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Trabalho manual é a chave para a libertação da alma
Banda executiva

Lucy Kellaway

É
curioso que após
quase 20 anos
escrevendo sobre
trabalho e mais de 30
de profissão, eu

tenha feito minha maior
descoberta por acidente, na
cozinha de casa. Tudo começou
com uma queda. A cadeira
vitoriana da mesa de jantar, que
aguentou meu peso com uma
relutância crescente nas
últimas duas décadas,
finalmente quebrou há dois
meses. O tecido rompeu e meu
traseiro atravessou o assento,

deixando-me presa na moldura
como um guardanapo em um
anel de metal.

Soltei-me e levei a cadeira
quebrada para o porão, junto a
outras colegas no cemitério de
cadeiras. Enquanto percorria
com os olhos aquele cenário
desolador, senti que deveria
fazer alguma coisa com aquilo.

Então, peguei meu iPad e
encomendei livros, ferramentas,
pregos, tecidos, sacos de estopa,
algodão, uma coisa chamada
scrim (tecido de algodão ou
linho, geralmente usado para
forros), agulhas de 10 polegadas,
esticadores de tecidos e um saco
de 5 kg de pelos de animais (80%
de porco e 20% de vaca).

Essa é uma das maravilhas da
vida moderna: um toque e uma
tela eletrônica, e todo o kit
necessário para se exercer uma
atividade antiga pode ser
entregue na porta de sua casa.
Enquanto esperava as
encomendas, assisti a um vídeo
no YouTube, de um senhor, de
respiração pesada, costurando
molas em um acolchoado. Vi,
então, que o estofamento iria

ficar maravilhoso. Mas não
sabia o quanto.

Passados dois dias, descobri a
forma platônica do trabalho.
Até onde posso ver, a única
pessoa no mundo a ter feito
essa descoberta é — meio que
inesperadamente — Pa m e l a
Anderson. Ela disse em uma
entrevista que a arte da
tapeçaria é melhor que
qualquer terapia.

É claro que nem tudo é uma
maravilha nesse tipo de coisa.
Minhas mãos ainda carregam
as marcas de pregos e
marteladas mal dadas. Há pelos
de animais por todas as partes,
até mesmo nas tigelas de
cereais. A bagunça é prodigiosa,
as marteladas — e os
xingamentos — não têm fim.

Mas não importa. Quando
estou arrancando velhos pregos
ou enchendo os estofamentos
que fiz com pelos de porco,
posso me manter concentrada
por horas. Nunca sinto a menor
vontade de conferir meus
e-mails. E depois do trabalho,
sou tomada por uma sensação
de grande contentamento.

Isso prova uma coisa da qual
eu suspeitava há muito tempo:
perder-se é uma ideia bem
melhor do que se encontrar.
Também sei há tempos que o
trabalho é a melhor forma que
existe para se perder — você não
sente ressaca ou culpa depois
de concluir suas obrigações.
Mas o que eu não sabia é que a
tapeçaria oferece mais do que
uma perda interior total. Com
um martelo nas mãos, fico
motivada e determinada, viro
uma estudante dedicada.

A tapeçaria também deixou o
mundo mais fascinante para
mim do que antes. Quando vejo
fotografias da rainha Elizabeth
II nos intermináveis
suplementos sobre o jubileu de
diamante, meus olhos se
desviam todas as vezes para
onde ela está sentada, e dúvidas
urgentes surgem na minha
cabeça. Com que frequência o
veludo vermelho do trono é
substituído? Aqueles enfeites
dourados são presos com
pregos coloridos ou com cola?

Eu adoraria preencher o resto
desta coluna discutindo essas

questões, mas aprendi que as
pessoas tendem a ficar
entediadas quando começo a
falar sobre os arranjos ideais
das molas em uma cadeira de
balanço ou da possibilidade de
se reutilizar crina de cavalo.

Portanto, vou deixar o
martelo um pouco de lado e
fazer uma pergunta mais
genérica. O que é que torna esse
tipo de trabalho tão perfeito?
Posso pensar em um monte de
razões. Primeiro, ele é solitário
e, portanto, não há chefes,
subalternos ou pessoas
desagradáveis com seus
problemas desagradáveis.
Segundo, não envolve
computador. Terceiro,
consertar coisas faz bem para a
alma. Quarto, ver o resultado é
uma coisa que provoca
satisfação — e sentar-se sobre
ela é melhor ainda. Quinto, é
um trabalho repetitivo (de
modo que você vai ficando
melhor) e sexto, é variado (você
nunca fica entediada).

