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Os chefes e não as torradeiras deveriam vir com manual
Banda executiva

Lucy Kellaway

R
ecentemente,
comprei uma nova
torradeira Braun
porque estava farta
da minha antiga,

que ignorava completamente
um lado do pão e queimava o
outro. A nova ainda está em
seus primeiros dias, mas
parece funcionar bem melhor.

Mais impressionante do que
sua capacidade de tostar
simultaneamente os dois lados
do pão é seu manual de 15
páginas explicando como usar
o aparelho. Não deixar
funcionando sem estar
presente, ele diz. Usar apenas

em posição vertical. Não
colocar a torradeira em um
forno aquecido. Usar apenas
para a utilidade especificada.

O fervor dos fabricantes por
dar instruções é
impressionante, mas foi
particularmente desperdiçado
no caso desta simples
máquina. Venho usando
torradeiras com êxito há
mais de 40 anos e nunca
coloquei nenhuma dentro
do forno. Cheguei à conclusão
que são todas bem parecidas —
esquentam por algum tempo
e, então, param de torrar.
Os manuais são úteis apenas
quando os aparelhos não
se comportam de forma
óbvia para os novatos
ou variam muito de uma
marca para outra.

Sempre achei que a máquina
mais necessitada de um
manual era o ser humano.
Há alguns princípios gerais,
mas cada modelo é diferente
em aspectos bem importantes.
Se observarmos as pessoas
fazendo torradas, vamos que
elas cortam fatias tão grossas
que ficam emperradas todas as
vezes, enquanto

outras sempre cortam duas
fatias, mas comem apenas uma.

Até a semana passada, achava
que a ideia de um manual de
operação para o ser humano era
pura fantasia, mas então
me deparei com um exemplo real
no LinkedIn: um manual escrito
por Aaron Hurst, um
empreendedor em redes sociais,
sobre ele próprio.
“As pessoas são muito mais
complicadas do que máquinas e
já era hora de começarmos
a ajudar nossos colegas a
entender como nós
funcionamos”, explicou.

A ideia de um manual que
mostre as preferências
específicas e o estilo de algum
determinado diretor, com seus
amores e desamores, é tão boa
que é extraordinário termos
levado alguns milhares de anos
para que a propuséssemos.

Se eu tivesse lido um manual
sobre aquele chefe
normalmente simpático que
certa manhã fingiu não me
conhecer no elevador, saberia
que ele simplesmente estava de
ressaca. Em vez disso, conclui
que ele estava para me demitir.
Da mesma forma, teria sido

bom saber que aquele diretor
que me pediu para lhe dizer a
dura verdade, na verdade queria
uma suave mentira. Eu lhe disse
a verdade; passaram anos antes
de ele voltar a falar comigo.

Em termos mais gerais, o
manual poderia revelar que
chefes preferem o telefone em
vez do e-mail. Com alguns é
melhor falar de manhã; com
outros é melhor nunca falar.
Existem os que abominam a falta
de cuidado por parte dos
funcionários.
Aqueles que vêm exibindo
mudanças repentinas de humor
porque o casamento está se
desfazendo. E assim por diante.

Infelizmente, o manual de
Hurst sobre ele mesmo não
corresponde exatamente ao
prometido. “Criei [o manual]
para ajudar minha equipe a
compreender meu gosto por
loucuras”, escreve, revelando um
nível de autoconhecimento bem
baixo. Ele, então, começa
a explicar o que lhe traz
motivação: “Acredito em dar
oportunidades às pessoas
para que elas cresçam e em
pressioná-las para que vão além
de seu nível de conforto.”

Esse manual me diz duas
coisas: não quero trabalhar para
Hurst e guias desse
tipo são melhores quando
escritos por terceiros.
A torradeira não escreve seu
próprio manual; os chefes
também não deveriam fazê-lo.

Hurst não inventou o manual
do diretor — pegou-o
emprestado do blog da
“Bloomberg Businessweek”,
no qual há um esboço melhor da
ideia. A revista recomenda que
um manual deveria incluir dicas
como: “Não costumo fazer
comentários positivos [sobre
o trabalho dos funcionários].
Se você não ouvir nada de mim,
quer dizer que estou satisfeito”.

Infelizmente, o blog foi
recebido com respostas hostis. A
mentalidade gerencial, em
grande parte, é baseada na ideia
sentimental de que podemos
aprender a mudar —
a dar um maior retorno sobre
o trabalho dos funcionários e
assim por diante — e, portanto,
não foi considerado positivo que
um chefe anunciasse
seus defeitos na expectativa
de que seus subordinados os
contornem. Na vida real,

no entanto, as pessoas não
mudam muito. Portanto,
se todos conhecerem as
idiossincrasias de seus chefes,
será melhor para todo mundo.

