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há mais tempo, acaba sendo
procurado mesmo quando não
está de plantão. Também é comum perder fins de semana
com o trabalho, pois algumas
atividades são feitas com mais
facilidade quando há um fluxo
menor no sistema.
Com noites estressantes, rotina complexa e trabalho cansativo, Souza explica que o desgaste
é grande. “Às vezes a gente chega
no limite”, admite. Mesmo assim,
ele faz questão de ressaltar que
gosta muito do que faz e que
nem pensa em mudar de área. A
saída é aproveitar bem as férias
uma vez por ano. “Tiro os trinta
dias. Viajo e nem levo o celular.”
Considerada a terceira posição
mais exaustiva pela pesquisa, os
diretores de informação, ou CIOs
(chief information officer), são
os responsáveis por liderar todo
o departamento de TI das empresas, o que significa tomar decisões rápidas e gerir a equipe de
profissionais da área. Para Walter
Sanches, CIO da Termomecanica
São Paulo, uma das principais
preocupações é estar sempre
atualizado a respeito dos serviços e tecnologias. “A TI é demandada por todas as áreas do negócio, e o responsável por tudo é você”, explica. Como diretor da departamento, ele precisa se manter informado não só do que
acontece na organização, mas
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pelo processamento de bancos
de dados. É o caso de Mauricio
Souza, administrador de banco
de dados Oracle da empresa indiana de serviços de tecnologia
HCL. Ele trabalha em um esquema de sobreaviso no qual fica
disponível para atender chamados a qualquer hora do dia, mesmo depois do fim do expediente
de oito horas. Por ter como principal cliente uma rede de varejo
de grande porte, Souza diz que a
demanda é alta. “Eles ligam o
tempo inteiro”, explica, e confessa que dorme “com um olho
aberto e outro fechado”, pois
costuma receber ligações a qualquer hora da noite.
Profissionais com essa função
são responsáveis por manter e
melhorar os processos de uma
operação que faz consultas desse
tipo. Quando alguém usa um
cartão de crédito, por exemplo, o
tempo até a aprovação da compra inclui inúmeros acessos a extensos bancos de dados como os
que Souza e sua equipe, com
mais três profissionais, administram. Qualquer interrupção do
serviço ou anormalidade pode
levar a grandes perdas. A solução
precisa vir imediatamente.
Para aliviar a rotina, eles adotaram um sistema de rodízio — a
cada semana é a vez de um ficar
em ‘stand by’ para a empresa.
Mas Souza, que atende o cliente
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dados, esse número chega a 70%.
Já 80% dos profissionais da área
de engenharia concordam que
existem muitos outros dependendo do seu trabalho, o que faz
com que eles precisem agir rapidamente em caso de problemas.
Mais de 90% dizem ler imediatamente as mensagens recebidas, e
86% se esforçam para responder
o mais rápido possível.
O Estados Unidos são o país
onde os profissionais de TI passam a maior parte do tempo conectados no trabalho. A América
Latina, da qual participaram
Brasil e México, foi a região com
menos exigência de disponibilidade. Carlson destaca, contudo,
que a diferença entre o primeiro
e o último lugar foi de apenas 5
pontos percentuais.
Entre as funções mais exaustivas, os primeiros colocados são
administradores e líderes de projetos, que acumulam responsabilidades não só estratégicas como
operacionais e técnicas. Eles são
seguidos dos analistas, compradores e consultores da área de
aquisição de TI. Mais da metade
destes, por exemplo, afirmam
que não encontram tempo para
fazer tudo o que precisa ser feito.
O ranking das funções mais
cansativas também inclui analistas de operações, profissionais
de segurança de TI, desenvolvedores de software e responsáveis
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Se não 24 horas por dia, ao menos 119 horas por semana — praticamente três vezes o tamanho
de uma jornada tradicional de
trabalho. Esse é o tempo exigido,
em média, que profissionais da
área de tecnologia da informação (TI) estejam disponíveis para
suas empresas. Os dados são de
uma pesquisa da consultoria
Emerson Network Power com
quase 800 funcionários de TI em
11 países, entre eles o Brasil.
A necessidade de estar sempre
“ligado” existe nas mais diversas
funções, independentemente do
nível do cargo ocupado. Com
uma escala de 0 a 100, a pesquisa
listou as funções consideradas
mais exaustivas, e todas as posições no ‘top 10’ obtiveram pontuação por volta de 70.
Para Blake Carlson, vice-presidente para o segmento de TI da
consultoria responsável pelo levantamento, a maioria das companhias não está ciente do quanto as equipes de TI são exigidas.
“Imagina-se que os principais
gastos na área estão ligados apenas aos equipamentos. Os esforços necessários para fazer essa
tecnologia funcionar geralmente são mal compreendidos”.
Em média, 45% dos profissionais dizem que não têm controle
sobre o próprio horário. Em alguns casos, como o de gerentes
de centrais de processamento de
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Levantamento em 11 países revela que a maioria dos especialistas na área precisa ficar em
‘stand by’ após o expediente e até aos fins de semana. Por Letícia Arcoverde, de São Paulo
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Profissionais de TI precisam
estar sempre disponíveis
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Mauricio Souza, da HCL, costuma receber ligações a qualquer hora da noite