Minha nova carreira como
tapeceira deu mais peso à nova
e moderna teoria da motivação

sustentada por Daniel Pink, o
escritor, que diz que ansiamos
por três coisas no trabalho:
autonomia, domínio e
propósito. Tenho autonomia
em meus trabalhos de
tapeçaria, já que ninguém me
diz o que devo fazer. Eles
envolvem habilidade, já que
estou melhorando o tempo
todo — a última cadeira que
recuperei ficou muito boa. Mas
será que eles têm propósito?

Pink define isso como “nosso
anseio de nos conectar a algo
maior que nós mesmos”. Aqui,
ele errou. Na verdade, eu tenho
uma forte preferência por
trabalhar em cadeiras que são
menores do que eu — as
maiores são muito difíceis.

No entanto, ele pode estar
certo quando diz que o trabalho
precisa de um propósito: não
consigo pensar em nenhuma
atividade com mais propósito
do que fazer alguma coisa
segura para se sentar.

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

É preciso escolher quem
tem potencial para crescer
De São Paulo

Investir na “prata da casa” po -
de ser mais barato e vantajoso do
que captar um talento no merca-
do, mas a prática requer alguns
cuidados. Para José Luis Lopez, da
consultoria ActionCoach, de-
ve-se garantir a formação profis-
sional para o executivo que mos-
tra comprometimento com a or-
ganização. “É possível perceber
quem tem o perfil que dará retor-
no ao investimento”, diz.

Para Márcia Amorim, gerente
geral de recursos humanos da
Unimed Rio de Janeiro, com 1,6
mil colaboradores, a busca de
currículos dentro da empresa
garante rapidez e redução de
custos no processo seletivo,
além de fortalecer a imagem do
setor de RH como um incenti-
vador de carreiras. “É preciso
avaliar o sucessor em potencial
não apenas em relação aos co-
nhecimentos técnicos, mas
também em aspectos de lide-
rança e de relacionamento”,
afirma. A transparência na in-
dicação também é necessária
para não transmitir à equipe
uma sensação de favoritismo,
alerta Márcia.

A vantagem de o gestor anti-
go já estar familiarizado com os
processos e a cultura da organi-
zação é considerada na hora da
promoção, segundo Lygia Villar,
diretora de RH da Brookfield In-
corporações, com seis mil cola-
boradores. “A partir de uma no-
va oportunidade, o funcionário
passa a enxergar a empresa de

forma mais positiva. Assim, a
busca por colocações na concor-
rência diminui”, diz. Mas Lygia
também acredita que é preciso
haver equilíbrio no processo de
recrutamento, uma vez que pro-
fissionais do mercado podem
trazer novas experiências, ideias
e estimular a inovação. “Já os
programas de formação devem
estar a serviço das estratégias da
organização, para que possam
antecipar necessidades e prepa-
rar as equipes para um cresci-
mento previsto.”

Segundo Andreza Santana,
gerente de marketing da Mons-
ter Brasil, da área de recruta-
mento, as empresas que dese-
jam manter seus melhores talen-
tos precisam desenvolver políti-
cas personalizadas, com cursos
de extensão e reciclagem. “Ações
de prolongamento de carreira
devem ser aplicadas nas áreas
mais importantes da organiza-
ç ã o”, afirma.

Renato Cerri, gerente geral de
manufatura da Whirlpool, tem
mais de 20 anos de empresa.
Nesse período, formou-se em
engenharia de produção, fez um
MBA em gestão empresarial e di-
versos cursos internos. Hoje, co-
manda cerca de quatro mil cola-
boradores. Para garantir a aten-
ção da empresa, Cerri misturou
bom desempenho, busca por
aprendizado e desenvolvimento
de habilidades que seriam re-
queridas nas próximas missões.
“Em paralelo, tive o suporte de
mentores, além de treinamentos
voltados para a liderança.” (JS)

RECURSOS HUMANOS

Promoções ajudam
empresas a evitar
evasão de talentos
Com programas de formação internos, elas querem incentivar
carreiras mais longas. Por Jacilio Saraiva, para o Valor, de São Paulo

Reforçar políticas de promoções
e programas internos de formação
tem sido uma estratégia cada vez
mais adotada pelas empresas para
ter em seus quadros talentos capa-
zes de ocupar cargos de liderança
sem a necessidade de garimpar
currículos no mercado.

