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Va i v é m

Stela Campos

Alexandre Escorel assumiu a
operação da Oster no Brasil,
companhia americana de eletro-
portáteis. Ele tem 12 anos de ex-
periência na Philips do Brasil,
Holanda e Inglaterra.

Galderma
José Roberto Ferraz, assumiu o

cargo de gerente geral da Galder -
ma no Brasil. Ele foi presidente
da Janssen, divisão farmacêutica
da Johnson & Johnson.

Dimension Data
Mark Slaga é o novo CEO para

as Américas da Dimension Data,
multinacional de TI.

B e m ate c h
Marcos Perillo é o novo dire-

tor administrativo-financeiro e
de relações com investidores
da Bematech, empresa de tec-
nologia.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

Devo dizer que não gosto do trabalho remoto?
Divã Executivo

Marco Tulio Zanini
re s p o n d e

D
epois de trabalhar por
três anos em uma
empresa do setor de
tecnologia, aceitei

recentemente uma proposta de
emprego em um concorrente.
Foi fácil decidir por essa
mudança, uma vez que não
me sentia reconhecido antes,
a nova organização também
tem boa reputação no mercado
e meu salário subiu
consideravelmente. O que me
incomoda, porém, é que se
trata de um trabalho remoto
e estou tendo dificuldade de
me adaptar a essa situação.
Gosto de interagir e de me
comunicar “ao vivo” com as

pessoas durante o expediente
e me sinto mal ficando sozinho
durante todo o tempo.
Pensei que pudesse procurar
um espaço de ‘coworking’ para
resolver isso, mas sou obrigado
a usar os equipamentos e a
estrutura fixa que foi montada
pela companhia dentro da
minha casa. O que devo fazer?
Analista de TI, 26 anos
Re s p o st a :

A razão pela qual as pessoas
buscam atualmente o trabalho
em regime de home office é
pela liberdade e qualidade de
vida que ele proporciona —
algo bastante valorizado pelas
novas gerações que entraram
mais recentemente no mercado
de trabalho. Além de o
empregado poder trabalhar em
sua própria casa, próximo da
família, sem a perda de tempo
em grandes deslocamentos
urbanos, pode-se
trabalhar confortavelmente
em sua própria cadeira,
com a roupa que desejar.

No entanto, essa modalidade
é acompanhada pelo
isolamento do indivíduo,
exigindo a promoção de
interações face a face e
uma grande disciplina

pessoal, definindo horários
para se dedicar ao trabalho
e horários de descanso.

Em geral, o regime de
trabalho em home office tem
se mostrado muito eficiente
e as empresas têm constatado
ganhos de produtividade.
Porém, tal modalidade
também falha na retenção
dos empregados que
trabalham neste regime,
exatamente pelo isolamento.

Além disso, estudos
acadêmicos revelam que o
desenvolvimento das relações
de confiança, necessárias
para a socialização na cultura
organizacional e pré-condição
para novas oportunidades
de carreira dentro da empresa,
são inibidas quando faltam
as interações pessoais.

A alternativa a esse
problema tem sido a
combinação do regime de
home office com encontros
presenciais planejados.
Neste sentido, o coworking
pode ser também uma
maneira de combater
o isolamento, mas não
resolve a questão da interação
específica com as pessoas
do seu novo trabalho.

Ainda, como você usa uma
estrutura fixa disponibilizada
pela empresa, qualquer
investimento nessa direção
deverá ser negociado com
ela ou sairá de seu próprio
bolso, o que poderia até
neutralizar parte do
aumento de salário obtido.

Uma saída é apresentar esse
problema ao seu novo
empregador, na busca de
uma agenda presencial, seja
semanal ou quinzenal, com a
sua equipe de trabalho além
do próprio superior. O objetivo
desses encontros, além de
compartilhar formas de se
aprimorar o processo de
trabalho, é a construção do
vínculo através das relações
presenciais para então poder
navegar com mais conforto
nas relações virtuais.
Pode-se também usar
ferramentas como Skype,
Messenger, repositórios
de conteúdo e até mesmo
redes sociais com grupos
fechados que estimulem
interações e construção
de aprendizado conjunto.

Uma conversa com o seu
novo empregador é essencial
para ajustar o contrato de

trabalho e buscar resolver os
problemas com clareza e
transparência. Aliás, se existe
uma característica importante
nos contratos de trabalho
é que, longe de serem formais,
são contratos relacionais
que podem (e devem) ser
negociados sempre que
uma das partes entende
que é necessário um ajuste.

Talvez este não seja um
problema apenas seu, mas de
outros colegas que estão
trabalhando no mesmo regime
em sua nova empresa. Portanto
busque esse diálogo e boa sorte.

