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Elogios são melhores quando feitos a portas fechadas
Banda executiva

Lucy Kellaway

N
ão muito tempo
atrás, participei de
uma reunião a
portas fechadas
com o CEO de uma

empresa e alguns de seus
subordinados. Antes de a sessão
começar, ele se virou para um
deles e disse: “Excelente
trabalho com X. Você acertou
em cheio. Muito bem!”.

É exatamente desta maneira

atitudes drásticas em relação à
pessoa que você inveja.

Na experiência, o ciúme
benigno ocorreu quando os
alunos pensaram que a bajulação
era autêntica. Nesse caso, seu
efeito foi positivo e muitos deles
disseram que estavam mais
inclinados a comprar roupas
caras para tentar melhorar a
aparência. Mas, nos escritórios,
grande parte da inveja é maligna.

O melhor texto
administrativo sobre isso é a
série para crianças “Horrid
Henry ”. Os elogios
intermináveis de Perfect Peter
nem por um segundo fazem
Horrid Henry se esforçar mais
para ser gentil. Em vez disso,
eles o fazem se esforçar mais
para imaginar algo realmente
sórdido para fazer contra seu
irmão mais novo.

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

que um elogio deveria ser feito.
Ele foi direto, específico e feito
em público. Olhei para o
homem que acabara de ser
elogiado e ele me pareceu um
pouco maior. Então olhei para
os demais em torno da mesa e
fiquei com a impressão de que
todos haviam encolhido.

Sempre observei esse efeito.
Se você olha para os rostos dos
jornalistas quando um colega é
elogiado por sua última
reportagem, percebe que eles
fingem lidar bem com isso — e
podem até dizer rapidamente
que o artigo, de fato, estava
brilhante. Mas, se olhar
cuidadosamente, perceberá um
leve enrugar de lábios, como se
eles tivessem chupado limão.

Os especialistas estão errados
a respeito do elogio: ele quase
nunca deve ser feito em
público. É uma coisa perigosa e
corrosiva, que tem um efeito
poderoso e positivo sobre a
pessoa que o recebe, mas é

melhor administrado a portas
fechadas. Sempre suspeitei que
deveria ser assim, mas agora há
dados que provam isso.

Segundo um novo estudo, os
danos colaterais infligidos pelos
elogios são ainda piores do que
eu pensava. Os espectadores não
só se posicionam contra a
pessoa que está sendo elogiada,
como instantaneamente
deixam de gostar da pessoa que
os está fazendo. Eles invejam
quem recebe e ficam
ressentidos com quem dá.

O estudo vem de Elaine Chan
e Jaideep Sengupta — a mesma
equipe que produziu uma de
minhas pesquisas favoritas. Há
dois anos, eles provaram que
não existe limites quando o
assunto é bajulação. Mesmo
quando sabemos que ela não é
sincera, nós a aceitamos de
bom grado, não importa o grau.

Agora, eles aplicaram os
efeitos colaterais da bajulação a
espectadores inocentes. O estudo

descreve uma experiência em
que centenas de estudantes
foram solicitados a imaginar que
estavam em uma loja de roupas,
ouvindo um vendedor dizer a
outro cliente como ele estava
maravilhoso. As reações
instintivas foram todas
negativas. Ainda mais revelador
foi o fato de que quanto mais
próxima a ligação do estudante
com a pessoa que estava sendo
bajulada, maior a inveja.

O paralelo com o mundo
corporativo é óbvio. Se você
ouve um comentário de que
alguém de outro departamento
está sendo bajulado, você ficará
impassível. Mas se a pessoa que
senta do seu lado estiver sendo
elogiada por seu chefe, o efeito
é parecido com beber ácido.

Isso significa que a maioria
dos administradores está
cometendo um grande erro.
Eles foram ensinados de que
uma parte vital de seu trabalho
é percorrer a empresa

dispensando um elogio aqui e
outro ali. Eles acham que estão
celebrando o sucesso de alguns
e motivando outros a se
esforçarem mais.

Mas, o que estão fazendo, na
verdade, cria ressentimento e os
torna muito impopulares. Do
mesmo modo, todos aqueles
esquemas adorados pelos
“bons” empregadores como
escolher o funcionário da
semana, ou escrever perfis
inflamados na ‘newsletter ’ da
companhia são mais nocivos
que benéficos.

Você poderia dizer que não
importa que elogios públicos
causem problemas para egos
frágeis, contanto que isso faça
todos se esforçarem mais. A
resposta é que isso depende.
Segundo o psicólogo Niels Van
de Ven, há dois tipos de ciúmes:
o benigno, que motiva você a
fazer melhor do que a pessoa
que você inveja; e o maligno,
que faz você querer tomar

ENSINO EXECUTIVO

Curso forma especialistas em negócios para idosos
De São Paulo

Dar a empreendedores e exe-
cutivos ferramentas e conheci-
mento para desenvolver serviços
e produtos voltados ao público
idoso. Esse é o objetivo de um no-
vo curso de pós-graduação ofere-
cido em Campinas, no Estado de
São Paulo, a partir de outubro.

