo assim,

em vez de dizer não, me
vi aceitando o convite.

Para entender como isso
aconteceu, estudei os e-mails
que trocamos e tirei quatro
lições sobre como levar as
pessoas a fazerem coisas que
elas não querem. Afinal, é disso
que trata a administração.

Frequentemente, o dinheiro
ou a autoridade levam a
melhor, mas quando nenhum
dos dois está disponível, a arte
de convencer as pessoas a fazer
certas coisas pode ser ardilosa.
Mas essa mulher conseguiu.

Seu primeiro e-mail começou
assim: “Ainda não nos
conhecemos, mas espero
que isso aconteça”. Ela
começou a declarar uma
grande admiração por minhas
colunas e disse que o conselho
da instituição de caridade
que ela representava ficaria
“absolutamente entusiasmado”
se eu concordasse em fazer a
palestra e que todo o setor
financeiro da Escócia passaria
a esvaziar seus bolsos em
nome de uma grande causa. Ela
mencionou que duas colegas

mais velhas minhas já haviam
feito palestras no evento, e
terminou a mensagem com
mais saudações encantadoras.

Li aquilo e fiquei
estranhamente incapaz de
reagir. Não faz muito tempo
que eu finalmente aprendi
a dizer não. É algo que
acabou se mostrando
surpreendentemente fácil.
Você simplesmente diz: “N ã o”.
Mas dessa vez, baixei a guarda
e disse: “Não, mas...”. Ficaria
encantada em fazer a palestra
em Londres, escrevi, mas
infelizmente a Escócia é
muito longe. Ela respondeu
rapidamente. Não é longe, de
maneira nenhuma. Ela me
colocaria na primeira classe
de um trem e eu poderia
aproveitar as “poltronas
confortáveis, um bom sistema
de ‘wireless’, vistas maravilhosas
e moças encantadoras servindo
um bom café e xícaras de
chá com biscoitos que você
poderá (se for como eu) levar
para os filhos. Seria um dia
maravilhoso fora da rotina.
De verdade”. O que eu poderia

fazer a não ser dizer sim? Não
faz mal que meus filhos não
ligam para biscoitos, ou a
possibilidade de o café servido
no trem ser revoltante. Eu topei.

A primeira lição a ser tirada
disso é o poder extraordinário
da bajulação. Para conseguir
o que você quer, você precisa
exagerar bastante. Não importa
se você está sendo sincero
ou não. Não importa nem
mesmo se a outra pessoa sabe
que você não está sendo
sincera. Segundo um estudo
da Universidade de Hong Kong,
a bajulação ainda funciona,
mesmo quando a pessoa que
está sendo bajulada sabe que
aquilo não é sincero. Não tinha
motivo para acreditar que
aquela mulher gostava de
meus artigos, mas suas palavras
conseguiram me dobrar.
A única vez que a bajulação
não dá certo é quando ela é tão
ruim que as pessoas cometem
erros. Não fico nem um pouco
lisonjeada quando alguém diz:
“ADORO sua coluna! Leio todo
dia!” (A coluna é semanal).

A segunda lição é sobre o

poder ainda mais
extraordinário da pressão dos
colegas. O truque é encontrar
o grupo certo de outras pessoas
para citar. Se eu tivesse sido
informada que os palestrantes
anteriores tinham sido David
Cameron e Henry Kissinger,
eu teria ficado paralisada,
apavorada e meio boba.
Em vez disso, ela preferiu
mencionar duas mulheres
que são parecidas comigo, só
que mais bem-sucedidas e
muito mais ocupadas. Se elas
foram generosas com seu
tempo, então uma voz irritante
na minha cabeça disse
que eu também deveria ser.

Esse é um pensamento fraco,
mas perfeitamente normal.
Lembro de ter lido um estudo
do psicólogo Robert Cialdini
que mostra que os hóspedes de
hotéis têm uma propensão
grande de reusar as toalhas se
forem informados de que
outros hóspedes fazem isso.

Tendo apelado com sucesso
para a minha egomaníaca
interior, ela estava chegando lá;
em vez de dizer “n ã o”, eu disse

o fatal “não, mas...”. A terceira
lição é a mais fácil: apodere-se de
qualquer desculpa e acabe com
ela com toda a energia e charme
que você tiver. A outra pessoa
não conseguirá recusar o convite
sem parecer uma grande vilã.

A mais surpreendente é a
quarta lição: a de que a crua
realidade quase não tem força
quando comparada a esses
truques psicológicos. Ainda não
sei o que essa instituição de
caridade faz, uma vez que o site
enviado no e-mail original não
funcionou. Eu simplesmente
assumi que era uma boa causa
porque aquela mulher e minhas
duas colegas a apoiaram.