Marco Tulio Zanini é professor e
coordenador do mestrado executivo em
gestão empresarial da Fundação Getulio
Vargas e consultor da Symballein

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- m a i l d i va . exe c u t i vo @ va l o r. c o m . b r

va l o r .com.br
Acompanhe a movimentação de

executivos também no site

www.va l o r. c o m . b r/c a r re i ra

MBA

Escolas dizem
que ser feliz
aumenta a
p ro d u t i v i d a d e
Executivos aprendem que esse “b e m - e st a r
s u b j et i vo” é lucrativo para os negócios. Por
Della Bradshaw, do Financial Times

Esqueça as planilhas, as análi-
ses de cenário e o gerenciamento
de risco. O tópico da moda nas
escolas de negócios é a felicida-
de. Os acadêmicos que pesqui-
sam o assunto preferem classifi-
cá-lo de outro jeito. “S e n t i d o” é o
termo usado por Lee Newman,
reitor de inovação e comporta-
mento da IE Business School da
Espanha. Na Ross School of Busi-
ness da Universidade de Michi-
gan, Jane Dutton, professora de
administração de empresas e psi-
cologia, diz que se trata da “pros -
peridade humana”. Christie Scol-
lon, da Singapore Management
University, descreve como
“bem-estar subjetivo”.

Seja qual for a descrição, to-
dos eles concordam que a felici-
dade é algo importante para o
sucesso dos negócios. Além dis-
so, patrões e formuladores de
políticas precisam considerar o
fator felicidade como se fossem
promover economias fortes e
empresas lucrativas. “Quando as
pessoas estão mais felizes, de al-
guma forma elas têm mais ener-
gia. Não sabemos como elas fa-
zem isso”, afirma Andrew
Oswald, economista da Warwick
University, do Reino Unido.

De acordo com a professora
Christie, que também é psicólo-
ga, pesquisas mostram que pes-
soas felizes ganham mais dinhei-
ro, são mais saudáveis (passam
menos dias sem trabalhar por
causa de doenças) e são mais
criativas na resolução de proble-
mas. “Isso significa que promo-
ver a felicidade na empresa faz
sentido do ponto de vista comer-
cial, mesmo que você seja uma
pessoa rabugenta e pense apenas
em ganhar dinheiro”, afirma.

Assim como muitas tendên-
cias que aparentemente surgem
de uma hora para a outra no uni-
verso administrativo, o interesse
dos acadêmicos especializados
em negócios no tema “felicida -
d e” vem sendo discutido há déca-
das e surgiu do desenvolvimento

da “psicologia positiva”, na déca-
da de 1980. O professor Oswald
diz que a Warwick estuda o as-
sunto desde os anos 1990. “Fa l a r
sobre isso deixou de ser apenas
uma coisa curiosa e se tornou
fundamental”, enfatiza.

Os avanços na neuropsicolo-
gia acrescentaram rigor e trans-
parência a esse quadro. Ao mes-
mo tempo, houve a integração
de acadêmicos de diversas áreas
(especialmente psicólogos) nas
escolas de negócios tradicionais,
além de aumentar o interesse
entre os economistas, explica
Christopher Hsee, professor de
ciências comportamentais e
marketing da Booth School of
Business, da Universidade de
Chicago, que também é psicólo-
go. “Há cerca de 30 anos, psicó-
logos e economistas raramente
falavam uns com os outros.
Atualmente, mais e mais profis-
sionais do mundo da economia
percebem que os psicólogos têm
muito a contribuir na resolução
de problemas econômicos.”

O interesse combinado de pro-
fessores e alunos vem ajudando a
alimentar o entusiasmo, afirma
Michael Norton, professor asso-
ciado da Harvard Business Scho-
ol. “O ensino depende daquilo
que o corpo docente tem interes-
se e do que os alunos querem
aprender. Agora, estamos come-
çando a ver uma maior confluên-
cia entre esses dois fatores.”

Mas as empresas também têm
sido muito importantes no
avanço dessa discussão. “É extre-
mamente caro substituir traba-
lhadores altamente qualifica-
dos. Desse modo, adotar medi-
das de satisfação no emprego es-
tá longe de ser uma bobagem”,
diz Oswald. Na verdade, o pro-
fessor Newman acredita que as
empresas é que são sua for-
ça-motriz. “Gostamos de pensar
que as escolas de negócios es-
tão à frente das empresas. Mas,
neste caso, ocorre justamente o
c o n t r á r i o”. Organizações como

o Google e a Southwest Airlines
são citadas como exemplos de
companhias que adotaram prá-
ticas positivas.

