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Quando pensamos numa con-
figuração familiar de “antigamen-
te”, logo nos vem à cabeça a famí-
lia patriarcal, na qual o pai era o
grande provedor e o polo domi-
nante e a mãe, subalterna, ocupa-
va a posição de cuidadora da fa-
mília.

Mas os tempos mudaram muito
e hoje, em nossa sociedade, além
da presença das famílias nuclea-
res, temos várias outras configura-
ções familiares. Temos, por exem-
plo, famílias reconstituídas, com
filhos e filhas, mães e pais divor-
ciados ou recasados; famílias mo-
noparentais, nas quais apenas o
pai ou a mãe assume responsabili-
dade com os filhos; famílias uni-
pessoais, caracterizadas pelo fato
de a pessoa viver sozinha por op-
ção ou por necessidade; famílias
binucleares, nas quais filhos de
pais separados vivem sob guarda
compartilhada; famílias homoafe-
tivas, formadas por casais do mes-
mo sexo com filhos; uniões con-
sensuais, nas quais os casais não
formalizam sua união; e casais
sem filhos por opção, entre outras. 

Finalmente, como aumentou
muito o número de casais que se
separam, também cresceram as
famílias monoparentais sustenta-
das por mulheres

Diversas causas – sociais, cul-
turais, econômicas, afetivas e até
tecnológicas – explicam essas no-
vas configurações. Mas o fato é
que essas mudanças nos colocam
novos desafios, entre eles o resga-

te da participação da família na
vida escolar de seus filhos.

Pois é sabido que, quando os
pais não acompanham nem parti-
cipam das atividades dos filhos na
escola, estão de certa forma aju-
dando a aumentar a evasão esco-
lar; o absenteísmo; a falta de com-
prometimento com os estudos; e
as dificuldades de aprendizagem,
entre outros problemas que con-
tribuem para o fracasso escolar.

Precisamente com o objetivo
de resgatar esse elo entre Família
e Escola foi criado um programa
chamado Pró-Família Harvard,
desenvolvido pela empresa Plane-
ta Educação. Esse programa é ba-
seado em um projeto criado pela
Universidade de Harvard, em Bos-
ton (EUA), denominado Havard
Family Research Project e adapta-
do à realidade brasileira.

O conceito orientador do Pró-
Família Harvard é simples: ao in-
vés de culpar uns aos outros, pro-
fessores e pais atuam como par-
ceiros, de maneira a estabelecer

relações e a construir confiança
mútua, utilizando o tempo de
convivência para dividir sonhos,
expectativas e experiências, vi-
sando o sucesso social e acadêmi-
co dos alunos.

Com metodologia inovadora,
profissionais devidamente pre-
parados visitam as residências
dos alunos.  Nessas visitas,  o
Agente Educacional conversa
com a família, orientando pais e

responsáveis sobre a
importância da parti-
cipação deles junto à
escola. 

São oferecidas às fa-
mílias dicas simples e
práticas, mas que fa-
zem toda diferença na
hora do estudo da
criança em casa. Coi-
sas como a importân-
cia da participação da
reunião de pais; de ter
um local adequado pa-
ra realização da lição
de casa, de se determi-
nar um horário para

estudos, entre outras. 
Em contrapartida, escola e pro-

fessor recebem um retorno sobre
cada aluno, com a realidade de ca-
da criança ou adolescente. Com
esse retorno, pode-se entender
melhor a dinâmica familiar de ca-
da aluno e, desta forma, mudar o
olhar e ter um diferencial no trato
com esse aluno. 

Com a visita, a criança se sente
mais importante, melhora sua au-
toestima e, comprovadamente,
melhora seu comportamento e
deasempenho acadêmico no am-
biente escolar.

SÉRGIO MENA BARRETO
PRESIDENTE EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
REDES DE FARMÁCIAS E DROGARIAS - ABRAFARMA

O
Brasil evoluiu bastante nos últimos
anos, inclusive no setor de farmá-
cias. Longe do jugo da inflação, o
consumidor típico incluiu em sua
cesta mensal de compras mais itens
de higiene e beleza, produtos pre-
mium, que antes eram comprados
apenas de vez em quando, por ex-

perimento, passaram a ser de uso habitual. 
O brasileiro, que melhorou de vida, desenvolveu um

certo nível de aspiração sobre a vontade de se sentir
melhor consigo mesmo e aumentar seu bem-estar pes-
soal. Ao mesmo tempo, para atender esse público cada
vez mais antenado e exigente, a estrutura das farmácias
também mudou. 