Recentemente, vi o conceito do
manual de usuário funcionando
com grande eficácia ao observar
um experiente executivo-chefe
falar com seus principais
gerentes. Ele subiu em um palco
e declarou que era péssimo em
lembrar nomes e que ficaria
imensamente agradecido se
todos os que falassem
relembrassem quem eram. Foi
uma jogada de mestre: ele se
livrou de ter de olhar
desesperadamente para os
crachás com os nomes; e seus
subordinados foram poupados
da paranoia de descobrir
que seu chefe os confundia.

Você poderia dizer que seria
mais adequado se ele melhorasse
em lembrar nomes. Mas se você
conhecer uma
boa forma para conseguir
isso, eu, desde já, realmente
gostaria de ouvir qual é.

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

RECURSOS HUMANOS

Aumenta a preocupação com a falta de qualificação
Letícia Arcoverde
De São Paulo

A atual escassez de mão de obra
qualificada não é exclusividade de
economias emergentes, mas um
problema global que precisa ser
resolvido com mais flexibilidade e
mobilidade entre os países. No
Brasil, o mercado sofre principal-
mente com a falta de profissionais
nas áreas estratégicas e o cresci-
mento dos salários. “É um assunto
que deveria ser prioridade de qual-
quer governo”, diz Mark Bowden,
diretor geral da consultoria Hays
para a América Latina.

Os resultados são do Global
Skills Index, produzido pela Hays
em parceria com a Oxford Eco-
nomics, que mapeia o mercado
de trabalho em 27 países. De
acordo com os dados referentes a
2012, o Brasil tem um índice de
5.7, um pouco acima da média
mundial de 5.1. Números maio-
res indicam maior dificuldade de
encontrar profissionais qualifi-
cados, enquanto os mais baixos
apontam o contrário — sobram
candidatos para as vagas dispo-
níveis. Bélgica, Itália e Hong
Kong ganham nesse quesito.

Apesar de próximo da média,

o Brasil é o 7º país onde a mão de
obra qualificada é mais escassa.
Os Estados Unidos e a Alemanha
estão empatados no topo, com
um índice de 6.4.

Segundo Bowden, o mercado
de trabalho brasileiro está sendo
afetado em razão de três princi-
pais fatores. O primeiro é a falta
de profissionais em áreas como
engenharia, pesquisa e saúde, e
varejo. Outros aspectos são a
educação — uma vez que há um
descompasso entre os profissio-
nais sendo formados e as necessi-
dades do mercado — , e a pressão
salarial. “A falta de profissionais e

os reajustes anuais inflacionam
os salários”, afirma.

Para o consultor, o Brasil preci-
sa flexibilizar suas leis trabalhis-
tas para poder concorrer com o
mercado internacional, e o mo-
mento de desaceleração econô-
mica faz com que o país precise
pensar ainda mais no assunto.
“Provavelmente não havia essa
necessidade dois anos atrás. O
crescimento baixo e a inflação,
no entanto, significam que está
na hora de tomar decisões”, diz.

A atração de profissionais es-
trangeiros também esbarra na
legislação complexa, na dificul-

dade relacionada à língua e em
problemas de segurança. Para
Bowden, essa é uma questão ur-
gente do governo: identificar
onde a falta de mão de obra
qualificada é mais crítica e atrair
profissionais do exterior para
suprir a demanda. “É um proble-
ma global. Essa mobilização de
recursos humanos precisa ser
mais bem planejada”, diz.

No caso da educação, o con-
sultor afirma que o governo tra-
balha alinhado com universida-
des e escolas de negócios, for-
mando assim profissionais capa-
citados para atender a demanda

das indústrias. Outra medida
útil seria criar incentivos fiscais
para que as empresas formem os
próprios funcionários.

Por fim, ainda que a economia
esteja desacelerando, Bowden
não vê a situação influenciar esse
cenário no futuro. Além de apos-
tar na recuperação do crescimen-
to, ele acha que as pressões do
mercado de trabalho continua-
rão a ser decisivas para a econo-
mia. “Precisamos não apenas in-
vestir em infraestrutura, mas ofe-
recer os recursos humanos certos
para pôr esses projetos para fun-
cionar ”, completa.

T RA I N E E S

Empresas adaptam
programas para
formar especialistas
O objetivo é acelerar a formação dos jovens para atuarem nas áreas
de engenharia e tecnologia. Por Adriana Fonseca, de São Paulo

CLAUDIO BELLI/VALOR

Paula Esteves, da Cia de Talentos, afirma que programas específicos podem ser criados com uma área nova na empresa

Algumas empresas fortemen-
te apoiadas em pilares técnicos
como tecnologia e engenharia,
vêm sentindo necessidade de ter
em seus quadros jovens profis-
sionais com habilidades específi-
cas e aprofundadas nessas áreas.
O problema é que elas não en-
contravam esse perfil nos egres-
sos dos tradicionais programas
de trainee, conhecidos por de-
senvolver habilidades de gestão e
uma visão geral da companhia
por meio do chamado “job rota-
tion”, ou a passagem por diversos
setores da organização.