das novidades e processos em geral. “Acabamos pensando nisso o
tempo todo”, afirma.
Os CIOs também são os principais responsáveis por motivar e
acompanhar o trabalho da equipe de TI, além de lidar com o orçamento da área. Para Sanches, a
gestão de funcionários precisa
ser mais integrada para que o risco de erro seja mínimo.
Apesar de trabalhar nove horas por dia, o executivo está sempre atento para resolver os problemas de maior gravidade que

chegam até ele. Quando algo
acontece, geralmente delega alguém para resolver a questão
técnica e cuida da comunicação.
“É essencial avisar logo no começo e dar um panorama da situação”, explica. Embora considere
o trabalho leve atualmente, Sanches conta que já passou por
empresas em que a demanda era
muito maior. “Cheguei a contabilizar 43 fins de semana trabalhando e a fazer expedientes de
até 15 horas por dia. Não tem
como desconectar.”

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 jul. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.
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Ex-alunos criam fundo para patrocinar bolsas de estudo
Rafael Sigollo
De São Paulo
Patrocinar pelo menos 15 bolsas de estudo por ano no Insper.
Foi com esse objetivo que
ex-alunos da instituição criaram a Perfin Educar, braço da
Perfin Investimentos especialmente dedicado ao projeto. Para bater essa meta, o plano é
captar R$ 20 milhões e doar a
totalidade dos rendimentos e
da taxa de administração, cerca
de R$ 300 mil anuais, ao fundo
de bolsas da escola. Com essa
estratégia, o grupo pretende
não ficar refém de doações, que
quase sempre dependem do
patrimônio e da iniciativa de
pessoas físicas.
De acordo com José Roberto

Moraes, sócio-fundador da Perfin e formado em 2007 pelo Insper, investir na área da educação não é novidade. O que ele e
seus sócios queriam, no entanto, era criar um modelo para
contribuir de forma sustentável
e duradoura com o acesso ao
ensino superior de primeira linha e com a formação de jovens
talentos. “Acreditamos que esse
é um fator de transformação na
sociedade, capaz de mudar a vida das pessoas”, explica.
Moraes ressalta que o fundo
criado é estável e conservador.
Desse modo, a Perfin Educar
busca estabelecer parcerias
com grandes grupos empresariais familiares, que investirão
cerca de R$ 1 milhão cada. “Eles
também precisam ter esse com-

promisso com a educação. Embora exista a possibilidade de
resgate, trata-se de um projeto
de longo prazo”. Além disso, o
fundo pretende aproximar as
empresas participantes com a
escola. “São corporações importantes, que precisam da
mão de obra qualificada e dos
talentos que estão sendo formados ali”, afirma.
Segundo Moraes, a Perfin
Educar será apenas mais um
doador no programa de bolsas
da escola e não influenciará na
decisão sobre quem receberá o
benefício. Além de ter diversos
ex-alunos entre os sócios e colaboradores da companhia, o
fato de o Insper não ter fins lucrativos também pesou na escolha. “Quem teve o privilégio

de estudar em uma instituição
de ponta e hoje colhe os frutos
disso deve ajudar outras pessoas a terem essa mesma oportunidade”, observa.
No início do ano, um grupo
de empresários e ex-alunos da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo lançou o Fundo Patrimonial Amigos da Poli.
Nesse caso, são captadas doações de empresas e pessoas físicas. Os rendimentos são usados
para patrocinar projetos de alunos, além de melhorias na infraestrutura dos laboratórios e
em equipamentos. Entre os doadores estão empresários como
Pedro Wongstschowski, presidente do grupo Ultra, Jayme
Garfinkel, presidente da Porto
Seguro, e Roberto Setubal, pre-

sidente do Itaú Unibanco.
Nos Estados Unidos, onde as
doações para universidades são
tradicionais, o fundo da Univer-

sidade de Harvard foi avaliado
em US$ 32 bilhões no ano passado — o maior do mundo, seguido de Yale e Princeton.

O papo-furado corporativo com grife merece um prêmio
Banda executiva
Lucy Kellaway

T

odo mês de janeiro
eu distribuo
prêmios pelos
melhores exemplos
de jargão
profissional declamados
durante o ano que se passou.
O Prêmio Abobrinha de
Ouro ficou tão popular que
decidi introduzi-lo em um
universo mais amplo. Portanto,
estou criando um prêmio
em julho que será concedido
a um executivo-chefe
pelos Serviços Relevantes
Prestados à Conversa Fiada.

