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Seu problema pode ser mais comum do que você imagina
Rumo certo

Betania Tanure

S
empre achamos que
certas situações que
vivemos em nossa
empresa são únicas:
“Só aqui isso

acontece!” Mas, para o bem ou
para o mal, algumas ocorrem
com tanta frequência, que é até
difícil de imaginar.

Veja que interessante:
Em artigo publicado nesta

coluna em 20 de junho,
intitulado “O presidente nem
desconfia das armadilhas pelo
c a m i n h o”, citei o caso de um
CEO que tinha um desafeto
em sua equipe e não sabia.
Ao tentar imprimir um “jeito
de ser e de fazer” na empresa
para implementação da nova
estratégia, deparou-se com
dois entraves: não havia
diálogo entre as sofisticadas
ferramentas de recursos
humanos e a estratégia e,
de forma invisível, o ‘head’
da área não compartilhava
da nova “c a u s a”.

Nas semanas que se seguiram
à publicação do artigo,
sete executivos, de sete
organizações, me perguntaram
se o case era de suas empresas.
Foram três presidentes, dois
executivos de RH e dois
vice-presidentes. Um deles
afirmou categoricamente:
“Tenho certeza de que você

estava falando da nossa
empresa, impossível não ser!”

Vale dizer que, por questão
de princípios, o CEO e o
‘head’ de RH e estratégia da
organização que inspirou
o relato sabiam que eu
escreveria o artigo e receberam
uma cópia. Os protagonistas
da história, portanto, não
pertencem a nenhuma das sete
empresas que tinham certeza
de que o case publicado era
o que elas viveram. Portanto,
o fato de termos um RH
não alinhado com a filosofia
do presidente e/ou sem as
competências necessárias
para fazer face aos desafios
estratégicos ainda é mais
comum do que gostaríamos.

Os resultados de uma de
nossas pesquisas refletem
essa situação: a satisfação
dos presidentes com os CFOs
é de 83%; com seus líderes
comerciais, de 89%; com os

de produção, de 79%.
Agora veja o grau de satisfação
com o ‘head’ de RH: 25%.
Não é impressionante?
E sou testemunha que
existem profissionais
supercompetentes na área
de recursos humanos.

Com o objetivo de avançar na
análise, discutimos com os
próprios presidentes essas
constatações. Concluímos que,
quando não está satisfeito
com a área financeira, comercial
ou de produção, o CEO sabe
diagnosticar com precisão,
orientar, dar ‘coaching’ e ser
específico com seu liderado
sobre o que deve ser mudado.

Em boa parte dos casos, esse
feedback traz o executivo em
questão de volta aos trilhos.
Se depois de algumas tentativas
o desempenho não vira, o
presidente demite, passa a
acumular funções e detalha
para o headhunter o perfil do

profissional de que precisa.
A ação, porém, não é tão

efetiva quando o RH é o alvo. Em
geral, o presidente não identifica
o problema com a mesma
precisão. Como não conhece com
profundidade as ferramentas,
não reconhece com clareza o que
não funciona nos processos e o
que deve ser feito para corrigir
rumos. Então, acaba sendo
menos exigente e menos ‘c o a c h’
com seu principal executivo de
RH — e quando demite não
absorve a função com tanta
naturalidade.

A síntese de tudo isso é que
a estratégia, que só será
implementada se houver
alinhamento entre pessoas
e cultura, pode ficar ameaçada e a
empresa, mais sujeita
ao círculo vicioso do
subdesempenho satisfatório.
O RH, por sua vez, é menos
desafiado e fica mais
vulnerável a essa triste patologia

— que já descrevi outras vezes.
Bom seria que
ela não fosse ainda tão presente
no ambiente empresarial!

É preciso aprender algumas
lições. A primeira é que o
problema que você vive
hoje pode não ser tão isolado.
Portanto, busque aprender com
o outro, com os acertos e erros,
com os conceitos que iluminam a
prática empresarial.
Outra lição: se você se sente
muito desconfortável com
determinada área, a exemplo do
exposto pelos presidentes,
enfrente a situação na
medida do seu desconforto. Não
permita que ela o leve a
um menor grau de exigência. Isso
vai influenciar positivamente sua
liderança e a construção
do sucesso de sua empresa
de forma sustentável.

