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Mais gays
revelam
opção sexual
no trabalho
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Remuneração
ainda é estratégia
de retenção no país
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Beth Brooke, VP da Ernst & Young, diz que ser honesta a ajudou a poupar energia

a

blica e a particular hoje é mais
elástica do que há uma década.
O Facebook e outras formas de
mídia social vêm mostrando
que os trabalhadores mais jovens “esperam franqueza” de
administradores e colegas.
Em algumas áreas, as empresas têm sido mais progressistas
que os políticos. Noventa e quatro empresas da lista “Fortune
100” possuem políticas não discriminatórias que incluem a
orientação sexual, mas apenas 21
estados americanos possuem leis
com os mesmos propósitos.
Mesmo assim, seria um equívoco sugerir que não há discriminação no trabalho. Segundo o
estudo “Power of ‘Out’ 2.0”, um
terço das pessoas que assumiram ser gay em suas vidas particulares preferem continuar no
armário no trabalho. O Williams
Institute, parte da Universidade
da Califórnia em Los Angeles,
constatou que 58% dos trabalhadores LGBT informaram que colegas fazem comentários depreciativos sobre eles. Conforme
afirma um executivo de uma
companhia de petróleo que assumiu ser gay: “Algumas pessoas
são receptivas e perguntam sobre seu parceiro. Outras jamais
perguntam sobre sua vida e excluem você dos eventos sociais.
Ser gay prejudicou minha carreira? Provavelmente sim, porque eu me retraio e as pessoas ficam menos confortáveis”.
Lord Browne, ex-diretor-presidente da companhia de petróleo
BP, que somente assumiu sua condição depois que sua relação com
um ex-namorado foi exposta por
um jornal, diz que a cultura varia
de setor para setor. No ano passado, ele disse em um evento sobre
redes profissionais LGBT: “Entre as
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de 7 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
Na batalha pelo recrutamento
de talentos, empresas “blue chip”
e startups do Vale do Silício participam de eventos LGBT e estendem os benefícios a parceiros do
mesmo sexo. Há hoje redes profissionais criadas especialmente
para atender trabalhadores LGBT
– por exemplo, a Gayglers do Google e a Spectrum do Barclays. A
rede “Out on the Street” foi estabelecida há dois anos para encorajar a discussão dessas questões
entre executivos do alto escalão
em Wall Street. Este ano, ela realizou um encontro com palestrantes como Lloyd Blankfein, diretor-presidente do Goldman Sachs e Irene Dorner, executiva-chefe do HSBC Holdings nos
Estados Unidos. Companhias como Amazon, Microsoft e Google
vêm fazendo declarações públicas em favor da igualdade de direitos do casamento.
“As mudanças demográficas
exigem diversidade nas equipes.
Se você não tem gays ou negros
nos conselhos, então você não entende os mercados novos ou diferentes”, diz Brooke. “As relações de
negócios são construídas com base na confiança. Se você olhar para
indivíduos LGBTs não assumidos,
verá que eles não estão alavancando suas relações nos negócios e isso os torna menos valiosos.”
Nigel Nicholson, professor de
comportamento organizacional
da London Business School,
acrescenta: “Se as empresas reconhecem que uma parcela de seus
funcionários se importa com essa questão, isso faz com que estes
fiquem mais motivados — o mesmo acontecerá com clientes e outros. Esse cuidado certamente faz
parte de uma mudança cultural”.
As transformações no local de
trabalho refletem mudanças sociais e políticas mais amplas em
questões como o casamento
gay. Além disso, Brooke observa
que a distinção entre a vida pú-

