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RECADO

"As palavras amorosas são as
contas de um colar: saindo a
primeira, saem todas as demais."

Empresas brasileiras já perceberam que as necessidades dos profissionais estão focadas
em elementos intangíveis, como boa liderança, plano de carreira e clima organizacional

Ricardo Palma
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Os setores focados em engenharia continuam sendo os
mais críticos em termos de
apagão de mão de obra, informa o diretor da área de informações sobre remuneração do Hay Group, Olavo
Chiaradia. Entre eles estão
petróleo e gás, siderurgia e
construção civil. "Nos últimos anos, vivemos um momento de atração e retenção
de pessoas, e não somente de
talentos", observa Chiaradia.
Outro setor que Chiaradia
destaca é o de serviços, que
demanda mais profissionais
cada vez preparados por conta
da força do mercado interno
do Brasil. "Este setor emprega
muito, precisa de posições técnicas específicas e tem um
apelo fortíssimo de foco no
cliente. Ele não está no mesmo
boom da área de petróleo e
gás, mas não é menos importante", ressalta.
Em termos de atração e retenção de pessoas, apenas
uma pequena parte das empresas observa a importância
dos benefícios intangíveis.
Segundo Chiaradia, a maioria das companhias age de
forma reativa quando perde
um talento. “É preciso olhar
com mais atenção para o clima organizacional, cuidar do
preparo de suas lideranças e
criar oportunidades para a
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carreira dos profissionais
mais novos”, avalia.
A sócia-diretora da consultoria de desenvolvimento
profissional Yluminarh, Ylana Miller, também entende
que as organizações precisam prestar mais atenção aos
fatores não mensuráveis. A
executiva trabalha há mais
de 20 anos no ramo de desenvolvimento organizacional, com foco especial em
problemas relacionados à retenção e motivação de profissionais, e vê o item remuneração perdendo importância para muitos profissionais,
diante de elementos como
plano de carreira, investimento em capacitação, liderança, clima organizacional e
felicidade no trabalho.
"Em todos os programas
que desenvolvemos, o fator
mais delicado para obter uma
melhor sensível é o clima organizacional. É importante ter
líderes de verdade para conseguir desenvolver e reter as pessoas", afirma Ylana.
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Já os Incentivos de Longo
Prazo (ILP), que estão ligados
principalmente ao alinhamento de interesses entre acionistas e executivos, seguem como
prática de mercado para 60%
das empresas presentes no
banco de dados do Hay Group.
Como muitos estão atrelados
ao ICP, poderão sofrer com um
resultado ruim de 2012.
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Clima organizacional
O Canal dos Concursos é
um site de ensino à distância
para pessoas interessadas em
passar em concursos nas áreas
fiscal e jurídica. Segundo a especialista de RH da companhia, Micheli Gargalhone, apesar de estar há apenas seis anos
no mercado e ter apenas 40
funcionários, a empresa já trabalha com atenção para questões relacionadas à melhoria
do ambiente de trabalho. Desde 2011, a organização promove uma avaliação anual 360
graus, em superiores e subordinados se avaliam mutuamente. A partir daí, os funcionários e os gestores recebem
um feedback de seu trabalho e

de suas necessidades.
Micheli conta que, além dos
benefícios comuns no mercado, como plano de saúde e pagamentos conforme avaliação
por desempenho, o Canal dos
Concursos criou programas
motivacionais. Um exemplo é
o Dia Fun, quando os funcionários cessam suas atividades
ao meio-dia para almoçarem
juntos e participarem de atividades ao ar livre. “O evento é
realizado uma vez por mês. Na
ocasião, premiamos em dinheiro o funcionário considerado destaque do mês", conta.
Ainda assim, Micheli diz
que a melhoria do clima organizacional veio somente com
o início do sistema de rotação, em que um funcionário
passa um dia em outro departamento para conhecer de
perto as dificuldades e necessidades das outras áreas. Para
a executiva, a ação serviu para
aumentar o comprometimento de todos os empregados e
somente com essa interação
eles passaram a viver em
maior harmonia.
Por outro lado, os funcionários não podem esquecer
que o ambiente de trabalhado é feito por todos. Segundo
a sócia-diretora da Yluminarh, cada vez mais está se falando da importância do papel dos liderados na formação e desenvolvimento do líder. "Em vez de ficar apenas
reclamando, as pessoas precisam dar feedback para os
seus gestores", indica Ylana,
chamando ainda atenção para o fato de que muitos profissionais continuam sendo
pouco pró-ativos neste sentido e esperam pelo momento
da avaliação anual. "Por medo, as pessoas preferem mudar de companhia a quebrar
esse bloqueio", conclui.

