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LEITOR PERGUNTA

"Dê-me um cigarro, / Diz a gramática / Do profes-
sor e do aluno / E do mulato sabido / Mas o bom
negro e o bom branco / Da nação brasileira / Di-
zem todos os dias / Deixa disso, camarada, / Me dá
um cigarro."

Sopa de letrinhas
O Brasil tinha 30 partigos. Na semana passada,
nasceram mais dois. Um deles: o Solidariedade. O
outro: o Partido Republicano da Ordem Social
(Pros). O fato, claro, mereceu manchetes e co-
mentários. Não faltou velho e conhecido pleo-
nasmo. É o tal "criar novo". Ora, só se cria o novo.
Não é novo? Mude-se o verbo. Talvez recriar. Ou
ressuscitar. Ou, ainda, desenterrar.

A aposta
Meia dúzia de laranja ou laranjas? Sequência de
argumento ou de argumentos? Coleção de selo ou
de selos? Par de sapato ou de sapatos? Faça a sua
aposta. Escolheu o plural? Acertou: meia dúzia de
laranjas, sequência de argumentos, coleção de
selos, par de sapatos, uma dezena de doidos, cen-
tenas e centenas de cartas.

Rir é bommmmmmm
Na clínica de hepatologia
— Doutor, estou com dor aqui do lado direito da
barriga e meus olhos ficaram amarelados.
— Muito bem. O senhor bebe?
— Obrigado. Vou aceitar uma dosezinha.

Sem pecado
As palavras obedecem aos 10 Mandamentos. Cur-
vam-se diante de todos. Mas reverenciam o 4º:
"Honrar pai e mãe". Se o vocábulo original se gra-
fa com determinada letra, ela vira sobrenome.
Aparece em toda a família: casa (casinha, case-
bre, casarão), simples (simplesinho), lápis (lapi-
sinho, lapiseira, lapisão), ânsia (ansiedade, an-
sioso, ansiolítico).

Braços cruzados
Mandar correspondência ou despachar enco-
mendas? Está difícil. Funcionários da Empresa de
Correios e Telégrafos (ECT) cruzaram os braços. A
decisão trouxe transtornos. Um deles: a concor-
dância. Correios exige o verbo no singular ou plu-
ral? A resposta está na companhia. No caso, a pa-
lavra não anda sozinha. Vem sempre com artigo.
Alia-se a outros nomes próprios escritos no plu-
ral. Os Estados Unidos, os Andes, os Alpes, as
Bahamas servem de exemplo. O verbo concorda
com o artigo: Os Correios estão em greve. Os Es-
tados Unidos espionam Europa, França e Bahia.
Os Alpes ficam na Europa; os Andes, na América
do Sul.
Superdica: sem artigo, ou com artigo no singular,
dê passagem ao singular: O Palmeiras joga em
São Paulo. Minas Gerais se destaca pela originali-
dade do artesanato.

"Em cada homem de talento existe um poeta escondido. Ele
se manifesta no escrever, no ler, no falar ou no ouvir."
CRISTIANA, SÃO PAULO

Guarde isto, Cristiana. A conjunção porque é
causal. Escreve-se sempre com a mesma cara -
colada e sem acento: Corri porque quis fugir da
chuva. Dilma mostrou-se gentil com os
empresários porque precisa de investimentos do
setor privado. "Eu canto porque o instante
existe", confessou Cecília Meireles.
O porquê que lhe deu nó nos miolos não se
enquadra na regra. Por quê? Porque não é
causal. O por da duplinha (por que) é
preposição exigida pelo adjetivo ansioso (ansioso
por alguma coisa): Os mensaleiros estavam
ansiosos por ver o fim do julgamento. A opinião
pública mostrava-se ansiosa pelo desenlace do
confronto.
Às vezes, é possível esconder a preposição. Aí
você pode ver com mais clareza o porquê da
grafia separada: ...seguia pela floresta à procura
de ursões fortes e poderosos, ansioso (por) que
eles soubessem a resposta. Estava à espera,
ansioso (para) que eu chegasse. Estou ansioso
(por) que ele venha logo.
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» ANA PAULA SILVEIRA

