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MERCADO EXECUTIVO

ra

pa

Os mais assediados

a

Antes de aceitar o último emprego, quantos convites você recebeu?
Brasil

África
do Sul

Austrália

China

39%
39%
22%

89%
3,5%
7,5%

74%
19%
7%

55%
40%
5%

EUA

Reino
Unido

Até 2
3 ou 4
5 ou mais

75%
18%
7%

76,5%
15,5%
8%

Fonte: Robert Walters
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“Isso mostra uma grande segurança dos profissionais brasileiros no mercado de trabalho
atualmente. Eles sabem que
existem oportunidades e que
podem rejeitar algumas propostas de emprego até encontrar algo que julguem ser realmente
muito bom”, diz Fréderic Ronflard, diretor de operações da
Robert Walters. Ele explica que,
em países onde a confiança dos
executivos é menor, os candidatos tendem a aceitar a primeira
oferta, pois não têm certeza de
que surgirá algo melhor.
Segundo Ronflard, a economia aquecida no Brasil faz com

que os profissionais talentosos
se deem o direito de escolher em
qual empresa querem trabalhar,
pois as propostas chegam a eles

A

O aquecimento do mercado
de trabalho e a escassez de talentos está fazendo com que o
profissional brasileiro se torne
um dos mais confiantes do
mundo. O resultado disso é que
os executivos do país estão entre
os mais seletivos ao decidir trocar de emprego. Uma pesquisa
da multinacional de recrutamento Robert Walters com mais
de 3 mil profissionais de 19 países revelou que a maioria dos
entrevistados no Brasil espera
receber pelo menos três propos-

tas de potenciais empregadores
antes de aceitar um trabalho.
Mais de 20% chegam a aguardar
a quinta oferta para decidir mudar para uma nova companhia.
Esse cenário é muito diferente
do encontrado em mercados desenvolvidos como Estados Unidos e Reino Unido, onde mais de
75% dos profissionais decidem
mudar de emprego na primeira
ou segunda proposta. O mesmo
acontece com economias dos
Brics como a China e a África do
Sul — a maioria dos profissionais
desses países espera menos e não
é tão confiante quanto o brasileiro para analisar propostas.
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Brasileiros demoram mais para dizer “sim” a uma proposta

muito rapidamente. “Os processos são bem ágeis e o assédio é
grande, pois o mercado está em
busca contínua por profissio-

nais”, justifica. “Além disso, o positivismo e a confiança natural
do brasileiro no futuro são fatores que ajudam a reforçar essa
tendencia”, ressalta.
Afetados pela crise econômica e
pelos níveis crescentes de desemprego, os países europeus estão entre os mercados onde os profissionais têm mais pressa na hora de
aceitar propostas de trabalho —
garantindo assim alguma estabilidade e segurança. Na Suíça, 82,2%
dos entrevistados afirmaram mudar de emprego logo na primeira
ou na segunda oferta que recebem. Na Alemanha, essa porcentagem é de 80% e, na Irlanda, de 73%.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.
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Estresse
aumenta em
tempos de
carga pesada
Para especialista, longas jornadas e falta de
poder de decisão comprometem a saúde no
trabalho. Por Adriana Fonseca, de São Paulo
Prazos cada vez mais curtos,
sobrecarga de trabalho e pouca
autonomia sobre o gerenciamento das tarefas são três fatores que, combinados, formam o
cenário perfeito para o desencadeamento do estresse entre profissionais. A conclusão é do economista americano Sean Nicholson, considerado um dos maiores especialistas no assunto e
que está no Brasil esta semana
para participar do 12º Congresso de Stress da Isma-BR, que
acontece entre 19 e 21 de junho
em Porto Alegre.
PhD, professor associado da
Cornell University (EUA), pesquisador associado do National Bureau of Economic Research e diretor de pesquisa da Upstate
Health Research Network, Nicholson diz que, embora não
existam dados que comprovem o
aumento do estresse relacionado
ao trabalho na população mundial, há evidências regionais de
que isso esteja acontecendo.