Lojas com melhores equipamentos e expositores
foram instaladas, profissionais melhor qualificados
contratados e o mix de
mercadorias avançou
para produtos de con-
veniência e serviços
relacionados à quali-
dade de vida. 

Porém, o consumi-
dor que tem aspirações
e programa sua
primeira viagem inter-
nacional ainda nota o
longo caminho que
temos pela frente. Ele
desembarca no Chile,
nos Estados Unidos ou na Inglaterra, e se delicia com
farmácias que vendem de tudo, dos mais modernos
cosméticos às lembranças de viagem, pequenos
eletrônicos e bijuterias. E a maioria diz para si mesmo e
sua família: quem dera ter uma dessas farmácias no
Brasil! Então, enche sua mala com frascos de vitaminas,
produtos de rejuvenescimento, suplementos para a
saúde dos joelhos e muitas novidades eletrônicas. Ele
fica espantado como lá fora tudo custa mais barato em
relação ao Brasil, mas nem desconfia que são aqueles
milhares de produtos que ele encontra nas drogarias
norte-americanas ou inglesas que permitem a comer-
cialização por um preço mais baixo, inclusive de
medicamentos. Eles ajudam a diluir o custo de alugueis,
salários e outros encargos; também viabilizam ino-

vações e investimentos em novas tecnologias que mel-
horam o nível de atendimento, a seleção de produtos e
a gestão de preços, no intuito de sempre beneficiar os
clientes. 

Ao voltar ao Brasil, o cidadão percebe que aqui a re-
alidade é outra: as farmácias lutam o tempo inteiro
com um emaranhado de legislações que proíbem a in-
clusão de novos produtos, assim como a ampliação de
atividades e novos serviços; sem contar uma discussão
constante para que as farmácias voltem ao passado, ao
atraso dos anos setenta e oitenta, num conceito ide-
ológico batizado “estabelecimentos de saúde” parados
no tempo, pois isso “faria bem à população”. Mas não é
exatamente essa a visão do consumidor que aspira
melhorias em sua qualidade de vida. 

Nos levantamentos realizados por diversos institu-
tos de pesquisa para a entidade da qual sou presidente,
75% das pessoas querem uma farmácia moderna, que
venda produtos de conveniência e preste serviços ade-
quados às necessidades do dia-a-dia. 

Logo, o desejo do brasileiro típico não é o mesmo
que os gestores públicos de
plantão almejam. Na mira
das farmácias, todos os anos
há sempre uma nova ameaça,
uma frente para retroceder
tudo. São projetos de lei, res-
oluções do governo, iniciati-
vas que tornam o ambiente
empresarial cada vez pior. 

Em vez de pensarem em
crescer ainda mais, os em-
presários desse setor se veem
às voltas com um emaran-
hado de decisões que os par-

alisam, e a necessidade de contratar advogados para
combater o excesso de intromissão nos seus negócios. 

Dias atrás, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal
recebeu uma enxurrada de ações judiciais que preten-
dem transformar em inconstitucionais as leis estaduais
que permitem a venda de produtos de conveniência e
prestação de serviços de interesse público em droga-
rias - a rigor o único avanço em anos neste setor de
atividade alvo de tamanhas pressões contrárias. 

Se em outros países uma farmácia tem um mix de
produtos que viabiliza sua operação, que possibilita a
prática de melhores preços, pagar melhores salários, e
ofertar os mais variados produtos, por que não no
Brasil? Por que aqui tudo tem de ser sempre mais caro e
difícil? Por que não? 

Brasil: por que não?

Família e escola, 
uma parceria necessária 

Os desafios da 
primeira gestão
JORGE MATOS
PRESIDENTE DA ETALENT

A princípio, o gestor é o sujeito que, além de fazer bem suas ativida-
des, teria a capacidade de levar outras pessoas a fazer igual ou melhor
que ele próprio. Para entender como os novos líderes brasileiros estão se
comportando no mercado de trabalho, as consultorias de recursos hu-
manos ETALENT, LAB SSJ e Clave ouviram aproximadamente quatro
mil profissionais atuantes em empresas dos diversos setores e portes
que estão dando os seus primeiros passos como gestores. E mais: vis-
lumbraram como as organizações podem efetivamente contribuir para
aproveitar as suas habilidades e realizar a crítica transição para o estágio
de liderança.

Chamou-nos a atenção um fator específico da pesquisa: uma das
maiores expectativas de novos gestores é “ter que desenvolver pessoas”.
Relevante para 86,6% dos respondentes, a preocupação com o desen-
volvimento da equipe persiste nos primeiros tempos na função e se
mantém como um dos tópicos mais importantes, mesmo após a transi-
ção para o primeiro nível gerencial. 