O vencedor precisa ser um
grande empresário adepto da
conversa fiada, do exagero e dos
eufemismos, além de confuso
e de transmitir emoções falsas.
Acima de tudo, ele nunca
deve usar uma palavra simples
quando existe uma opção
muito mais complicada.
Nos últimos meses, analisei
ponderações feitas pelos
executivos-chefes nos relatórios
anuais de suas empresas, além
de outros pronunciamentos
públicos e, finalmente, cheguei
a uma decisão. Houve um breve
momento na semana passada
em que balancei e considerei
a possibilidade de dar o
prêmio para Bob Diamond por
seu anúncio de demissão, cheio
de “classe mundial”, “focado no
cliente” e todo o falatório sobre
sua “equipe administrativa
extraordinariamente
talentosa”. Mas um bom
jargão precisa ser obscuro
e a mensagem de Diamond
foi cristalina. Ela poderia
ser resumida em três
palavras: “Não é justo!”.
Como o novo prêmio leva

em conta a meritocracia e não
o tempo de serviço — e não
faz concessões à diversidade — o
primeiro vencedor acabou
sendo uma mulher. Ela é Angela
Ahrendts, presidente-executiva
da Burberry e uma lenda viva
em capa de chuva. Suas palavras
falam por si sós. Eis algumas
delas, que estão no mais recente
relatório anual da companhia.
“No canal atacadista, a
Burberry saiu de portas que
não estavam alinhadas com
o status da marca e investiu
na apresentação por meio
de variedades aprimoradas
e imóveis personalizados
como portas-chave”.
Isso atende o critério mais
importante para um jargão: ele
é completamente impenetrável.
Que portas são essas? Terá a
Burberry adquirido materiais
de construção da Travis
Perkins? E o que são variedades
aprimoradas? As outras
palavras — canal, alinhadas,
aprimoradas, chave —, são
todas clichês, mas colocar
tantas em um espaço tão
pequeno requer uma grande

habilidade. O relatório inteiro
está cheio de expressões
misteriosas: “experiência de
marca sem costuras”, “desfiles
de moda digitais” e “presença
de produtos sincronizada.”
Igualmente misterioso é o
que ela tem a dizer sobre
comunicação e como ela vem
estabelecendo “organismos
administrativos que unem
executivos experientes à
próxima geração de talentos
(um conselho dos sonhos)”.
Está ela sugerindo que velhos
e jovens dormem e sonham
juntos? Certamente não.
Também me impressionou
uma entrevista chapa-branca
que Ahrendts concedeu
recentemente à revista da
empresa que faz relações
públicas para a sua companhia,
em que amplia sua ideia
de “democratizar o luxo”.
Além disso, ela diz que tudo
é trabalho em equipe e insiste
na “remoção do ego” e
na “neutralização dos egos.”
Assim como as melhores
besteiras, até existe uma boa
intenção aqui, mas que acaba

sendo uma visão parcial da
realidade. Até onde me lembro,
a Burberry fez o possível
para acabar com os chamados
“chavs” [jovens arruaceiros
do Reino Unido], que estavam
profundamente ligados
aos seus tecidos axadrezados —
o que não foi algo muito
democrático. Isso pode
envolver equipe, mas
Ahrendts, por outro lado,
embolsou 16 milhões de
libras no ano passado, o que
sugere a infiltração de um
certo ego em algum ponto.
As únicas palavras fáceis
envolviam a descrição de um
serviço que não consegui
entender. Ele permite a você
desenhar sua própria capa de
chuva supercara, que Ahrendts
afirma oferecer “mais de 12
milhões de combinações e as
características mais luxuosas”.
Levando em conta o quanto
acho estressante escolher
entre a cor preta e a azul, a ideia
de 12 milhões de opções não
me parece um progresso. Isso
não é democracia, é loucura.
De certo modo, é estranho

que o primeiro vencedor do
meu novo prêmio seja uma
pessoa muito bem-sucedida.
Afinal, você pode pensar que
pessoas malsucedidas falariam
essas besteiras como um truque
para ocultar suas falhas.
Mas, como o setor de artigos
de luxo se baseia em vender
coisas a preços exorbitantes,
faz sentido ter um linguajar
tão inflado para acompanhar.
Há outra história, mais
simples, que ela poderia ter
contado no relatório: os lucros
são altos porque um número
inexplicavelmente grande de
novos ricos da não muito
democrática China acredita
ser de bom senso gastar cinco
mil libras em uma bolsa ou
bem mais que mil libras em
uma capa de chuva. Mas essa
história não soa bem e é aí que
entram os sonhos e os desfiles
digitais. A chefe da Burberry
juntou papo-furado com grife.
Ela merece o meu prêmio.
Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Times”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira

