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Uma xícara de chá pode ajudar a engajar um funcionário
Banda executiva

Lucy Kellaway

N
a semana passada
conheci um
professor de design
de escritórios que
falava com

entusiasmo sobre a criação de
espaços visionários para as
pessoas trabalharem. Protestei,
afirmando que tudo o que
precisamos no local de trabalho
é de luz natural e uma cadeira
relativamente confortável.

“Para você, tudo bem dizer
i s s o”, respondeu ele. “Você não
se preocupa com o espaço
que a cerca porque ama o que

faz. Mas a maioria das pessoas
n ã o”. É verdade que gosto
do meu trabalho. Também
é verdade que a maioria
das pessoas não gosta muito
do que faz (evito usar as
palavras “amor ” e “p a i x ã o”, pois
elas não são adequadas
para um empregado).

Toda semana surge uma
pesquisa afirmando como
os profissionais não gostam
das regras impostas no local
de trabalho. Um dos mais
recentes afirma que 77%
dos trabalhadores do
Reino Unido sentem ter
escolhido as carreiras erradas.
Nos Estados Unidos,
outro estudo declarou
que apenas 19% dos
trabalhadores se disseram
satisfeitos com seus empregos.

Isso afeta a maneira como
nos sentimos em relação
ao design, e tudo mais, nos
escritórios. Mesmo assim,
a divisão é bem misteriosa — e
nem um pouco relacionada
ao sucesso, poder ou dinheiro.
Pessoas poderosas com
grandes salários quase nunca

gostam de seus empregos.
O que os faz se esforçar é algo
muito mais disfuncional.

Tome, por exemplo, Stephen
Hester, que em breve ficará livre
de um dos cargos mais bem
remunerados e odiados do
Reino Unido: o comando do
Royal Bank of Scotland (RBS).
“Tem sido um trabalho
penoso e difícil”, admitiu ele
dias atrás. Mesmo assim, em
vez de se sentir feliz por estar
saindo, o desapontamento
estava estampado em seu rosto.
Ele confessou a um editor
do “Financial Times”:
“Odeio perder. Odeio”.

É fácil concluir que a
insatisfação em massa com
o trabalho é uma aflição
dos tempos modernos.
Você poderia dizer que é
um resultado de os empregos
serem tão estressantes e de
as expectativas serem altas
demais. Quanto mais pessoas
são informadas de que seus
trabalhos deveriam ser
estimulantes e especiais,
menos elas gostam das coisas
mundanas e repetitivas que

passam os dias fazendo.
Mas acho que isso é algo
muito mais atemporal.
As pessoas simplesmente não
gostam de se sentir escravas
do salário — mesmo os
profissionais privilegiados.

O mais inteligente livro de
autoajuda escrito até hoje,
em 1955 por Arnold Bennett,
salienta isso muito bem.
“A maioria dos homens de
negócios conscientes não se
empenha o máximo, e sim o
mínimo, para ganhar a vida...
suas vocações os deixam
entediados, em vez de
interessados”, escreveu.

O livro é “How to Live on 24
Hours a Day” e pode ser
baixado gratuitamente da
internet. Recomendo que você
o leia agora. Mas se você não
estiver disposto, posso dizer
que para Bennett uma leve
insatisfação com o trabalho é
algo perfeitamente natural. Ele
não sugere que as pessoas
saiam em busca de outro
emprego, ou tentem melhorar
o que já têm. A solução é que
cada profissional entediado

faça coisas interessantes nas
horas que não estiver
trabalhando ou dormindo.

Alguns conselhos estão
um pouco ultrapassados.
A maioria de nós terá
dificuldade para se identificar
com a sugestão de que você
deve pedir a um criado que
deixe uma bandeja com “dois
biscoitos e uma xícara de chá”
para que você possa começar
sua leitura matinal.

A solução moderna ao
problema da insatisfação é o
movimento de “engajamento
do funcionário”, em que os
empregadores se esforçam
para envolver mais sua equipe
no trabalho. Por meio de
esforços admiráveis como
este, as pessoas podem passar
a gostar um pouco mais de
suas atividades, mas
duvido que se sintam
verdadeiramente satisfeitas.