Espero que possa haver mais
uma lição com esta história.
Quando eu subir no trem na
estação King’s Cross e me sentar
na poltrona para apreciar os
biscoitos, a vista e cinco horas de
tranquilidade, poderei descobrir
que “s i m” às vezes pode ser
uma resposta melhor que “n ã o”.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira

Saber gerenciar
conflitos e
reduzir custos é
fundamental
De São Paulo

Para ser um executivo especia-
lizado em gestão de viagens, é
preciso mostrar competências
como gerenciamento de custos,
liderança, familiaridade com tec-
nologias e boa comunicação. A
agilidade na solução de proble-
mas também é fundamental.
“Encontrar tudo isso em um úni-
co executivo é raro”, diz Sílvio Ce-
lestino, sócio-fundador da Al -
liance Coaching, da área de re-
cursos humanos. Além de expe-
riência na função, os currículos
mais desejados no setor incluem
conhecimento de idiomas e
pós-graduação em administra-
ção para quem não teve gradua-
ção específica. “As empresas que-
rem que o gestor de viagens atue
para que os executivos possam
ser tão produtivos fora do escri-
tório como são dentro”, afirma.

De acordo com Vivianne Ge-
vaerd Martins, presidente da As-
sociação Brasileira de Gestores
de Eventos e Viagens Corporati-
vas (Abgev), possuir formação
em administração e turismo po-
de ajudar na carreira. “Dos 400
profissionais ligados às 250 em-
presas associadas, 30% deles tra-
balham como gestores”, diz ela,
que é autora do livro “Viagens
Corporativas” (Editora Aleph).

César Palmieri, diretor de ta-
lentos do Grupo i9, com 200 em-
pregados, ressalta a importância
de o executivo ser organizado pa-
ra evitar atrasos nas compras e,
consequentemente, gastos des-
necessários. “Ser proativo tam-
bém é fundamental para garantir
eficiência em uma viagem.”

A diretora da Escola de Turis-
mo e Hospitalidade da Universi-
dade Anhembi Morumbi, Eliza-
beth Kyoko Wada, afirma que há
casos que exigem deslocamen-
tos de equipes inteiras com de-
mandas de documentação, vaci-
nas, seguros, locação de residên-
cias e até acompanhamento na
mudança das famílias dos exe-
cutivos ou montagem de acam-
pamentos em canteiros de
obras. “Deve-se fazer o melhor
com o menor custo possível, res-
paldado por uma clara política
de viagens”, afirma.

No mercado de trabalho, se-
gundo Elizabeth, a tendência é
que as diretorias mantenham
um executivo para fazer essa in-
termediação com as agências de
turismo. “Caso se posicione ape-
nas como um elo meramente
operacional, o profissional pode-
rá ter vida curta ou ficar estagna-
do na empresa”, alerta. “Nas or-
ganizações em que o gestor de
viagens se movimenta estrategi-
camente, com bons resultados,
há uma maior valorização da
função e ampliação das respon-
sabilidades”, garante. (JS)

M E RCA D O

Empresas buscam novo perfil de
gestores de viagens corporativas
Crescimento do setor exige especialização e visão estratégica. Por Jacilio Saraiva, para o Valor, de São Paulo

PAULO BATELLI/VALOR

Maria Luiza Osório, da Mongeral Aegon, organizou mais de 7 mil transações entre reservas de hotéis e trechos aéreos em 2011

Aproveitando o bom momen-
to da economia no Brasil, muitas
empresas estão tendo a oportu-
nidade de expandir seus negó-
cios no país e até no exterior. Esse
movimento, no entanto, eviden-
ciou a falta de gestores qualifica-
dos para planejar e administrar
as viagens corporativas. Segundo
especialistas, a área pode repre-
sentar o terceiro maior gasto de
uma organização, atrás apenas
da folha de pagamento e de des-
pesas com tecnologia.

No ano passado, o mercado de
viagens geradas por empresas
cresceu 18,6% ante 2010 e movi-
mentou R$ 25,1 bilhões, segundo
pesquisa da Associação Brasilei-
ra de Gestores de Eventos e Via-
gens Corporativas (Abgev), Se-
nac e Associação Brasileira de
Agências de Viagens Corporati-
vas (Abracorp). De acordo com o
estudo, os trechos corporativos
representaram 58% da receita
movimentada pela indústria do
turismo, no ano passado — em
2010, esse índice era de 56%.

“As corporações querem que o
gestor mostre economia e facilite
o trabalho do viajante, para que
ele possa ser mais eficiente. Para
isso, é essencial ter um bom perfil
de negociador”, diz Vivianne Ge-
vaerd Martins, presidente da Ab-
gev. Em pelo menos quatro gran-
des companhias procuradas pelo
Va l o r , dos segmentos de telefo-
nia celular, bens de consumo e
serviços, os próprios executivos
solicitam as passagens direta-
mente com a operadora e não
têm um gestor interno para
apoiar as demandas.

Segundo Vivianne , uma das
maiores dificuldades desses pro-
fissionais é ser posicionado no
cargo correto. “Geralmente, as
diretorias usam funcionários
que desempenham outras tare-
fas internas e não entendem das
particularidades da função, que
exige técnica e preparo”. Os pro-
fissionais especializados no setor
trabalham sob forte pressão,
com prazos apertados e ainda
precisam de um bom jogo de cin-
tura para equilibrar os interesses
da companhia, dos funcionários
viajantes e das agências de turis-
mo. Na maior parte das vezes,
eles são contratados por organi-
zações de grande porte, com
mais de 400 empregados e alto
volume de negócios remotos.

