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A síndrome do trabalhador medíocre e relativamente feliz
Banda executiva

Lucy Kellaway

Q
uando eu estava no
“Financial Times”
havia um ano, uma
jovem que acabara
de entrar para o

jornal me convidou para
um drinque. Mal dei o primeiro
gole em um vinho branco
ácido e ela disse que estava
extremamente entediada por
ter de escrever reportagens

sobre coisas triviais do mundo
corporativo e perguntou
se eu também me sentia
assim. “N ã o”, respondi. Eu
achava muito interessante.

“Eu realmente invejo você”,
disse ela. Preparei-me então
para ouvi-la dizer o quanto eu
era brilhante como jornalista.
Mas, em vez disso, ela disse:
“Você parece feliz escrevendo
qualquer coisa. Eu gostaria
de ser assim, mas não
consigo. Sempre quero mais”.

Aos 25 anos, insegura e muito
ambiciosa, não fiquei muito feliz
em ser colocada na categoria dos
que não se esforçam. Nem me
deixei enganar pela falsa inveja.
Mesmo assim, hoje vejo que
ela estava ciente de uma verdade
quase nunca reconhecida: os
trabalhadores medíocres e mais
acomodados são mais felizes e
podem ser objeto de inveja.

Na semana passada, li uma
pesquisa mostrando que

os funcionários de pior
desempenho sempre são os
mais engajados. Isso é uma
mudança radical em relação
à percepção geral de que
desempenho e engajamento
andam de mãos dadas: os
que se destacam mais deveriam
ser motivados e entusiasmados,
enquanto o resto deveria
pertencer ao time dos
descontentes e zangados.

Em vez disso, segundo a
consultoria Leadership IQ,
em quase metade das
companhias pesquisadas os
trabalhadores acomodados
se saíram muito melhor que
os mais talentosos em três
níveis de engajamento. Eles se
mostraram mais propensos a
“dar 100% de si”, têm uma
tendência maior a recomendar
sua companhia para terceiros,
e se mostram mais inclinados
a pensar que seus chefes tratam
as pessoas de maneira justa.

A consultoria conclui que
isso é uma consequência do
mau engajamento. Nessas
companhias, os inúteis não são
informado disso, mas deixados
a acreditar que são bons. O
resultado é que os mais capazes
se ressentem e se tornam cínicos,
desmotivados e críticos da
companhia. Assim, abandonam
o barco na primeira chance.

Quando penso naquela antiga
colega, percebo que há motivos
para o contentamento dos
acomodados e a insatisfação dos
funcionários de maior destaque.
Para começar, os medíocres
podem se sentir sortudos por
terem um emprego, enquanto
que os grandes talentos acham
que todo emprego é uma
decepção. Com expectativas
menores, os menos talentosos
não criticam a companhia e
não supõem que são mais
brilhantes que seus chefes.
Também não ficam enfurecidos

por não estarem recebendo
novos desafios constantemente.

Os despreocupados são
personalidades Tipo B. Um
estudo recente mostra que as
personalidades ambiciosas do
Tipo A são mais bem-sucedidas,
mas as do Tipo B são, no mínimo,
mais felizes e vivem mais. Outro
levantamento mostra que os que
fazem o mínimo para conseguir
os resultados desejados, estão
mais contentes com seu trabalho
do que os que se esforçam para
fazer as coisas do melhor jeito
possível e inevitavelmente ficam
desapontados.

Sejam quais forem as razões da
felicidade relativa dos pouco
eficientes, sua existência em
números tão expressivos nas
empresas subverte dois dogmas
da administração moderna. Em
primeiro lugar, ela mostra que
toda essa coisa de engajamento
dos funcionários é besteira.

O engajamento de um

funcionário de destaque tem
muito valor se ele ficar por
perto (e, frequentemente, não
fica). Já o dos outros vale menos
que nada, uma vez que você
quer que eles sejam
desmotivados a ponto de irem
embora. Se os trabalhadores de
desempenho fraco se sentem
felizes, isso é bom para eles,
mas não é um dos objetivos da
empresa se isso não levá-los
a trabalhar com mais afinco.

Se esses funcionários estão
satisfeitos assim e os gestores
nada fazem a respeito, então
todos deveriam ser deixados
à própria sorte. Os ambiciosos
e os medíocres poderiam
continuar sendo como são, um
grande esforço administrativo
seria poupado e todo mundo
seria um pouco mais feliz.