Gostar do emprego é algo
que vem de três coisas,
nenhuma das quais pode
ser controlada pelos
empregadores. Pode vir
de dentro: algumas pessoas

são abençoadas com
temperamento alegre e tiram o
melhor de tudo. Pode vir de
gostar das pessoas com quem
você trabalha. Ou pode vir do
próprio trabalho. A maioria
das pessoas tem mais
facilidade em gostar de um
emprego que envolva algum
tipo de ofício. Escrever é um
ofício, e é por
isso que gosto do que faço.

O professor de design de
escritórios estava certo
sobre meu julgamento.
Como gosto do meu emprego,
naturalmente torço o nariz a
ideias estranhas no local de
trabalho. Por outro lado,
Bennett passou muitos anos
entediado com “posições
subservientes nos negócios”
e deveria ser levado mais a
sério quando diz: “O equilíbrio
sensato e adequado da vida
inteira de alguém pode
depender da disponibilidade
de uma xícara de chá”.

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

RECURSOS HUMANOS

Empresas com boa reputação
atraem três vezes mais talentos
Pesquisa mostra que candidatos são propensos a escolher as mais bem faladas. Por Karla Spotorno, de São Paulo

Além de afastar ou atrair con-
sumidores e fornecedores, a re-
putação de uma empresa tem o
poder de atrair três vezes mais
profissionais do que uma com-
panhia mal falada. Os dados
são de uma pesquisa inédita do
Reputation Institute e mostram
que 47% dos entrevistados têm
predisposição em trabalhar pa-
ra as organizações com a me-
lhor avaliação. São pessoas que
participariam de processos de
seleção antes mesmo de saber
detalhes da remuneração ou
outras condições da vaga pro-
posta. Na outra ponta, apenas
16% dos entrevistados afirma-
ram que teriam disposição para
trabalhar em companhias mal
avaliadas pela sociedade.

Segundo a pesquisa, isso é
percebido pelos gestores de
grandes companhias. Mais da
metade deles diz acreditar que
a reputação — boa ou ruim —
tem um impacto bastante forte
nos negócios. E 37% afirmam
que uma avaliação positiva
chega a reduzir os custos de
contratação e de retenção de
novos funcionários. De acordo
com o instituto, a identificação
da pessoa com a empresa, seus
valores e imagem é extrema-
mente importante nos momen-
tos de crise. Manter os funcio-
nários comprometidos e com
bom desempenho durante o
expediente durante momentos
difíceis, afinal, é uma tarefa
mais árdua quando eles enten-
dem que a companhia não me-
rece algum sacrifício.

Todas essas conclusões foram
baseadas em entrevistas com
11.151 pessoas. Cada uma res-
pondeu a um questionário sobre
um máximo de quatro empresas
com as quais detinha um nível
mínimo de familiaridade. Juntos,
opinaram sobre 176 empresas
presentes no país. No fim, cada
uma dessas companhias contou
com pelo menos 280 avaliações.

Para Ana Luisa de Castro Al-
meida, diretora executiva do Re-
putation Institute no Brasil, os
resultados mostram nitida-
mente que muitos profissionais
não querem ligar o seu nome a
uma organização que ele não
admira ou não percebe um re-
conhecimento da sociedade. “O
trabalho é parte fundamental
da constituição da identidade
do homem. Desse modo, os
profissionais diferenciados
buscam organizações que ad-
miram, respeitam e confiam”,
diz o relatório da pesquisa.

No Brasil, o setor melhor ava-
liado é o de cosméticos, com
68,2 pontos em uma escala até
100. A empresa com a nota
mais alta nessa indústria é a
Johnson & Johnson. Em segun-
do lugar, aparece o setor de tec-
nologia e indústria digital, com
nota 67,9, e o Google, como a
melhor referência. E em tercei-
ro lugar está a indústria de si-
derurgia e metalurgia, com no-
ta 65,3, e a Gerdau como o des-
taque. A companhia com a
maior pontuação (80) foi a Nes-
tlé(Veja mais dados no infográfi-
co nesta página).

Segundo o Reputation Institu-
te, a diferença entre a nota do
setor e a da empresa é um fator
importante. A diretora Ana Lui-
sa diz que as companhias com
a maior diferença positiva são
consideradas referência em
gestão da reputação em seus
setores. A maior disparidade
nesse sentido foi registrada no
setor de bebidas e fumo. “Em
função da associação direta
com questões relacionadas ao
vício e drogas, era esperada
uma avaliação baixa do setor”,
diz o relatório.

No estudo, as empresas foram
avaliadas em sete dimensões:
governança, cidadania, lideran-
ça, desempenho financeiro,
inovação, ambiente de traba-
lho e produtos e serviços. Essa

última é a dimensão de maior
peso na avaliação da reputação
corporativa. Junto com inova-
ção, representa 30% do grau de
estima, admiração, empatia e

confiança das pessoas por uma
empresa. As características ge-
renciais, presentes nas dimen-
sões liderança e desempenho
financeiro, influenciam 25% do

resultado. Os fatores institucio-
nais como cidadania, gover-
nança e ambiente de trabalho,
por sua vez, pesam mais de 40%
na nota final.

L I D E RA N Ç A

Geração X está
mais perto de
chegar ao topo
Letícia Arcoverde
São Paulo

Com a proximidade da apo-
sentadoria dos profissionais da
geração dos “baby boomers”,
nascidos antes de 1964, as próxi-
mas décadas serão marcadas por
uma transição geracional nas
empresas. No entanto, segundo
um estudo da consultoria Od -
gers Berndtson e da escola de ne-
gócios britânica Cass Business
School, boa parte dos executivos
não acredita que sua organiza-
ção está preparada para isso.

A próxima geração a ocupar es-
se espaço é a X, formada pelos nas-
cidos entre 1965 e 1979. Segundo
o presidente da Odgers Berndtson
no Brasil, André Freire, há um des-
compasso entre os dois grupos.
“Os que chegam agora têm expec-
tativa de fazer as coisas de um jeito
d i f e r e n t e”. De acordo com o estu-
do, que entrevistou cem executi-
vos seniores em todo o mundo,
43% não se sentem confiantes que
os gestores com mais de 55 anos
estão preparados para lidar com
profissionais da geração X e da Y
— nascidos depois de 1980. Para
68%, as empresas dependem de-
mais de CEOs homens da geração
mais velha e 58% dizem que uma
nova forma de liderar será neces-
sária para motivar as pessoas.

Quando a questão é mais di-
versidade de gênero, idade e et-
nia no quadro de funcionários, a
confiança diminui: 65% concor-
dam apenas em parte que sua
companhia está preparada. Ain-
da que não perceba uma preo-
cupação direta das empresas
com os desafios da transição ge-
racional, Freire vê uma tendên-
cia da busca por executivos com
idade por volta dos 45 anos para
ajudar nesse diálogo.

Os mais jovens, conhecidos pe-
la exigência por mais mobilidade
entre empresas, ainda estão nos
primeiros passos rumo a cargos
executivos. Seu perfil, porém, está
mais próximo da geração ante-
cessora do que os X estão dos “ba -
by boomers”, o que tornará a pró-
xima transição mais suave.

Fonte: Reputation Institute
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Johnson & Johnson

Google

Gerdau

Sony

Cocamar

Alpargatas

Tigre

Ipiranga

Bayer

Medley

BMW

Suzano

Nestlé

Grupo Pão de Açúcar

Petrobras

Vale

Cielo 

Algar

Banco do Brasil

Tam

The Coca-Cola Company
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79
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76,8
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66,9
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Empresa NotaSetores Média

Cosméticos

Tecnologia e Indústria Digital

Siderurgia e Metalurgia

Eletroeletrônicos

Produção Agropecuária

Têxteis

Construção e engenharia

Atacado

Química e petroquímica

Farmacêutico

Autoindústria

Papel e celulose

Alimentos 

Varejo

Energia

Mineração

Serviços

Telecomunicações

Bancos

Transporte

Bebidas e fumo
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65
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63,1
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61,7

61,5

60,9

60,3
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43,5
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20,1

Nota média por setor e a empresa com maior reputação em seu ramo
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 jun. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