Betania Tanure é doutora e professora
da PUC Minas e consultora da BTA
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Contar piadas no trabalho
pode ajudar na carreira
Executivos aprendem a refinar o humor para melhorar o clima, criar empatia com colegas
e se dar bem no mundo corporativo. Por Sue Shellenbarger, de The Wall Street Journal

MARCIO JOSE SANCHEZ/AP

Para Adams, criador de “Dilbert”, se você nunca foi engraçado, é uma péssima ideia tentar ser no ambiente de tra ba l h o

Margot Carmichael Lester
adora fazer brincadeiras
bem-humoradas no trabalho.
Como proprietária da The
Word Factory, uma empresa de
criação de conteúdo da Caroli-
na do Norte, ela busca funcio-
nários que tenham senso de hu-
mor. “Eu só quero trabalhar
com pessoas que podem enten-
der uma piada”, diz.

Às vezes, porém, suas piadas
não surtem efeito. No mês pas-
sado, em uma reunião com
clientes do setor de seguros, ela
zombou levemente da forma co-
mo as pessoas geralmente veem
suas seguradoras: “Quem real-
mente espera ouvir ‘Estou ligan-
do da sua seguradora e estou
aqui para ajudar?’.” A piada
morreu em meio a poucas risa-
das, conta. Embora ela tenha se
recuperado e concluído o proje-
to do cliente com sucesso, o epi-
sódio não saía da sua cabeça. “Se
você é engraçado, se arrisca [a
fazer uma piada], se expõe e as
pessoas não riem? Isso dói.”

Pesquisas indicam que os em-
pregadores gostam de contratar
pessoas com senso de humor. E
mesclar riso e diversão na cul-
tura de uma empresa pode
atrair trabalhadores qualifica-
dos, de acordo com um estudo
publicado no ano passado pela
revista especializada “Human
Relations” (Relações Humanas).
Um estudo de 2011, feito pela
Universidade Estadual da Pen-
silvânia, concluiu que uma boa
gargalhada ativa as mesmas re-
giões do cérebro que um che-
que referente ao pagamento de
um grande bônus.

Ao mesmo tempo, o ambiente
de um escritório pode ser um
campo minado para brincadei-
ras. Fazer os colegas rirem leva
tempo e exige autoconfiança —
e a habilidade de se recuperar
de uma gafe. “As pessoas vão
gostar mais de você se elas
acharem você engraçado”, diz
Scott Adams, criador do popu-
lar personagem de história em
quadrinhos “Dilbert ”. Mas, “se
você nunca foi engraçado antes,
tentar começar a ser no am-
biente de trabalho, o lugar mais
importante onde você já esteve
em toda a sua vida é uma péssi-
ma ideia”, diz Adams, autor do
livro “How to Fail at Almost
Everything and Still Win Big”
(Como fracassar em quase tudo
e ainda sair como um grande
vencedor, em tradução livre),
lançado recentemente nos EUA.

Fred Kilbourne diz que o seu
talento para diálogos engraça-
dos o ajudou na sua carreira de
estatístico, tornando-o um pa-
lestrante procurado e partici-
pante de grupos profissionais

do setor. “O trabalho de estatís-
tica pode ser muito maçante e
chato, mas eu sempre procuro
uma maneira de torná-lo um
pouco mais leve”, diz Kilbourne,
de San Diego. “As pessoas dizem:
‘Eu não sei quando você está
b r i n c a n d o’”. “Minha resposta
sempre é: ‘Se a minha boca está
se mexendo, estou brincando’.”

Não que ele não tenha tido
seus tropeços. Uma vez ele fez
uma brincadeira no meio de
uma discussão séria num comi-
tê de risco de seguros de auto-
móveis, levando um dos partici-
pantes a dizer: ‘Sabe, estamos
tentando fazer algo sério aqui,
e isso não ajuda’ ”, lembra Kil-
bourne. “Ele estava certo”, diz.
“Eu me comportei seriamente
no resto da reunião.”

Os piadistas de escritório de-
vem estar prontos para dar res-
postas rápidas, usar um tom ca-
loroso e não serem sarcásticos,
diz Michael Kerr, consultor e
palestrante de humor no am-
biente de trabalho que também
escreveu diversos livros sobre o
tema. Direcione a piada para
você mesmo. Diga, por exem-
plo: ‘Isso é ótimo. Eu precisava
me estressar um pouco mais
h o j e’ ”, diz Kerr.

É importante também ler as
nuances do humor e das atitu-
des dos colegas de trabalho pa-
ra compreender o contexto cor-
reto das brincadeiras, diz An-
drew Tarvin, um tipo de consul-
tor de humor de Nova York.