“Ao concluir o programa de
trainee, o jovem não estava pron-
to para atuar em uma área técni-
ca, pois não havia sido preparado
para isso”, afirma Paula Esteves,
diretora da Cia de Talentos, con-
sultoria especializada no recru-
tamento e desenvolvimento de
jovens profissionais.

Diante dessa necessidade, a
empresa de meios de pagamento
eletrônico Redecard lançou neste
ano o programa “Rede de Talen-
tos em TI”. Fabio Herszkowicz, di-
retor executivo de recursos hu-
manos e marketing da compa-
nhia, explica que a Redecard é fo-
cada em inovação e tecnologia e,
por isso, precisa de jovens que te-
nham a capacidade de inovar e
traduzir as necessidades dos

clientes em soluções tecnológi-
cas. “Desse modo, precisávamos
de um modelo específico, com
uma dinâmica completamente
diferente das demais”, diz.

Para entrar no programa, que
manteve as inscrições abertas de
dezembro do ano passado até 20
de janeiro deste ano, era preciso
ter formação na área de tecnolo-
gia, experiência prática ou acadê-
mica no setor de TI, noções básicas
de metodologia de sistema, gestão
de projetos e processos e conheci-
mentos específicos do setor — co -
mo entendimento da linguagem
Java e de Information Technology
Infrastructure Library (ITIL), um
conjunto de boas práticas de TI.

Herszkowicz explica que, ao
contrário do programa de trai-
nee tradicional, no “Rede de Ta-
lentos em TI”, que dura 12 meses,
os jovens terão um desenvolvi-
mento direcionado especial-
mente para a área de tecnologia.
Isso não significa, no entanto,
que eles vão necessariamente se-
guir a chamada carreira em Y ao
terminar o programa, opção que
permite crescer profissional-
mente ocupando cargos técni-
cos. “Buscamos candidatos para
uma área específica, mas a des-
crição do perfil é mais ampla e
valoriza características como es-
pírito empreendedor, proativi-

dade, dinamismo, criatividade,
poder de argumentação e bom
relacionamento interpessoal”,
diz Herszkowicz. “Cada profis-
sional acaba por traçar sua pró-
pria carreira, que pode seguir um
rumo técnico ou de gestão”. Nes-
ta primeira edição do programa,
dez jovens serão admitidos. Para
2014 ainda não se sabe se haverá
uma nova turma.

Paula, da Cia de Talentos, ex-
plica que a construção desse tipo
de programa depende da de-
manda da empresa pelo profis-
sional especialista e isso vai in-
fluenciar em sua continuidade.
“Ele pode ter sido criado por con-
ta do desenvolvimento de uma
área nova”, exemplifica a consul-
tora. Foi o que aconteceu na Fiat.
Em virtude da construção de
uma nova fábrica em Pernambu-
co, a montadora deu início este
ano a um programa específico
para recrutar jovens engenheiros
com interesse na área industrial.

Batizado de “Jovens Profissio-
nais”, o programa, que manteve
as inscrições abertas entre janei-
ro e fevereiro deste ano, buscava
recém-formados em diversas
áreas da engenharia já com al-
guma vivência em gestão de
projetos, seja por meio de está-
gio ou emprego. Entre os pré-re-
quisitos também estavam co-

nhecimentos específicos, como
em “lean manufacturing”, um
sistema de gestão usado em en-
genharia que foca a redução de
sete tipos de desperdício.

Tanto o programa da Redecard
quanto o da Fiat, apesar de serem
direcionados a recém-formados,
não levam trainee no nome. Pau-
la, da Cia de Talentos, explica que
isso acontece porque eles exigem
alguma bagagem profissional do
candidato. “Os programas de
trainee normalmente são para
jovens sem experiência”, esclare-
ce a consultora.

Já na fabricante de cafés Melit -
ta, a experiência prévia não foi
uma questão relevante para o
programa de trainee focado em
marketing que acaba de ser lan-
çado. A empresa não quis co-
mentar a criação do programa,
mas pela descrição dos pré-re-
quisitos os candidatos precisam
ter apenas formação em algum
curso relacionado a marketing,
fluência em inglês e disponibili-
dade para viagens.

“Existe uma tendência de pre-
parar profissionais que estão en-
trando no mercado em uma área

relevante para a companhia”,
afirma Caroline Cobiak, coorde-
nadora da área de jovens profis-
sionais da consultoria de desen-
volvimento organizacional
Across. Esse movimento, segun-
do ela, acaba atendendo uma
vontade do jovem que quer se-
guir a carreira em uma área espe-
cífica. “Normalmente, o progra-
ma especialista é organizado por
empresas que já tiveram expe-
riência com o trainee corporati-
vo e, hoje, têm a maturidade de
entender que precisam de profis-
sionais mais técnicos”, conclui.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 mar. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