O programa é a primeira ini-
ciativa na cidade do Centro Inter-
disciplinar de Assistência e Pes-

quisa em Envelhecimento (Cia-
pe), da Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais. Além
disso, marca a abertura de mais
uma unidade do Ciape, que já es-
tá presente em Belo Horizonte,
Brasília, Natal e São Paulo.

Criado em 2002, o centro se de-
dica ao desenvolvimento de cur-
sos de especialização em áreas co-
mo geriatria e reabilitação de
pessoas idosas, e também promo-
ve iniciativas de voluntariado e

assistência a organizações que
trabalham com esse público.

“O objetivo do curso é mostrar
para as pessoas que o idoso não
consome só ‘pão e circo’, mas tem
um potencial maior”, explica a
professora Maria Aparecida Fer-
reira de Mello, coordenadora do
curso de gestão de negócios dire-
cionados ao público idoso.

Para ela, falta hoje profissiona-
lismo na área de gestão em em-
presas que oferecem serviços e

produtos voltados ao idoso, no
geral criados por médicos e ge-
riatras. Com o novo programa, o
Ciape espera capacitar aqueles
interessados em investir nesse
mercado, que tende a crescer
com o envelhecimento acelerado
da população brasileira. “O Brasil
não teve tempo de formar profis-
sionais para esse público”, diz.

Reconhecida pelo Ministério
da Educação (MEC), a pós-gra-
duação lato sensu tem duração

va l o r .com.br

Culpa
Executivos assumem
o erro dos outros
Três em cada dez executivos já
assumiram a responsabilidade
por um erro que não cometeram
no local de trabalho. A maioria diz
que agiu assim por se sentir
indiretamente responsável pelo
ocorrido ou para ajudar um
colega de trabalho. O dado é de
um levantamento com mais de
mil gerentes seniores americanos,
feito pela empresa OfficeTeam.

va l o r. c o m . b r/u /3 2723 74

de 16 meses e carga horária de
368 horas/aulas. Os encontros se-
rão ministrados em dois fins de
semana de cada mês, a partir de
19 de outubro, em um hotel em
Campinas. O processo seletivo
inclui, além da avaliação do cur-
rículo e documentos, uma carta
justificando o interesse do aluno
no programa. (LA)

Mais informações pelo site
www. c i a p e . o rg . b r

RECURSOS HUMANOS

Funcionários convivem com o que vendem
A vivência do produto no ambiente de trabalho faz crescer o vínculo entre o profissional e a empresa. Por Letícia Arcoverde , de São Paulo

Há cerca de um ano e meio, o
e-commerce de produtos para
animais Pe t L o v e viu sua equipe
crescer de forma inédita. De 8
funcionários, passou para 70
pessoas e um convidado muito
especial — o mascote Faísca, um
golden retriever que vive nos es-
critórios da companhia, em São
Paulo. Apelidado de Petsi, o ca-
chorro é o “x o d ó” dos 35 profis-
sionais das áreas de administrati-
vo, TI e marketing que trabalham
na sede da empresa.

“Mais esperto do que o ades-
trador ”, segundo o diretor-presi-
dente Marcio Waldman, Faísca
dorme no café da empresa, se di-
verte na área aberta do escritó-
rio de 200 metros quadrados,
costuma sair para passear com
um grupo de funcionários de-
pois do almoço e testa produtos
novos enviados pelos fornecedo-
res antes que eles sejam vendi-
dos no site. Em dia de folga, já
foi disputado por três funcioná-
rios que queriam levar o masco-
te para casa no mesmo fim de
semana e até nadou no lago do
sítio do diretor de marketing e
negócios, Nando Guerreiro.

A ideia de trazer o negócio da
empresa, que vende produtos de
pet shop pela internet, para tão
perto dos funcionários foi do
próprio Guerreiro, uma semana
após ser contratado. “Por sermos
um negócio on-line, as pessoas
muitas vezes ficam distantes dos
produtos”, diz. Apesar de a em-
presa fazer questão de contratar
profissionais que tenham ani-
mais de estimação em casa, os
executivos dizem que criar esse
contato dentro do escritório foi
importante para mudar o clima
organizacional.

“A tensão do dia a dia dimi-
nuiu muito”, explica Waldman, o
fundador da empresa, que é vete-
rinário e passa no “c a n t o” de Faís-
ca todos os dias para se despedir
antes de ir embora para casa. A
presença do cão ajudou também
a consolidar a cultura de empre-
sa de internet que o empreende-
dor buscava, além de ter facilita-
do a integração da equipe de

profissionais de diferentes áreas.
Para completar, o custo é míni-
mo. Os produtos para cuidar de
Faísca são os mesmos vendidos
pela empresa, que fez uma parce-
ria com um pet shop próximo pa-
ra os banhos. “As risadas que ele
nos proporciona todos os dias já
p a g a m”, diz Guerreiro.