Na Whirlpool, por exemplo, cer-
ca de 70% dos candidatos para po-
sições de gestores vinham do mer-
cado e apenas 30% dos líderes ha-
viam crescido internamente em
2005. Hoje, esse índice se inverteu.
“Preparamos os profissionais para
a empresa como um todo e não
apenas para uma área”, diz a ge-
rente geral de recursos humanos,
Andrea Clemente. Entre os chefes e
especialistas da empresa, a média
de permanência é de 9,3 anos.

Desde 2005, a companhia tem
um programa de educação corpo-
rativa para o desenvolvimento dos
colaboradores que, em 2010, agre-
gou uma “escola de líderes” para
supervisores, gerentes e diretores.
No ano passado, a empresa, que
tem 14 mil funcionários no país,
também iniciou um programa de
mentoring, para a troca de expe-
riências entre funcionários, e fó-
runs bimestrais conduzidos por
executivos seniores.

Na U n i l e v e r, no ano passado,
apenas 22% dos cargos gerenciais
e de diretoria foram ocupados
por profissionais do mercado,
enquanto 78% foram destinados
a colaboradores antigos. A média
de permanência dos funcioná-
rios na companhia é de sete anos.
“Do total de promovidos, 62% en-
traram na folha em cargo não ge-
rencial e 16% ingressaram como
trainees e estagiários”, detalha
Jessica Hollaender, diretora de
RH da corporação com mais de
13 mil empregados no Brasil.

Segundo Jessica, 36% dos
atuais diretores e 50% do “board”
no país saíram do programa de
trainees, que dura três anos e
existe há mais de quatro décadas.
A meta é que os participantes do
curso tornem-se diretores em dez
anos. Outra iniciativa é o progra-
ma Germinar, que desde 2003
transforma coordenadores e su-
pervisores em gerentes. No ano
passado, 33 funcionários partici-
param da ação, com atividades de
coaching e gerenciamento de
projetos. “Conseguimos aumen-
tar o volume de promoções inter-
nas para cargos gerenciais e foca-

mos no desenvolvimento de pro-
fissionais de alto potencial.”

Para a executiva, entre as princi-
pais vantagens de investir na prata
da casa, ao invés de captar currícu-
los no mercado, está o sentimento
de “p e r t e n c i m e n t o” à corporação,
maior engajamento das equipes e
a manutenção de conhecimentos
importantes dentro da compa-
nhia. “Com o ambiente econômico
aquecido e a escassez de mão de
obra qualificada, ter um olhar cui-
dadoso para os talentos internos é
uma questão estratégica.” Em
2011, a empresa investiu mais de
R$ 17 milhões no treinamento de
funcionários. No ano passado, ini-
ciou um programa em que os no-
vos líderes escolhem um gestor sê-
nior como mentor. “É uma oportu-
nidade de fortalecer suas habilida-
des e acelerar a formação”, diz.

Desde 1988 na Unilever, o vi-
ce-presidente de alimentos e bebi-
das João Francisco Campos, de 47
anos, entrou na empresa como
trainee. Com a carreira mais volta-
da à área de marketing, trabalhou
também nos departamentos de
compras e logística. Antes da atual
função, foi diretor de ‘personal ca-
r e’ e vice-presidente de detergen-
tes e sorvetes na Europa por onze
anos. “É como se eu tivesse traba-
lhado em vários empregos, mas na
mesma empresa”, afirma. A possi-
bilidade de mudar de categorias
de negócio, tendo uma visão geral
dos mercados, rendeu ao executi-
vo mais experiência e flexibilida-
de. Já a vivência internacional o
ajudou a entender consumidores
diferentes daqueles que estava
acostumado no Brasil.

No ano passado, Campos fez
uma “reciclagem de gerência” em
Londres e hoje participa de um
curso de liderança. Além disso, é
coach de talentos nos Estados Uni-
dos e no Brasil, e mantém um
orientador para sua própria carrei-
ra na empresa. “A capacitação é um
processo contínuo e estamos sem-
pre renovando conhecimentos no
dia a dia, em viagens e com mu-
dança de posições.”