N ão basta ter só conhe-
cimento técnico para
deslanchar na carrei-
ra, o sucesso bate à

porta de profissionais que se
destacam também pelo com-
portamento. Pesquisa do Ins-
tituto de Desenvolvimento de
Conteúdo para Executivos
(IDCE) aponta que o perfil do
funcionário empreendedor é
o mais procurado atualmente
pelas organizações. De acor-
do com especialistas em re-
cursos humanos (RH), mais
do que boa formação acadê-
mica, as corporações buscam
quem é pró-ativo, versátil e,
principalmente, tenha capa-
cidade de entrega.

De acordo com o o diretor-
executivo do IDCE, Fabricio
Barbirato, em um momento em
que a concorrência é acirrada
em praticamente todos os seg-
mentos de negócios, marcados
pela similaridade entre produ-
tos e serviços oferecidos, o em-
preendedorismo dentro das
empresas ganha espaço como
forma de inovação, que vai des-
de a melhoria de processos in-
ternos até a adoção de grandes
projetos. “Isto é o que as empre-
sas buscam hoje em dia, ou se-
ja, profissionais que realmente
façam a diferença”, afirma.

Estudo do IDCE corrobora a
opinião de Barbirato. Segundo
o levantamento, apenas 12%
das empresas entrevistadas es-
tão preocupadas com a forma-
ção tradicional de seus execu-
tivos, ou seja, se ele tem gra-
duação, cursos de extensão ou
especializações. “A preocupa-
ção é encontrar nos funcioná-
rios versatilidade, personalida-
de, atitude e a capacidade de
resolver. Mostrar soluções para
problemas é tão desejado
quanto competências técnicas
específicas”, diz o especialista.
“Apresentar essas virtudes já
pode ser considerado um gran-
de diferencial. Profissionais
com esse perfil são os respon-
sáveis pelo crescimento da em-
presa”, completa.

Não pense, entretanto, que
esse tipo de executivo é facil-
mente identificado no mundo
corporativo. De acordo com a
pesquisa do IDCE, somente
26% das companhias têm faci-
lidade em encontrar esse pro-
fissional. “Muitas vezes ele já
está empregado e custam caro.
Por isso, muitas organizações
preferem investi na capacita-
ção de seu próprio quadro pa-
ra identificar novos líderes”,
afirma Barbirato.

Outro resultado apresenta-
do no estudo mostra que 54%
dos profissionais entrevistados
percebem que as empresas
não são flexíveis o suficiente

para o funcionário mais em-
preendedor. “A empresa preci-
sa estar aberta para este novo
conceito de trabalhador. Mui-
tas das vezes, as companhias
multinacionais seguem o pa-
drão da matriz, o que dificulta
uma metodologia própria que
fuja do padrão”, explica o dire-
tor-executivo do IDCE.

Já 56% dos executivos abor-
dados na pesquisa avaliaram
que um funcionário que se des-
taca dos demais pela inovação e
resultados ainda é encarado co-
mo uma ameaça aos gestores.
“Parece um dado contraditório,
mas, ao mesmo tempo, em que
eles entendem o conceito do
trabalhador empreendedor,
para alguns gestores esse pro-
fissional é um fator de insegu-
rança e alvo de desentendi-

Mercado está atrás de 
quem dá resultados

PERFIL

mentos”, ressalta.
Para evitar esse tipo de situa-

ção, Barbirato esclarece que,
antes de tudo, o funcionário
que deseja empreender dentro
da empresa e ser reconhecido
por suas iniciativas precisa ser
realista e criar ações concretas.
“Do contrário, ele pode ser con-
fundindo com um sonhador,
que acaba encurtando sua pas-
sagem em qualquer empresa
moderna. O ideal é conhecer
globalmente para agir local-
mente”, ensina o especialista.