Os governos da França, Reino
Unido e Estados Unidos também
estão adotando a agenda da feli-
cidade. A crise financeira e a re-
cessão posterior enfatizaram a
necessidade desse tipo de ensino
ao mesmo tempo em que as de-
missões e congelamentos de sa-
lários agravaram os problemas
dos trabalhadores insatisfeitos.
“O endividamento está muito re-
lacionado com a depressão e as
doenças mentais”, diz o profes-
sor Oswald. “O medo do desem-
prego é muito real e tudo o que
tem ligação com o medo parece
ser debilitante”, diz.

O estudo da felicidade tem si-
do importante na abordagem
dos problemas da cultura orga-
nizacional, mas há uma segunda
onda de pesquisas sobre as rela-
ções entre as organizações e seus
clientes. “Cada vez mais os co-
merciantes pensam nos gatilhos
psicológicos para os clientes”,
afirma Norton. O corte nos pre-
ços é um gatilho óbvio da felici-
dade, mas outros, como os rela-
cionados à sustentabilidade am-

biental ou à responsabilidade so-
cial, não são tão bem definidos.

Um caso de sucesso citado por
Norton é a BetterWorld Books,
que doa parte dos lucros obtidos
com as vendas de livros para ins-
tituições de caridade. “As pes-
soas se importam com questões
mais amplas e, na condição de
consumidores, podem recom-
pensar as companhias que se en-
gajam nessas causas”, afirma.

Os gatilhos individuais para
os empregados também envol-
vem mais do que apenas os ga-
nho financeiro. Na verdade, há
uma evidência real de que fazer
coisas para os outros torna as
pessoas mais felizes. O profes-
sor Norton cita um estudo que
realizou na Europa sobre o pla-
no de bonificações de uma or-
ganização. Um grupo de amos-
tragem da companhia foi orien-
tado a gastar seu bônus de 15
euros com outros funcionários,
em vez de consigo mesmo.
Aqueles que fizeram isso se
mostraram muito mais satisfei-
tos que o grupo que não o fez.

O que está claro é que o
bem-estar das empresas, da so-
ciedade e dos indivíduos está ca-
da vez mais conectado. “Imagino

que daqui a dez anos, haverá
mais precisão científica na ma-
neira de como se deve tratar os
funcionários e como definir sis-
temas de trabalho eficientes. Ho-
je, a maioria desses modelos é
pura suposição”, diz Oswald.

Mas ainda há percepções ne-
gativas a serem superadas, res-
salta Scollon. “O estereótipo das
pessoas felizes é que elas são es-
túpidas. Temos provérbios co-
mo ‘a ignorância é uma ben-
ç ã o’”. Mas, ao que parece, as
pessoas felizes podem ser as
mais eficientes e produtivas no
local de trabalho.

Todo programa de MBA ensi-
na aos alunos como obter vanta-
gens competitivas e tecnológi-
cas, mas, na opinião de Lee
Newman, reitor de inovação e
comportamento da IE Business
School da Espanha, isso já não é
mais suficiente. “A próxima van-
tagem será a comportamental”.

Apostando nisso, a IE lançou
em abril um mestrado executivo
em liderança positiva e estraté-
gia. O programa possui cinco
módulos de uma semana que
são ministrados ao longo de 13
meses e inclui meditação e ioga,
além de abordar também assun-

tos mais tradicionais. Os profes-
sores do programa incluem um
ex-banqueiro e um budista. Mas
ele não foi criado para “hippies
velhos e ecologistas radicais”.
Seus alunos são administradores
graduados com idade média de
47 anos e cerca de 20 anos de ex-
periência no mercado.

O ensino é integrado ao local
de trabalho, na tentativa de rea-
lizar mudanças de comporta-
mentos. Newman, que é psicólo-
go cognitivo, acredita que esse
método é mais eficiente que os
cursos tradicionais de uma se-
mana, cujas lições podem ser es-
quecidas rapidamente. “Nin -
guém frequenta uma academia
de ginástica por dois ou três dias
e acha que já está em forma.”

O programa vai se concentrar,
especialmente, em como imple-
mentar mudanças. “Em uma es-
cola de negócios, nós sempre en-
sinamos o ‘p o r q u ê’ e ‘c o m o’ f a z e r.
Mas o que está faltando é o ‘ser
capaz’.” A implementação da li-
derança positiva é uma situação
em que todos saem vencedores,
acrescenta o professor. Os fun-
cionários ficam felizes e os lucros
ficam maiores. ( Tr a d u ç ã o
de Mario Zamarian)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 jul. 2013, Eu & Carreira, p. S3.