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

E N SI N O

Aumenta o número de mestres no país
Levantamento inédito mostra que em 13 anos quase quadruplicou o número de títulos concedidos. Por Rafael Sigollo, de São Paulo

O número de títulos de mes-
trado concedidos a cada ano no
Brasil evoluiu de 10.389, em
1996, para 38.800, em 2009, o
que representa um crescimento
acumulado de 273,5% e média
anual de 10,7%. Os programas
desse tipo, por sua vez, passa-
ram de 1.187 para 2.679 duran-
te o mesmo período. A consta-
tação faz parte de um levanta-
mento inédito realizado pelo
Centro de Gestão e Estudos Es-
tratégicos (CGEE), organização
social supervisionada pelo Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia
e Inovação, que será divulgado
hoje em Brasília.

Na opinião de Mariano Lapla-
ne, presidente do CGEE, os dados
são animadores, mas devem ser
vistos com cautela. Isso porque
parte expressiva dessa expansão
se deve à contribuição dos cursos
vinculados às instituições parti-
culares, que passaram de 13,3%
para 22,4% do total dos títulos
durante os 13 anos contempla-
dos no estudo. O problema, de
acordo com ele, é que essas uni-
versidades se concentram essen-
cialmente em áreas do conheci-
mento que exigem investimen-
tos menores em infraestrutura

laboratorial como ciências so-
ciais aplicadas, letras e artes — o
que não é exatamente o que o
mercado precisa no momento.

“Estamos formando mestres
em grande quantidade, mas a
proporção entre os cursos ainda
não é a mais adequada para a
nossa atual realidade”, afirma. Pa-
ra Laplane, a indústria nacional
tem uma grande demanda por
mão de obra altamente qualifica-
da em exatas, capaz de desenvol-
ver projetos de infraestrutura,
melhorar a produção de bens e
serviços e aumentar a competiti-
vidade do país. “A inovação não
vem somente da compra de má-
quinas e equipamentos moder-
nos. É um processo que precisa
ser impulsionado por profissio-
nais sofisticados, que possam
agregar valor e conhecimento a
sua atividade produtiva”, afirma.

No entanto, o presidente do
CGEE ressalta que já há sinais de
melhora. Os títulos de mestrado
concedidos em engenharia, por
exemplo, saltaram de 1.594, em
1996, para 4.986, em 2009. “O
impacto de iniciativas recentes,
como o programa Ciência Sem
Fronteiras, vão aparecer no pró-
ximo estudo”, afirma.

Outro ajuste esperado é a
maior entrada de mestres na ini-
ciativa privada, que já aumentou
de 16,68% em, 1996, para

25,79%, em 2009. No mesmo pe-
ríodo, os que atuam na adminis-
tração pública federal, por
exemplo, diminuíram de 29,64%

para 16,10%. Além disso, quatro
em cada dez titulados traba-
lham no próprio segmento de
educação, o que Laplane consi-
dera natural devido ao recente
aumento do número de univer-
sidades e cursos no país. Segun-
do ele, o índice, embora alto, é
menor que o de doutores. Nesse
caso, o setor de educação absor-
ve oito em cada dez titulados.

Um dos principais fatores que
têm ajudado a inserir mais mão
de obra qualificada no mercado
são os cursos de mestrado profis-
sional. Criados há poucos anos,
eles têm por objetivo a formação
com ênfase nos princípios de
aplicabilidade técnica, inovação
e valorização da prática. Entre os
titulados em 2009, apenas 8%
concluíram esse tipo de progra-
ma. Ainda assim, a proporção
dos mestres profissionais na in-
dústria de transformação é 2,5
vezes a dos mestres acadêmicos
— e a remuneração, cerca de 40%
maior. “A pós-graduação brasi-
leira está tomando um novo ru-
mo. Ela transcende os limites da
formação essencialmente volta-
da para a academia”, afirma.

Os mestres titulados no país
durante os 13 anos contempla-

dos no levantamento receberam
remuneração média de R$ 6.468
em dezembro de 2009. Vale des-
tacar, contudo, que grande par-
te deles tem mais de um vínculo
empregatício e esse valor cor-
responde à soma de todos eles.
As áreas que superam essa mé-
dia com mais folga são ciências
sociais aplicadas (R$ 9.106) e
engenharias (R$ 7.789).

De acordo com o presidente
do CGEE, o Brasil construiu nos
últimos anos um sistema educa-
cional de pós-graduação que se
tornou referência na América La-
tina, deixando para trás, tanto
em quantidade como em quali-
dade, países como México, Chile
e Argentina, que tinham muito
mais expressão nesse cenário.

Segundo Laplane, portanto, a
publicação “Mestres 2012: de-
mografia da base técnico-cientí-
fica brasileira”, serve não apenas
para reconhecer os avanços do
Brasil nesse sentido, mas para
guiar as futuras ações, políticas e
projetos das esferas pública e pri-
vada no que diz respeito à forma-
ção e inserção de mestres no
mercado de trabalho. “Estamos
no caminho certo, mas é preciso
persistir ”, afirma.