Exemplo de casa

Especializada em móveis de
madeira, a gaúcha W3 Móveis
se preocupa com a capacita-
ção constante dos funcioná-
rios. “Embora a empresa seja
familiar, meu pai e eu separá-
vamos bastante as coisas. Era
tratado de igual para igual,
tendo os mesmos diretos e de-
veres que meus colegas. E isso
definiu minha carreira profis-
sional”, explica o diretor de RH
da empresa, Marcelo Werlang.

Antes de ocupar o atual car-
go, Werlang precisou mostrar o
seu diferencial. Para ele, sua
trajetória é um grande exemplo
de funcionário empreendedor.
“Por ser uma empresa familiar,
precisei me empenhar ainda
mais para mostrar meu diferen-
cial”, relata. Para adquirir ex-
pertise, ele optou por pedir o
desligamento da W3 Móveis e,
durante três anos, foi trabalhar
em outra empresa do ramo.
“Foi muito gratificante profis-
sionalmente este tempo fora da
empresa. Viajei muito nesse pe-
ríodo, visitando feiras e compa-
nhias do mesmo segmento no
Brasil e no exterior. Ser em-
preendedor também é saber

buscar capacitação e aprimora-
mento para crescer”, avalia.

Em 2011, Werlang decidiu
retomar para empresa da famí-
lia e fazer parte da equipe de
gestores da W3 Móveis. “Nossa
batalha era ganhar espaço e
estudar tendências, mercado a
serem atingidos. Essa observa-
ção é fundamental para o cres-
cimento da empresa, e tam-
bém da equipe de funcioná-
rios, mas para isso acontecer
todos devem estar sintoniza-
dos no ambiente de trabalho”,
acredita o executivo.

Atualmente, a W3 móveis
conta com produtos espalha-
dos por lojas em todo o Brasil,
especialmente em cidades das
regiões Sul, Nordeste e Sudes-
te. A empresa também passou
a trabalhar com licenciadora
de marcas de uma grande
emissora televisiva nacional,
que tem utilizado parte da li-
nhas de móveis da companhia
em suas telenovelas.

Outro exemplo recente de
ação empreendedora iniciada
por Werlang é o da linha de
móveis Travelers. Ele relata
que a decisão de criá-la deu
uma nova visão sobre o poten-
cial do negócio, além de de-
senvolver nele um espírito de
liderança para gerenciar a
equipe que ainda não tinha.

“Nossa equipe percebeu um
grande crescimento no merca-
do de viagens e o envolvimen-
to das pessoas neste segmento.
Numa reunião pensamos jun-
tos e desenvolvemos uma li-
nha de móveis focada para jo-
vens e amantes de viagens, on-
de estão impressos diversos
pontos turísticos e carimbos.
Ganhamos repercussão, man-
tendo uma boa comercializa-
ção”, concluiu Werlang.

DIVULGAÇÃO

Mais do que boa formação acadêmica, corporações buscam quem é pró-ativo,
versátil e tenha capacidade de entrega. É o chamado funcionário empreendedor

CINCO DICAS PARA MOLDAR SEU PERFIL EMPREENDEDOR

11  –– Visão ampla do negócio: conheça bem a empresa em
que trabalha

22  –– Tempo e vontade: não fique restrito às atividades de
rotina. Entre as suas tarefas obrigatórias, encontre tempo
para ir além

33  –– Atitude: sugira melhorias e pense na adoção das
mesmas na empresa

44  –– Espírito de liderança: saiba mobilizar a equipe

55  –– Criatividade: tenha ideias para melhorar a
performance da companhia

PARA SABER MAIS

“Embora a empresa
seja familiar, meu pai
e eu separávamos
bastante as coisas.
Era tratado de igual
para igual, tendo os
mesmos diretos e
deveres que meus
colegas. E isso definiu
minha carreira
profissional.”
Marcelo Werlang
Diretor de RH da W3 Móveis
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27, 28 e 29 set. 2013, Seudinheiro, p. B-8.
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