No Brasil, por exemplo, o problema já afeta 70% da população
economicamente ativa, segundo
dados da International Stress
Management Association (Isma-BR). Desses, 30% sofrem com
o nível mais devastador da doença, conhecido como “burnout”.
Nicholson menciona também
um estudo do Reino Unido. Lá,
530 mil profissionais procuraram médicos pelo que achavam
ser doenças relacionadas ao estresse em 2006. Em 2000, esse índice era de 110 mil pessoas. “Mais
profissionais estão sofrendo com
estresse associado ao trabalho.
Isso acontece porque alguns fatores que causam o problema se
tornaram mais comuns”, diz.
Isso inclui prazos cada vez menores para a realização de tarefas
profissionais e o fato de as pessoas terem grandes demandas
no cargo, mas pouco controle sobre o fluxo e a forma como o trabalho deve ser concluído. Longas
jornadas, insegurança, falta de

Segundo Sean Nicholson, a faixa etária mais atingida pelo estresse varia conforme a região. No Brasil, o problema é maior entre os 35 e 49 anos de idade

reconhecimento,
supervisão
abusiva, falta de apoio dos colegas e dos gestores completam o
quadro, segundo Nicholson.
No Brasil, uma pesquisa da Isma-BR com mil executivos do Rio
Grande do Sul e de São Paulo entre gerentes, supervisores e CEOs
com idades de 25 a 60 anos, mostrou que 62% culparam a falta de
tempo pelo estresse e 41%, a falta
de controle, ocasionada por muita responsabilidade e pouca autonomia, o que comprova a percepção de Nicholson.
No país, os profissionais mais
suscetíveis ao estresse são aqueles
com idade entre 35 e 49 anos. No
entanto, o especialista ressalta que
a faixa etária mais atingida pelo
problema varia de acordo com as
regiões. Nos Estados Unidos, por
exemplo, o pico do estresse acon-

tece por volta dos 30 anos e diminui depois tanto para homens
quanto para mulheres. “Um dos
quebra-cabeças nesse assunto é
explicar como o estresse atinge as
pessoas conforme a idade”, diz.
“Pessoas na faixa dos trinta e poucos anos normalmente têm filhos.
Quando você inclui a paternidade
à já existente carga de trabalho, isso cria mais estresse”, explica.
Também não há unanimidade
quando se analisam os dados
com base no gênero. Nos Estados
Unidos, estudos mostram que as
mulheres tendem a sofrer mais
com estresse. Já na Europa, são os
homens que apresentam mais
chance de relatar o problema.
As consequências de se ter
uma população economicamente ativa estressada são muitas. As
doenças mais comuns associadas

ao problema são depressão, ansiedade, pressão alta, dependência de álcool, desordem musculoesquelética e exaustão.
De acordo com o estudo da Isma-BR, entre os executivos brasileiros, 86% relatam dores musculares — incluindo dores de cabeça —, 81%, ansiedade e 57% buscam uma saída consumindo álcool ou drogas prescritas. O comportamento das pessoas no ambiente profissional também muda nesse cenário. Quase metade
dos entrevistados disseram ficar
mais agressivos e 18% já tiveram
alguma explosão de raiva.
Nicholson afirma que, além
das doenças físicas e psicológicas,
o estresse acarreta um alto custo
médico, faz com que as pessoas se
ausentem mais do trabalho, diminui a produtividade e aumen-

ta a rotatividade. De acordo com
ele, estima-se que 70 milhões de
dias de trabalho sejam perdidos
por ano em razão de saúde mental debilitada somente no Reino
Unido. “Dentro desse índice, 10
milhões são resultado de ansiedade, depressão e estresse originados das condições de trabalho”, afirma. Já nos Estados Unidos, o custo do estresse é estimado em US$ 300 bilhões por ano.
Existem maneiras, contudo,
de se evitar o aumento do problema. Uma das coisas mais importantes que as empresas podem fazer, na opinião de Nicholson, é dar aos seus funcionários
poder de decisão. “É essencial
aumentar o controle que eles
têm sobre seus trabalhos ou, ao
menos, melhorar a percepção
que eles têm sobre isso”, diz.

Alguns passos para realizar uma avaliação mais precisa
Banda executiva
Andrew Hill

D

as muitas avaliações
de carreira que já fiz
com pessoas da
minha equipe, duas
se destacaram. Em
uma delas, passei tanto tempo
investigando as fraquezas de
um profissional talentoso que
os demais acabaram
perguntando: “Houve algo de
bom em meu desempenho?”.
Na outra, levei adiante o
objetivo grandioso de um
colega em um formulário
intitulado “aspirações de
carreira”, mas logo recebi a
ordem de meu superior para
voltar atrás e informar ao