PRATELEIRA

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 out. 2012, Seudinheiro, p. B-12.

Para otimizar resultados
No mundo corporativo atual, que vive em
constante transformaç’ao, mudanças sociais,
econômicas e culturais são capazes de
influenciar o ambiente organizacional das
empresas a qualquer momento. Na obra, o
autor mostra como isso é possível, apontando
metodologias que ajudam a lidar com a
complexidade do clima organizacional, e
analisando o impacto das novas gerações de
tecnologias. Além disso, o livro também tenta
explorar o papel do líder e as competências
necessárias para liderar as equipes e otimizar
os resultados da empresa.
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Ufa! Chegam ao fim as eleições 2012. O Brasil fez bonito.
Quase 40 milhões de eleitores foram às urnas. Votaram.
Em poucas horas, o resultado era conhecido. Nem todos
os municípios bateram o martelo no primeiro turno. Alguns preferiram pensar melhor. Hoje optam por este ou
aquele candidato.
Vale, pois, conhecer a origem curiosa de prefeito. A palavra veio do latim praefectus. Na origem, prae facere. A
duplinha significa fazer antes, antecipar-se. Daí a conclusão: o prefeito não mandava fazer. Fazia o que as câmaras sugeriam — sem demora. Ele não era criatura especial, ungida pelas urnas. Podia ser um sacerdote, um
agricultor, um pastor de ovelhas. Só mais tarde prefeito
se tornou cargo político.

No Canal dos Concursos, Micheli promove eventos motivacionais ao ar livre para os 40 empregados

ão

trair, motivar e reter
são as palavras que
formam o mantra
mais falado no mercado de trabalho brasileiro
atualmente. As empresas, sobretudo as multinacionais, já
entenderam que é preciso oferecer uma remuneração
atraente, além de benefícios
de curto e longo prazos. De
acordo com especialistas em
recursos humanos (RH), o
momento é de observar que
as necessidades dos profissionais estão focadas nos chamados elementos intangíveis,
que englobam clima organizacional, boa liderança e um
programa estruturado de
crescimento na empresa.
Nesta semana, a consultoria Hay Group Brasil divulgou
a 32ª edição do estudo Hay
Group de Remuneração Executiva no mercado brasileiro.
O relatório traz práticas e tendências para 2013 e ouviu
mais de 5 mil executivos de
312 empresas, inseridas em
seis macro setores econômicos. De acordo com o estudo,
o ambiente corporativo no
Brasil está cada vez mais maduro e sofisticado, e o correto
equacionamento da remuneração representa uma parcela
muito importante da estratégia das companhias que atuam por aqui.
Os pacotes de remuneração
continuam apresentando
pouca diferenciação entre os
diversos setores econômicos
analisados, mas, na comparação cargo a cargo, elas se tornam cada vez mais significativas, pois refletem as revisões
salariais e de políticas realizadas nas organizações, a movimentação natural do mercado
e o próprio desempenho de
cada empresa. O relatório
mostra também que quase
não há diferenças entre as regiões Sudeste, Sul e Nordeste.
No passado, havia um gap de
até 16%, hoje está praticamente equivalente. No salário
base, por exemplo, a diferença
do Nordeste para o Sudeste
caiu para 6%.
Presentes em todas as empresas ouvidas no estudo, os
Incentivos de Curto Prazo
(ICP) são os programas de
bônus baseados em performance da empresa, área ou
dos indivíduos, cuja apuração dos resultados e pagamento se dão no período de
até 12 meses. Atrelados aos
resultados anuais das companhias, esta remuneração
variável pode sofrer com os
resultados deste ano, especialmente se a economia brasileira não voltar a crescer.
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Segundo turno
E turno? A dissílaba vem do francês tour. Quer dizer turno, volta. Escolas funcionam em três turnos — matutino,
vespertino e noturno. Trabalhadores nem sempre escolhem o turno de labuta. Eleitores elegem os representantes na primeira ou na segunda rodada — o primeiro ou o
segundo turno.