CULTURA ORGANIZACIONAL

O que engaja os CEOs além do salário
Carolina Cortez
De São Paulo

Todas as empresas querem
formar equipes com os melho-
res profissionais do mercado. No
entanto, a disputa por talentos,
que tem se tornado cada vez
mais global, está chamando a
atenção dos departamentos de
RH para outra questão tão pri-
mordial quanto a atração de
executivos de alto desempenho:
o engajamento para a retenção.

De olho nessa demanda, a
multinacional americana Hei -
drick & Struggles, cujo negócio
principal é o recrutamento no
alto escalão, adquiriu recente-
mente a Senn Delaney, empresa
especializada em cultura organi-

zacional, e estuda trazer esse no-
vo serviço ao Brasil.

Para discutir os planos de cres-
cimento no país de ambas as em-
presas, o vice-presidente da Hei-
drick & Struggles, Jory Marino,
esteve no Brasil na semana passa-
da. “Se a companhia não possui
uma proposta de valor com a
qual o executivo se identifique,
dificilmente o salário será um fa-
tor de retenção”, afirma. Segun-
do ele, o que mantém um CEO
em uma empresa é a crença de
que pode fazer a diferença na-
quela organização, causando um
impacto positivo no desempe-
nho das pessoas e dos negócios.

Desenvolver e disseminar a
cultura da organização também
é importante para atrair os jo-

vens para o mundo dos negócios.
Segundo o executivo, se o líder
não é capaz de oferecer um am-
biente de trabalho convergente
com os interesses pessoais dos
profissionais mais novos, não
conseguirá reter esses talentos,
fundamentais para trazer ideias
diferentes à corporação.

Nesse sentido, muitas empre-
sas ainda correm o risco de ficar
para trás na competição global.
De acordo com Marino, 25% dos
CEOs que a Heidrick & Struggles
assessora pelo mundo não dão
prioridade ao desenvolvimento
de programas para reter profis-
sionais de alto potencial. Os exe-
cutivos em questão pertencem a
empresas que faturam mais de
US$ 10 bilhões por ano.

Adquirida em 31 de dezembro
de 2012, a Senn Delaney — que
tem escritórios nos Estados Uni-
dos e em Londres — tende a ga-
nhar capilaridade por meio da
Heidrick, que possui filiais em 30
países. As marcas, contudo, de-
vem permanecer independentes.

De acordo com Marino, o po-
tencial de crescimento dos ne-
gócios de ambas as companhias
no Brasil está em setores como o
financeiro, industrial e de bens
de consumo. “A economia brasi-
leira está se beneficiando do
mercado consumidor, com a as-
censão social de mais de 50 mi-
lhões de pessoas nos últimos dez
anos. Por isso, segmentos liga-
dos a esse fenômeno estão entre
os mais promissores”, afirma.

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Para Marino, VP da Heidrick & Struggles, é preciso criar valores nas empresas

Fontes: Coleta Capes (Capes, MEC) e RAIS 2009 (MTE). Elaboração do Núcleo de RHCTI do CGEE. 1Soma de títulos concedidos 
por programas acadêmicos e profissionais

Radiografia
Evolução do mestre no Brasil

Títulos concedidos por áreas do conhecimento Total1

Agrárias

Biológicas

Saúde 

Exatas e da terra

Humanas

Sociais aplicadas

Engenharias 

Ling., letras e artes

Multidisciplinar 

1996 2009

1996 2009

Quem contrata (em %)

Inst. extraterritoriais

Pessoas Físicas

Ignorada

Empresas estatais

Adm. públ. municipal

Adm. públ. federal

Adm. públ. estadual

Ent. sem fins lucrat.

Empresas privadas

1996 2009
0,0

11,5

23,0

34,5

46,0

10.389

38.800
1.282

928

1.408

1.226

2.029

1.115

1.594

673

134

3.831

2.620

5.727

3.199

6.665

5.877

4.986

2.531

3.364

0,00

0,12

0,43

7,88

7,36

29,64

17,40

20,50

16,68

0,02

0,07

0,91

5,29

9,65

16,10

20,44

21,72

25,79

53,8%
dos títulos de mestre

concedidos no Brasil 

em 2009 foram na 

região Sudeste. Em 

1996, o índice foi 

de 67,6%

Faça pós-graduação e
MBA na melhor escola
de negócios do Brasil.

A BSP - Business School São Paulo
foi eleita pelo 3º ano consecutivo a
melhor escola de MBA e pós-graduação
em negócios do Brasil pelo QS TOP MBA,
desenvolvido com base na opinião
de 5.000 empregadores e RHs de
empresas latino-americanas.

CONHEÇA MAIS:
4007-1192 (Regiões metropolitanas)

0800 015 9020 (Demais localidades)

www.bsp.edu.br/bsp2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 abr. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