funcionário que o sonho estava
muito além de seu alcance.
Mesmo assim, sou um
entusiasta das avaliações de
desempenho. W. Edwards
Deming, especialista
americano em administração,
não era. Ele defendia a visão de
que um sistema de classificação
de méritos e avaliações anuais
de desempenho “alimenta
a performance de curto
prazo, aniquila o planejamento
de longo prazo, perpetua o
medo, acaba com o trabalho
em equipe, estimula a
rivalidade e a politicagem”.
Isso foi na década de 1980,
mas a sensação de que as
avaliações de desempenho
são inúteis e nocivas é a
mais persistente de várias
concepções erradas que
atrasam a evolução do
processo. Na verdade, a
necessidade de avaliações
realizadas de maneira
adequada aumentou, uma
vez que as estruturas
corporativas tradicionais estão
sendo corroídas e substituídas
por organizações mais
horizontais e colaborativas.
Mas existem maneiras de

melhorar esse processo.
Uma delas é não transformá-lo
em um exercício anual de
preenchimento de formulários.
Eles são, para o administrador
nervoso, o que o PowerPoint é
para o preparador de palestras
nervoso — uma muleta e uma
distração. Os críticos das
avaliações de desempenho às
vezes citam companhias como
a WL Gore ou HCL Technologies
como organizações que
“aboliram” o sistema. Mas
elas simplesmente trocaram a
avaliação formal por diferentes
tipos de avaliação aberta.
Jean-François Coget, da
California Polytechnic State
University de San Luis Obispo,
vem estudando 23 companhias
que abandonaram as avaliações
formais há dez anos ou mais.
A maioria ainda depende de
um “feedback” informal mais
frequente, mas mesmo algumas
dessas companhias ainda
agendam uma conversa anual
sobre os objetivos de carreira.
Companhias mais
convencionais também estão
mudando para a avaliação
feita no ano todo, beneficiadas
pela tecnologia que permite

uma interação mais frequente
entre o líder de uma equipe
e seus subordinados sobre
mudanças de funções e
objetivos. É idealismo
imaginar não ser necessário
ter um registro do que os
indivíduos conquistaram.
Companhias como a Gore
e a HCL conseguiram, em
vez disso, abrir essas
avaliações a um escrutínio e
comentários mais amplos.
É importante que o gestor
use o tempo que for preciso
para isso. Novas técnicas
podem simplificar o processo,
mas devem liberar os
administradores para fazer
o que eles deveriam estar
fazendo durante todo o
processo: treinar as pessoas
para avaliar e serem avaliadas,
prepará-las para discussões,
monitorar os resultados e
proporcionar um retorno.
Além disso, é preciso exercer
a liderança. Uma pesquisa
feita por Ed Lawler, da
Marshall School of Business
da Universidade do Sul
da Califórnia sugere uma
forte correlação entre o
gerenciamento do bom

desempenho e a liderança
por executivos seniores.
Os executivos-chefes não
precisam fazer tudo sozinhos:
na verdade, esses sistemas são
ainda mais eficientes quando
“controlados” por gerentes.
Nem sempre as avaliações de
desempenho precisam ser
feitas pessoalmente. O
professor Lawler certa vez
entrevistou um empregado que
alegava não ter passado por
uma avaliação de carreira,
embora seu gerente tivesse
afirmado o contrário.
Quando sua memória foi
estimulada, o funcionário se
lembrou que o chefe, de fato,
havia lhe oferecido alguns
indicadores para uma melhoria
de desempenho — no momento
em que os dois estavam
no banheiro da empresa.
Ninguém recomenda essa
técnica informal. Mas a
proliferação de equipes
globais torna mais difícil
para os líderes se encontrar
regularmente com os colegas.
A avaliação de desempenho
virtual soa como um
substituto pobre, mas ela
pode, em certas ocasiões,

amenizar o “medo do palco”,
o risco do confronto e a
confusão emocional que
levam a avaliações equivocadas
como as que fiz. (Mas atenção:
é melhor não ceder à
tentação, alimentada pela
tecnologia, de expressar suas
frustrações na internet.)
Lembre-se que mesmo os
processos melhorados não
vão satisfazer a todos. O nirvana
da avaliação de desempenho
ainda está muito distante.
Muitas empresas ainda são
terríveis até mesmo no básico.
Imagine, no entanto, que
todas as organizações
proporcionassem um
feedback objetivo, completo,
honesto e regular sobre os
pontos fortes e fracos dos
funcionários individualmente
— e de seus chefes. Pode
apostar que, mesmo assim,
alguns poucos de fraco
desempenho ainda tentariam
culpar esse sistema ideal
pelas críticas e resultados
negativos que teriam.
Andrew Hill é colunista do “Financial
Times”. Excepcionalmente hoje não
publicamos a coluna de Lucy Kellaway