Segundo José Luis Lopez, diretor
da consultoria ActionCoach, os
executivos são cada vez mais moti-
vados por desafios e não hesitam
em trocar de companhia em busca
de novas oportunidades. “Por essa
razão, as organizações estão se vol-
tando para a qualificação. O obje-
tivo é reter talentos, investindo em

João Francisco Campos, vice-presidente de alimentos e bebidas da Unilever, ingressou na companhia como trainee em 1988

uma área de RH mais ativa”, expli-
ca. A estratégia, segundo o especia-
lista, além de reforçar programas
de capacitação, cria planos de car-
reira condizentes com o currículo
dos colaboradores.

Na A m b e v, faz parte do DNA da
organização formar líderes dentro
de casa, segundo Daniel Cocenzo,
gerente corporativo de gente &
gestão. “Já investimos mais de R$
150 milhões na Universidade Am-
bev (UA), que integra os progra-
mas de aprendizagem em todos os
níveis hierárquicos, do estagiário
ao presidente”, revela. A unidade
existe há 17 anos e ofereceu 1,1 mil
cursos no ano passado. Entre as
iniciativas da UA estão programas
de trainee para formar gestores
nas áreas industrial, de marketing,
jurídico e financeiro. Hoje, a em-
presa tem 110 ex-trainees em car-
gos de primeira gerência. Com 30
mil funcionários no país, cerca de
três mil colaboradores já acumu-
lam mais de dez anos de casa. Em
2011, a Ambev contabilizou mais
de cinco mil promoções verticais
(de hierarquia) e mais sete mil
transferências horizontais (de tro-
ca de área, mas no mesmo cargo).

De acordo com Paulo Naef, só-
cio da Search Consultoria em RH,
ao perceberem um ambiente de
desenvolvimento e possibilidade
de crescimento, os profissionais
enxergam na empresa um lugar
seguro para ficar por um longo
tempo. Mas, para ele, o ideal é
que a corporação também crie
programas específicos para dife-
rentes fases da carreira. “Não
adianta investir apenas na cama-
da mais jovem do quadro e não
se preparar para oferecer desa-
fios a esses profissionais quando
eles atingem uma maior capaci-
dade e maturidade”, explica.

Na D o w, a média de permanên-
cia dos funcionários é de onze
anos, segundo Graziella Batista,
gerente de diversidade e inclusão
para a América Latina. O volume
de promoções internas para car-
gos gerenciais subiu de 27, em
2008, para 38, em 2011. O aumen-
to aconteceu graças à criação de
novas posições regionais para
acompanhar o crescimento da em-
presa, aliada a um plano de desen-
volvimento e sucessão. Desde
2006, a organização mantém o
H.H. Dow Academy, programa de
desenvolvimento de gestores, e de-
senvolveu um workshop para a

média e alta gerência em parceria
com a Fundação Dom Cabral.
“Quando descobrimos ‘high po-
tentials’, trabalhamos para que
eles tenham as carreiras acelera-
das”, diz Graziella. Em 2010, 173 lí-
deres no Brasil completaram 1,4
mil cursos, totalizando 9,7 mil ho-
ras de treinamento.

Walter Figueira, diretor de
controladoria da Dow para a
América Latina, de 59 anos e na
empresa há 37, participa de pro-
gramas de desenvolvimento de
liderança desde que começou a
gerenciar equipes há mais de três
décadas. Durante o período, ocu-
pou postos no Brasil e nos Esta-
dos Unidos. “Além do aprendiza-
do, participar dos cursos ainda
jovem me deu a oportunidade de
interagir com líderes mais expe-
rientes”. Segundo Figueira, é es-
sencial para a carreira estar aber-
to às oportunidades, correr ris-
cos e ter confiança no próprio ta-
co. “Os líderes, independente-
mente da experiência e idade,
precisam participar de progra-
mas de treinamento para se atua-
lizarem sobre os novos objetivos
da empresa”, diz.

De acordo com Carla Silvério e
Viviane de Araújo Lima, sócias da
Global Legal Search Brasil, um pro-
fissional bem formado vai estar
mais preparado para o avanço nos
negócios. “Perder alguém da casa
pode ter um custo elevado, princi-
palmente se for um executivo que
conhece o histórico da empresa e
faz parte das decisões estratégi-
cas”, diz Carla. Para Viviane, as
companhias brasileiras mais preo-
cupadas em montar programas
para a formação de lideranças são
as indústrias que investem em pes-
quisa e desenvolvimento de pro-
dutos, dos setores de tecnologia,
farmacêuticas e de infraestrutura.

LUIS USHIROBIRA/VALOR
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jun. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.