No início do ano, a gerente ad-
ministrativa Maria Luiza Osório
organizou uma viagem para 450
pessoas por conta de uma reu-
nião de vendas em Angra dos
Reis (RJ). A tarefa não foi fácil. “Os
executivos vieram de várias cida-

des do Brasil. Dividimos o grupo
em dois hotéis e só tivemos aces-
so aos nomes dos convidados 15
dias antes do evento”, diz a exe-
cutiva, que coordena a área de
viagens corporativas da Monge -
ral Aegon, empresa da área de se-
guros com 55 escritórios no país.
“Do grupo original, cerca de 30
integrantes ainda seguiram para
a África do Sul”, conta.

Maria Luiza foi contratada há
pouco mais de um ano e hoje li-
dera uma equipe de três pessoas,
todas com formação em turismo.
“A vantagem de contar com pro-
fissionais do ramo permite nego-
ciar melhores preços, trechos e
diminuição de perdas no caso de

desistências ou adiantamento”,
diz a executiva, com MBA em ges-
tão financeira e experiência de
11 anos com viagens corporati-
vas em empresas como Icatu
Hartford e Banco Icatu.

No ano passado, a área de Ma-
ria Luiza organizou 7.596 transa-
ções entre reservas de hotéis e
trechos aéreos, com uma média
mensal de 633 operações, princi-
palmente para o Rio de Janeiro
(RJ), São Paulo (SP), Brasília (DF),
Florianópolis (SC) e Recife (PE).
“É preciso achar alternativas se o
aeroporto fechou ou se o executi-
vo perdeu o voo”, exemplifica.
“Muitas vezes devemos buscar
soluções rapidamente.”

A executiva trabalha com duas
agências de viagens, mas precisa
lidar com desafios diários como
atrasos, cancelamentos de cone-
xões ou a falta de hotéis nas gran-
des capitais. “Há mais de um mês,
envio e-mails para os funcioná-
rios que mais viajam para aler-
tá-los sobre a realização da Rio
+20, em junho, que vai diminuir
a disponibilidade de reservas na
capital fluminense.”

Segundo Marcelo Dias Calado,
coordenador da área educacio-
nal de eventos do Senac São Pau-
lo, o crescimento do volume de
excursões de negócios vai abrir
cada vez mais oportunidades de
trabalho para profissionais qua-

lificados. De olho nessa deman-
da, o Senac inicia em agosto o
programa Gestão Mercadológi-
ca de Viagens e Eventos Corpo-
rativos, que aborda formas de
precificação, ferramentas de re-
servas on-line e operação de
eventos. “O trabalho do gestor
de viagens e da agência são com-
plementares”, diz.

César Palmieri, diretor de ta-
lentos do Grupo i9, da área de TI,
teve dificuldade de encontrar
profissionais especializados no
mercado. A empresa, com escri-
tórios em São Paulo (SP), Rio de
Janeiro (RJ) e Curitiba (PR), além
de atuação na América Latina e
Estados Unidos, precisa organi-
zar até 80 viagens ao mês. A so-
lução encontrada foi fazer uma
terceirização parcial do serviço,
com parte do controle da opera-
ção nas mãos de uma agência,
enquanto a negociação de con-
tratos fica por conta de funcio-
nários das filiais, que também
acumulam outras responsabili-
dades. Na opinião dele, a gestão
de viagens é aparentemente
simples, mas envolve logística,
questões de controle e gover-
n a n ç a”, afirma. “O profissional
precisa ser flexível mas, ao mes-
mo tempo, ficar de olho nos cus-
tos e na transparência dos negó-
cios”, afirma.

Palmieri dividiu o volume de
trabalho para ganhar agilidade e
usa um profissional do escritório
de Curitiba para coordenar as
passagens do Sul do país e um as-
sistente administrativo no Rio de
Janeiro para lidar com as demais
demandas, incluindo trechos in-
ternacionais. Os dois funcioná-
rios foram contratados há dois
meses. “Cada um organiza, em
média, 40 viagens mensais. Esse
número aumenta na época dos
eventos internos, que envolvem
todas as unidades do grupo, para
um só destino”, ressalta.

Para Elizabeth Kyoko Wada,
diretora da Escola de Turismo e
Hospitalidade da Universidade
Anhembi Morumbi, as empresas
demandam dos profissionais o
cumprimento de políticas inter-
nas de viagens e o retorno dos in-
vestimentos, mas a satisfação dos
usuários também é prioridade.
“Não adianta conseguir as me-
lhores tarifas em voos com mui-
tas escalas, se o viajante vai per-
der horas de trabalho no deslo-
camento. Também não dá para
hospedar um executivo em um
hotel sem acesso à internet”, diz.
“O gestor precisa, ao mesmo
tempo, cumprir as metas orça-
mentárias da companhia e agra-
dar os funcionários.”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 maio 2012, Eu & Investimentos, p. D3.