Adams diz que analisa a lin-
guagem corporal dos ouvintes.
Se eles ficam tensos, desviam o
olhar ou apertam os olhos, não
é um bom momento para fazer
piadas. A maioria das pessoas
conhece os temas que são ta-

bus: piadas racistas, étnicas e
sexistas são proibidas. Fora isso,
o brincalhão deve considerar as
consequências de uma piada
que, por exemplo, apareça no
Twitter ou no Facebook.

Segundo Zach Ward, diretor
da escola de teatro e de treina-
mento humorístico ImprovBos-
ton, de Cambridge, no Estado de
Massachusetts, muitos alunos
procuram o local para desenvol-
ver habilidades interpessoais
que possam usar no ambiente
de trabalho. Um colega de tra-
balho também pode dar conti-
nuidade à piada. “Se o sistema
de som falha durante uma apre-
sentação, por exemplo, o pales-
trante pode falar: ‘Foi algo que
eu disse?’, enquanto outro fun-
cionário pode alongar a brinca-
deira com ‘Deve ter sido o seu
humor eletrizante’.”

O humor de qualidade une as
pessoas do escritório, geralmen-
te por meio de brincadeiras
compartilhadas ou piadas inter-
nas, diz Tarvin. Por quase três
anos, funcionários da Silver Li-
ning Ltd. participavam mensal-
mente de “dias de jargões cor-
porativos”, nos quais buscavam
usar ao máximo uma lingua-
gem vaga e burocrática, diz Ca-
rissa Reiniger, fundadora da
empresa de consultoria de ges-
tão com sede em Nova York. O
objetivo: incitar o grupo a per-
der o hábito de usar jargões.

Brincar ou provocar os cole-
gas pode abrir espaço para as
pessoas discordarem ou mani-
festarem críticas de uma forma
lúdica, sem despertar raiva ou
atitudes defensivas, diz Kevin
Cruthirds, professor-assistente
de gestão da Universidade do Te-
xas e um dos autores de um es-

tudo feito em 2006 sobre humor
no ambiente de trabalho.

Um chefe pode brincar com
um funcionário sobre o gasto
de US$ 80 no minibar de um
hotel durante uma viagem de
trabalho, passando um recado e
ao mesmo tempo provocando
risadas, diz ele. (Essa aborda-
gem, porém, não deve ser usada
em situações mais sérias que
podem prejudicar a avaliação
do desempenho de alguém ou a
sua remuneração.)

Um estudo divulgado no iní-
cio deste ano na publicação bri-
tânica “Leadership & Organiza-
tion Development” (Liderança e
Desenvolvimento da Organiza-
ção) afirma que executivos e
gestores que usam humor auto-
depreciativo passam uma ima-
gem mais acessível e humana a
seus subordinados.

Paul Spiegelman, um dos fun-
dadores da BerylHealth, uma
empresa do Texas de centrais de
atendimento especializada na
área médica, participa de vídeos
anuais da empresa. Num deles,
aparece se candidatando a uma
vaga de cozinheiro e de proje-
cionista de cinema porque ele
“não se sente mais valorizado na
e m p r e s a”. Em outro ano, em
uma paródia do programa de te-
levisão “Dancing With The
Stars” (Dançando com as estre-
las), Spiegelman usa patins e
roupas de toureiro e dança com
o diretor operacional.

Segundo ele, o humor derruba
hierarquias e deixa a empresa mais
plana, promovendo a lealdade e a
produtividade dos funcionários.
Recentemente, Spiegelman ven-
deu a empresa para a SteriCycle
Inc., onde hoje ocupa o cargo de
diretor de cultura organizacional.

RECURSOS HUMANOS

Pouca qualificação
aflige países da
América do Sul
Letícia Arcoverde
De São Paulo

A falta de mão de obra qualifi-
cada em setores estratégicos e a
dificuldade de atrair os mais jo-
vens para o mercado de trabalho
são alguns dos principais desa-
fios enfrentados por países sul-
americanos como Chile, Uru-
guai e Argentina. As similarida-
des com o Brasil e o que é possí-
vel aprender com a experiência
dos membros e associado do
Mercosul foram tema esta sema-
na de um fórum no 39° Con-
gresso Nacional sobre Gestão de
Pessoas (Conarh), em São Paulo,
com a participação dos presi-
dentes de organizações de pro-
fissionais de recursos humanos.