Práticas como essa são resulta-
do de uma nova percepção de
que funcionários de uma empre-
sa também fazem parte da cadeia
influenciadora de consumo.
“Além de mostrar que a organiza-
ção valoriza o colaborador,
cria-se um vínculo entre as partes
por meio do produto”, explica a
vice-presidente da Associação
Brasileira de Recursos Humanos
(ABRH-Nacional), Elaine Saad.
“Isso gera integração, conversa, e
aumenta a identidade da organi-
z a ç ã o”, diz. Mesmo se tratando
de uma prática próxima ao tra-
balho da área de recursos huma-
nos, Elaine diz que é comum a
iniciativa vir do departamento
de marketing, como na PetLove.

Algo parecido acontece perio-
dicamente na Elo7, uma plata-
forma para artesãos que permite
a venda de produtos pela inter-
net, onde toda última sexta-feira
do mês é chamada de “craft day”.
A equipe de 34 pessoas — que tri-
plicou desde que a empresa rece-
beu aportes nos últimos anos e
deve aumentar para 40 até o fim
de 2013 — é liberada mais cedo
para participar de uma atividade
de artesanato.

As mais recentes foram de tri-
cô, mas técnicas como a pintura
em cerâmica e estampa de cami-
seta também já foram ensinadas.
“Isso aproxima o funcionário da
vida do artesão, que é a nossa ra-
zão de ser, e ajuda na integração
das equipes”, explica Carlos Cu-
rioni, CEO da companhia, com se-
de em São Paulo. A atividade não
é obrigatória, mas recebe a ade-
são de quase todos, segundo ele.

A ideia da iniciativa foi dos ti-
mes de atendimento e de comu-
nidade que, por terem contato
direto com os artesãos, são pro-
fissionais com um perfil pareci-

do ao dos usuários do site e sa-
bem alguma técnica de artesana-
to. São eles que dão as aulas para
os colegas — ou seja, o custo da
empresa é só o de fornecer o ma-
terial, e os resultados são muito
positivos. “É interessante ver, por
exemplo, gente que nunca fez tri-
cô na vida se envolvendo. Faz to-
do o sentido para a equipe enten-
der mais a fundo como essa ativi-
dade funciona”, diz Curioni.

Para a coordenadora de proje-
tos de educação corporativa da
Fundação Instituto de Adminis-
tração (FIA), Marisa Éboli, o gran-
de trunfo desse tipo de prática é
aproximar o profissional do pro-
duto por meio de uma vivência, e
não de um treinamento formal.
“São estratégias que mudam o
comportamento da pessoa e
criam aderência dela com o ne-
gócio. Isso vale mais do que qual-
quer curso”, diz. Além de mexer
com o emocional, que é a melhor
tática de aprendizado, a profes-
sora diz que essas ações são uma
forma de tornar concretos os va-
lores, o discurso e a cultura da
empresa. “Nada educa mais do
que o exemplo”, enfatiza.

Não são apenas empresas pe-
quenas que apostam na vivência
do funcionário para aproximá-lo
do negócio. Na sede da marca de
cosméticos Av o n , também em
São Paulo, de quarta a sexta-feira
funciona o “Avon Beauty Consul-
ting”, um estande com maquia-
dor profissional e produtos da
marca onde os funcionários po-
dem marcar sessões de maquia-
gem. Aberto tanto para o admi-
nistrativo quanto para o opera-
cional — e para mulheres e ho-
mens, que às vezes passam no es-
tande para tirar o brilho do rosto
—, o canto é mais concorrido nas
noites de sexta-feira, quando há
mais colaboradoras atrás de um
“look” p r o d u z i d o.

“Todo funcionário é apaixona-
do por pelo menos um produto”,
diz a vice-presidente de recursos
humanos da Avon Brasil, Ales-
sandra Ginante. Esse foi, inclusi-
ve, o tema de uma campanha de
comunicação interna que estam-

pou fotos de profissionais nas
dependências da empresa nos
quais eles explicam qual o seu
produto preferido da marca. O
retorno dos funcionários por
causa das sessões de maquiagem
e de iniciativas como a loja que
vende produtos com desconto
acaba ajudando a empresa a pen-
sar a estratégia de marketing e

venda dos produtos.
Outra ação interna é promover

o “dia do batom vermelho”, ou  o
“dia do olhão”, em que as funcio-
nárias adotam sugestões na ma-
quiagem — o que gera conversa e
integração internamente, além
de fazer elas encherem as redes
sociais com fotos documentando
o dia. “Todo mundo convive com

os produtos, mas não seria assim
se não houvesse esse trabalho de
‘quebrar o gelo’ ”, diz Alessandra,
que admite que antes de entrar
na companhia, vinda da fabri-
cante de eletrônicos Philips, não
ligava muito para maquiagem. Já
no dia entrevista, fez questão de
passar no estande do maquiador
para retocar o “look”.

CLÁUDIO BELLI/VALOR

Marcio Waldman, diretor-presidente do site PetLove, trouxe o cão Faísca para aproximar os funcionários de animais
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 set. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