Este ponto revela como esses gestores estão afinados com a mentali-
dade empresarial contemporânea, segundo a qual nenhuma organiza-
ção deve apoiar-se em gênios isolados que imponham as suas ideias,
mas sim em equipes bem formadas que atuem como verdadeiros times.
Mas há aqui outro desafio: antes de aprenderem a liderar os outros, os
gestores precisam liderar a si mesmos.

No caso brasileiro, apenas 14,5% dos gestores tiveram algum treina-
mento formal antes de assumir a sua primeira gestão, o que aponta para
a capacidade de improvisação — característica tão tipicamente brasilei-
ra. Isto se torna ainda mais claro se colocamos na balança o seguinte:
quando indagados em quais recursos buscaram apoio para solucionar
as angústias no início de sua experiência como gestores, apenas 21,5%
revelaram ter feito algum curso. Em geral, a maioria buscou apoio em
seus líderes (78,6%) para aperfeiçoar suas habilidades de gestão. Ou se-
ja: num modelo próximo no qual pautar as decisões do dia a dia.

Em um mercado de trabalho com presença feminina cada vez mais
marcante, os resultados da pesquisa não mostraram disparidades re-
levantes entre homens e mulheres; apenas sutis diferenças quanto a
gênero foram observadas. Antes de assumir a primeira gestão, por
exemplo, as mulheres (78,1%) revelaram ter mais expectativa de defi-
nir claramente suas responsa-
bilidades do que os homens
(75,1%). De outra parte,
“aprender rápido” é um desa-
fio maior para homens
(33,3%) do que para mulheres
(24,8%).

Quanto ao processo de es-
colha para assumir sua pri-
meira gestão, a maioria apon-
tou a indicação do gestor dire-
to (40,9%) como o modo mais
comum, contra 7,9% que esta-
vam mapeados e indicados no
processo de sucessão formal
da empresa. Isto demonstra,
sobretudo, duas coisas: entre
nós a seleção de novos gesto-
res se baseia na intuição e ain-
da está em voga a tendência
brasileira para as escolhas pes-
soais, em detrimento do pla-
nejamento e da visão holística,
de conjunto.

“Saber lidar com conflitos”
aparece como o principal de-
safio atual para gestores de to-
dos os níveis. No entanto, este
aspecto é mais marcante entre
gestores novatos (70,2%) do
que entre os mais experientes
(64,5%). Outros desafios têm
maior peso para gestores nova-
tos, quando comparados à opinião dos demais: “Estimular colaboração
na equipe” (58,1% novatos contra 54,1% experientes) e “aprender rápido”
(32,4% novatos contra 29,0% experientes), entre outros.

Em vista destes e de vários outros fatores revelados na pesquisa, che-
gamos à conclusão de que as organizações deveriam oferecer diversos
tipos de apoio aos profissionais estreantes em cargos de liderança. O
primeiro deles tem a ver com a clareza sobre o que o novo cargo exigirá e
quais competências o profissional apresenta. 

Isso porque, com frequência, as pessoas são alocadas em posições
para as quais não têm conhecimentos, comportamento e habilidades
adequadas. Muitas vezes, são elevadas ao patamar de chefia sem ter
competência para tanto, o que gera um ambiente de desconfiança na
equipe, que percebe o quanto o fator “mérito” ficou para segundo plano.

É necessário preparar o gestor em todos os principais conceitos rela-
tivos à gestão: de pessoas, de negócios — como marketing, finanças, re-
cursos humanos, inovação, comercial — e também de motivação, dele-
gação, desenvolvimento, relacionamento interpessoal, mudanças, etc. 

Oferecer um tutor ou coaching para esse profissional também é
fundamental, pois ele servirá para orientar e apoiar o novo gestor
nos momentos de dificuldades ou dúvidas, que certamente serão
uma constante nesta fase. Além disso, é importante que a organiza-
ção ofereça acesso a programas de desenvolvimento, utilizando as
diversas mídias disponíveis.

Na verdade, não existem fórmulas mágicas para o sucesso, mas ações
simples — como a criação de grupos de discussão entre gerentes para
avaliar posicionamentos da organização e o monitoramento por parte
dos mais experientes — são pontos essenciais para o bom desenvolvi-
mento de um novo gestor.

A pergunta fundamental que os executivos de primeira linha preci-
sam responder não é “o que” traz competividade organizacional, mas
sim “quem”. São as pessoas que dão vida à empresa e elas precisam ter
conhecimentos, comportamentos e habilidades adequados aos seus
cargos, para poderem gerar os resultados esperados.
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Text Box
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