uc

Empresas avançam e profissionais se
sentem mais à vontade para sair do armário.
Por Emma Jacobs, do Financial Times
Dois anos atrás, Beth Brooke,
vice-presidente global da companhia de serviços profissionais
Ernst & Young, e ex-funcionária
do alto escalão da administração Clinton, tomou uma decisão
que transformou sua carreira.
Ela revelou aos colegas que é
gay. Amigos próximos já sabiam, mas até 2011 ela vinha
mantendo sua vida particular
encoberta no trabalho.
Foi preciso um pedido para
que ela participasse de um vídeo
voltado para crianças lésbicas,
gays, bissexuais e transgêneras
(LGBT) suicidas para que ela tivesse coragem de se revelar. O
impacto sobre sua vida profissional tem sido enorme, diz Beth. Em vez de dedicar energia
para evitar conversas de cunho
pessoal e ser enigmática e evasiva no escritório, ela pode ser ela
mesma, de modo que está mais
relaxada e, segundo ela, totalmente “engajada” no trabalho.
Ashley Steel, vice-presidente
do conselho de administração da
divisão britânica da KPMG, que
vive uma união civil com uma
mulher e só foi se revelar quando
estava no conselho, entende a experiência de Brooke: “É difícil ficar reprimida porque isso tira
sua atenção do trabalho.”
A decisão de um trabalhador
de assumir sua sexualidade para
os colegas é pessoal e complicada. No entanto, muitas empresas
avançaram muito na última década na mudança de suas culturas corporativas para ajudar lésbicas, gays e bissexuais a se sentirem confortáveis no trabalho ao
revelarem suas opções sexuais.
“The Power of ‘Out’ 2.0”, um
estudo divulgado pelo Centro
para a Inovação de Talentos, um
centro de estudos de gerenciamento de talentos e diversidade dos Estados Unidos, consultou 983 funcionários LGBTs nos
EUA e constatou que 59% dos
trabalhadores gays se revelaram no trabalho, um aumento
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muitas pessoas gays que conheço
na área de private equity... menos
de 1% são abertamente gays”.
Todd Sears, um ex-banqueiro
que começou a rede “Out on the
Street”, diz: “Ter boas políticas
não é suficiente. Do mesmo jeito
que as políticas de igualdade de
gênero não resolveram o problema da escassez de mulheres no
topo das companhias, é preciso
haver uma mudança cultural”.
Um outro aspecto importante
é que, na medida em que as empresas posicionam talentos fora
de seus mercados domésticos e
trabalhadores buscam experiência fora num mercado globalizado, trabalhadores gays poderão
se ver em países menos tolerantes. A homossexualidade ainda é
ilegal em mais de 70 países.
“A maioria das empresas possui
políticas contra a discriminação”,
diz Sears. “O desafio é quando os
países possuem costumes locais
conflitantes com essa linha central. As empresas precisam ser claras em relação aos seus valores.”
Sarah Henchoz, sócia da firma
de advocacia Allen & Overy, especializada em direito trabalhista, diz que é possível evitar o litígio. Ela cita o exemplo de um
trabalhador britânico gay transferido para Cingapura e que moveu uma ação na justiça contra
seu empregador britânico porque um contratado local fez comentários homofóbicos sobre o
descanso de tela de seu computador. “Em última análise, uma
companhia é responsável pela
segurança de seus funcionários,
incluindo a saúde mental. Ela
pode ser responsabilizada se
pressionar um funcionário a ir
para um país onde há discriminação.” (Tradução de Mario Zamarian)

Carolina Cortez
De São Paulo
Engajar talentos por meio de
treinamentos, promoção de
mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional, disseminação da cultura corporativa. Estas
são as prioridades para 2013 de
4,3 mil diretores de RH mundo
afora, segundo pesquisa global
da Michael Page realizada em
32 países. No Brasil, contudo, o
cenário é um pouco diferente —
não só em relação à Europa e
aos EUA, mas também em comparação aos próprios vizinhos
latinoamericanos.
Enquanto a maior preocupação
das empresas da América Latina é
preparar talentos por meio de treinamento e desenvolvimento, no
Brasil as 171 companhias ouvidas
têm priorizado engajar executivos
de média e alta gerência pelo bolso. Para 57% dos diretores de recursos humanos brasileiros, a remuneração é vista como a principal
estratégia de 2013. A necessidade
de melhorar os processos de recrutamento e seleção foi apontada como fundamental por 51% dos profissionais. Somente em terceiro lugar no raking de urgências vem a
capacitação das equipes, questão
levantada por 50% dos gestores de
recursos humanos do país. “Nos
países em crise, o foco é melhorar a
relação com os profissionais com o
intuito de engajar os executivos.
No Brasil, como a competição é
por talentos, a remuneração é o
principal meio de atração e retenção”, explica Paulo Pontes, presidente do Page Group no Brasil.
No que compete à contratações, as economias emergentes
se destacam. Na Rússia, primeira
do ranking, 96% dos diretores de
RH entrevistados afirmaram
que irão aumentar o quadro de
funcionários ao longo do ano.