É lei
A Câmara tornou de direito o que era de fato. Desde tempos idos e vividos, deputados trabalham de terça a quinta. Segundas e sextas funcionam como pontos facultativos. Aparece quem quiser. Agora, a prática se tornou lei.
Brasileiros de norte a sul do país reagiram. Alguns com
ironia. "Eu também quero", diziam em blogues e nas redes sociais. Outros com dureza. Gazeteiro foi a palavra
mais ouvida. Com ela, o verbo gazetear. E, claro, a dúvida: como conjugá-lo?
Gazetear joga no time de passear e frear. A 1ª pessoa do
plural dos presentes do indicativo e subjuntivo tem manha. Manda o i bater à porta de outra freguesia. Veja: eu
passeio (freio, gazeteio), ele passeia (freia, gazeteia), nós
passeamos (freamos, gazeteamos), eles passeiam
(freiam, gazeteiam); que eu passeie (freie, gazeteie), ele
passeie (freie, gazeteie), nós passeemos (freemos, gazeteemos), eles passeiem (freiem, gazeteiem).
Em bom português: nos tempos da vovó, poucos diziam
gazetear. A moçada preferia matar aula. Assim, tinha
problemas em casa. Mas acertava a conjugação verbal.

Era, não é mais
O julgamento do mensalão não traz dores de cabeça só a
réus e advogados. Jornais, revistas, rádios e tevês também sofrem. A mais recente crise se refere ao prefixo ex. A
vedete: José Dirceu. É um tal de "ex-ministro da Casa Civil do governo Lula" pra lá, "ex-ministro da Casa Civil do
governo Lula" pra cá.
Baita desorientação. Hoje, Zé Dirceu é ex- ministro da
Casa Civil. No governo Lula, quando houve o mensalão,
ele era ministro da Casa Civil. Melhor prestar atenção ao
tempo. Assim: José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, está
sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. José Dirceu, ministro da Casa Civil do governo Lula, está sendo
julgado pelo Supremo.

Boa viagem
O governo cubano anunciou o relaxamento das regras de
viagens ao exterior. A notícia trouxe a ilha às manchetes.
Entre comentários, aplausos e críticas, uma questão sobressaiu. Trata-se da crase. Na hora de escrever, muitos
se esqueceram de versinho que os professores repetiam e
repetiam.
Nome de país ora se usa com artigo (a França, a Argentina). Ora sem (Portugal, Mônaco). Como a crase indica a
fusão de dois aa, só os acompanhados podem ser antecedidos do acento grave. Há jeito pra lá de divertido de saber se o pequenino tem vez:
Se, ao voltar, volto da,
Crase no a.
Se, ao voltar, volto de,
Crase pra quê?

Tira-teima
Vou a Cuba? Vou à Cuba?
Volto de Cuba. (Se, ao voltar, volto de, crase pra quê?):
Vou a Cuba.
Vou a China? Vou à China?
Volto da China. (Se, ao voltar, volto da, crase no a.): Vou à
China.

LEITOR PERGUNTA

Campus ou câmpus?
CLAUDIO BITTENCOURT, LUGAR INCERTO
Em latim, campus não tem acento. Em português, câmpus joga no time
de ônus e bônus. Tem chapeuzinho.