Todos esses países apresenta-
ram, nos últimos anos, cresci-
mento econômico que esbarrou
na pouca oferta de profissio-
nais, que não foram formados
com a mesma velocidade da de-
manda das empresas. No Uru-
guai, onde a taxa de desempre-
go é de cerca de 6%, a maior
procura é por profissionais das
áreas de engenharia, tecnolo-
gia, construção civil e atendi-
mento ao cliente. No Chile,
também faltam engenheiros e
técnicos, além de trabalhadores
para a área de mineração, que
recebeu investimentos pesados.

Na Argentina, que na última
década precisou se recuperar
de uma recessão, a economia se
voltou para a exportação de
commodities como trigo e soja.
Desse modo, setores que hoje
apresentam crescimento, como
hotelaria, serviços e construção
civil, não formaram profissio-
nais suficientes para atender as
demandas atuais. “A mão de
obra desviou para outros seg-
mentos”, diz Raul Massarini,
presidente da Asociación de
Recursos Humanos de la Ar-
gentina (ADRHA). “Em alguns
casos foi preciso trazer aposen-
tados de volta ao mercado ou
importar profissionais de paí-
ses como o Brasil”.

Parte da solução veio dos sin-
dicatos, que fizeram parcerias
com as empresas para criar es-
colas profissionalizantes. No
caso da construção civil, por
exemplo, foram criados mais de
30 centros espalhados pelo
país, número significativo, mas
ainda insuficiente. Outro pro-
blema que afeta a Argentina é a
alta rotatividade de executivos
e a fuga desses profissionais pa-
ra o exterior durante a crise, o
que obrigou as companhias a
acelerarem a formação de seus
gerentes médios.

No Chile, o principal desafio é
cultural. Para Miguel Ropert,
presidente do Circulo Ejecutivo
de Recursos Humanos (CERH),

o país precisa atuar com força
para receber profissionais es-
trangeiros e atrair mais chile-
nos para o mercado de trabalho
— a participação de mulheres e
jovens, por exemplo, é signifi-
cativamente menor do que em
outros países da Organização
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), da
qual o Chile é membro. O tema
está no centro das discussões
entre candidatos na eleição
presidencial de novembro des-
te ano, diz Ropert.

No Uruguai, a aposta é no ali-
nhamento entre centros de for-
mação e o mercado de trabalho.
“O objetivo é descentralizar a
oferta desses cursos para o inte-
rior do país”, diz Vicente Galis-
teo, presidente da Asociación de
Profisionales Uruguayos de Ges-
tión Humana (ADPUGH).

Um desafio que os especialis-
tas consideram comum à região
é a atração de mais jovens ao
mercado de trabalho — em espe-
cial os conhecidos como geração
“ni-ni”, que nem trabalham nem
estudam. No Brasil, um estudo
recente do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre-FGV), revelou que
há 1,5 milhão de jovens entre 19
e 24 anos nessa situação. No
Uruguai, a aposta é em um pro-
grama que emprega estudantes
entre 16 e 20 anos em órgãos e
empresas públicas. “Falta mais
aproximação entre as universi-
dades e o mercado”, diz Galisteo.

Para Ropert, do Chile, os desa-
fios de encontrar profissionais
com as habilidades comporta-
mentais certas, especialmente
na nova geração, ultrapassa
fronteiras. “Existe uma respon-
sabilidade dos departamentos
de RH de motivar esses jovens,
pois quando eles estão motiva-
dos do jeito certo, trabalham
melhor do que ninguém”, diz.

Os “ni-ni” argentinos são uma
preocupação especial de Massa-
rini, que diz que os anos de reces-
são fizeram com que o país per-
desse a cultura do trabalho e o
respeito pelas autoridades. “A ge-
ração que entra no mundo cor-
porativo hoje não viu seus pais
empregados e essa tradição do
valor do trabalho se perdeu na
família, o que é gravíssimo”, diz.

Massarini também defende
que os países do Mercosul, por
enfrentarem problemas pareci-
dos quando o assunto é necessi-
dade de mão de obra, deveriam
buscar acordos de cooperação
para formar profissionais com
habilidades complementares e
proporcionar um maior inter-
câmbio entre as nações. “To d o s
os países estão gastando ener-
gia para capacitar profissionais.
Talvez fosse mais fácil abordar
essa questão juntos”, diz.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 ago. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