Em segundo lugar vem a Turquia (95%), seguida de China
(94%). O Brasil divide a quarta
posição com México e Estados
Unidos (93%). Já os países europeus estão no fim da lista: Itália
(63%), Portugal (62%), Espanha
(60%) e Polônia (58%).
A pesquisa “Global HR Barometer 2013” também aponta que
as empresas brasileiras estão investindo mais em programas de
saúde e bem estar do que a média
global, 47% contra 42%. Por outro
lado, o home office é mais bem
visto no mercado internacional.
A média global de gestores que
consideram o trabalho remoto
uma ferramenta importante é de
27%, contra 15% no Brasil.
“Na Europa, por exemplo, o sistema de saúde já está consolidado e é acessível à maioria da população. No Brasil, as empresas
precisam oferecer serviços médicos e de bem-estar dos funcionários como um diferencial na atração de talentos, pois o país carece
de atendimento público adequado nesse segmento”, diz Pontes.
Por conta do papel cada vez
mais estratégico que os diretores
de RH ocupam nas organizações
de países com forte escassez de talentos, como o Brasil, a remuneração variável desses profissionais
tem se tornado uma arma de retenção de talentos. Na Europa,
América do Norte e Austrália, cerca de 40% dos dirigentes de RH recebem bônus de até 5% do salário
anual. Na América Latina, por sua
vez, um quarto das companhias
oferecem variáveis de 20% ou mais.
“Nas economias em crise, o papel
desse gestor está mais ligado a processos, tendo em vista o momento
de redução de custos das empresas. Já no Brasil, ele é mais estratégico e precisa desenvolver o capital
humano para garantir o crescimento das operações”, explica.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.

O que fazer se me sinto insegura em um novo setor?
Divã Executivo
Sofia Esteves
responde

Ao mesmo tempo, tenho medo
de estar apenas exagerando
ou desistindo rápido demais –
até porque meus chefes
costumam me dar feedbacks
positivos. O que devo fazer?
Analista, 26 anos
Resposta:

H

á pouco menos de um
ano mudei de
empresa e de
segmento de atuação,
com o objetivo de adquirir
novas habilidades e conhecer
outras possibilidades de
carreira. Além disso, sempre
trabalhei na mesma área e
precisava descobrir o que mais
era possível fazer na minha
profissão. Apesar de ter uma
função bastante desafiadora,
sinto que não consigo atingir
os resultados desejados pelos
meus gestores nem suprir
as minhas expectativas
profissionais. Várias vezes
pensei em pedir demissão.

Antes de tudo, quero lhe
dar parabéns pela coragem e
ousadia de se arriscar, sair da
sua zona de conforto e ampliar
suas possibilidades de carreira
e habilidades. A meu ver, isso
já lhe torna uma profissional
diferenciada: protagonista da
própria trajetória. Pela sua idade,
imagino que esteja no início da
carreira, ou seja, atuando
profissionalmente no mesmo
segmento há, no máximo, quatro
anos, certo? Isso é importante
porque a expressão “sempre
trabalhei na mesma área” pode
dar um peso desnecessário
para sua reflexão e autocrítica.
Processos de mudança exigem
resiliência para se enfrentar
as conseqüências e o medo do
novo. No seu caso, temos um
agravante: você escolheu mudar.
E isso dá espaço para mais
dúvidas e culpas. Os processos
de mudança são caracterizados
por padrões de comportamento:

negação, resistência, exploração
e comprometimento. Em relação
às mudanças profissionais
por escolha própria, a maioria
das pessoas para na etapa de
negação que é quando o
profissional ignora os sinais de
que a mudança é necessária.
A etapa de resistência existe
para que você possa traçar um
plano de ação que lhe ajude a
fazer com que essa mudança
funcione da melhor maneira
possível. Essa fase pode ser
muito positiva quando gera
aquela ansiedade inicial de
que o novo está por vir e que
não existirão mais problemas
(como a fase da paixão nos
relacionamentos), mas pode
ser também destrutiva
quando o profissional se recusa
a tentar novas maneiras para
garantir bons resultados.
Para passar pela etapa
de resistência, recomendo que
esteja consciente de que é natural
sentir-se assim, busque falar com
pessoas que tenham um ponto
de vista positivo em relação à
sua mudança, liste as perdas
e ganhos que você tem e teve
com sua decisão e potencialize
os ganhos. Essas ações poderão
lhe ajudar a ir para a próxima

fase, que é a de exploração,
quando você pode se beneficiar
com novas perspectivas. Invista
tempo para praticar suas novas
habilidades. Quando se trata
de mudanças de carreira, menos
de um ano pode ser pouco para
um veredicto. Você menciona
feedbacks positivos. Será que
não vale rever sua régua de
autoavaliação? O que você estava
esperando viver? Como pode
correr atrás de evidências que lhe
trarão segurança? Será que um
aperfeiçoamento técnico não
ajudaria para o próximo passo?
Depois da etapa de exploração,
é comum que o indivíduo viva
a fase de comprometimento,
que é marcada pela sensação
de alívio. Já há visualização
de futuro e foco naquilo que
precisa ser feito para que a nova
situação evolua. Há também uma
tendência de olhar para trás, de
refletir sobre o que aprenderam
e de agradecer àqueles que lhes
ofereceram apoio. Todo mundo
quer chegar logo nessa fase,
mas ela só acontece quando
vivenciamos as anteriores com
profundidade e clareza. Invista,
então, no seu autoconhecimento,
envolva outras pessoas e
profissionais nesse processo

de dúvida que está vivendo, dê
foco para aquilo que está sob
o seu controle e tenha certeza
que, dando certo ou não, esta
mudança de carreira lhe trará
aprendizados importantes e
que serão valorizados em
futuras oportunidades de
trabalho. Há pesquisas que
demonstram que pessoas que
gerenciam bem processos de
mudança tendem a ter mais
sucesso em suas carreiras.
Você já está no caminho
desse importante aprendizado,
independentemente se
acertou ou não na sua escolha
de transição profissional.
Sofia Esteves é psicóloga com
especialização em recursos humanos e
presidente do grupo DMRH
Esta coluna se propõe a responder
questões relativas à carreira e a
situações vividas no mundo corporativo.
Ela reflete a opinião dos consultores e
não do Valor Econômico. O jornal não se
responsabiliza e nem pode ser
responsabilizado pelas informações
acima ou por prejuízos de qualquer
natureza em decorrência do uso dessas
informações. As perguntas devem ser
enviadas para:
E-mail diva.executivo@valor.com.br

Vaivém
Stela Campos

DLE
Gustavo Campana assumiu o
cargo de diretor executivo de desenvolvimento de negócios do
laboratório DLE.

Chubb
Eduardo Viegas acaba de assumir a gestão de linhas financeiras da seguradora Chubb. Ele
respondia pelo cargo de superintendente de seguro garantia
na companhia.

Search
Manuela Calumby é a mais
nova sócia da Search Consultoria em Recursos Humanos. A
executiva atuou em companhias
como Accenture e Webb.

Hope
Carolina Teixeira irá atuar como
gerente de marketing e Fábio Figueiredo será responsável pela expansão da marca Hope Lingerie.
E-mail: vaivem@valor.com.br

valor.com.br
Acompanhe a movimentação de
executivos também no site

www.valor.com.br/carreira

