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Va i v é m

Stela Campos

Ricardo Apud é o novo ‘coun -
try manager’ no país da Ve e a m ,
fornecedora de soluções de pro-
teção de dados em ambientes vir-
tuais. O executivo já ocupou o
cargo na Beyond Trust.

C te e p
Rinaldo Pecchio Junior é o no-

vo diretor financeiro e de rela-
ções com investidores da Com-
panhia de Transmissão de Ener-
gia Elétrica Paulista (Cteep). Ele
acumula passagens por Elektro
Eletricidade e Serviços e AES Bra-
sil (AES Eletropaulo, AES Sul,
AES Tietê e Uruguaiana).

D u ratex
Paulo Cesar Maróstica vai as-

sumir, a partir de janeiro, o car-
go de diretor industrial da uni-
dade de negócios madeira da
Duratex. O executivo atualmen-
te integra a diretoria de enge-
nharia e desenvolvimento da
empresa.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

Devo esperar algo a mais pelo meu engajamento?

S
ou formado em
direito e fui
contratado há cerca
de dois anos por
uma multinacional.

Sempre cumpro meus prazos e
tenho um salário razoável.
O que me incomoda é que
minha chefe vive repetindo
um discurso sobre motivação,
engajamento e “esforço
e x t r a”. Da mesma maneira, o
superior dela só aparece no
departamento para dizer que
não basta bater as metas, é
preciso superá-las. E tanto um
quanto o outro nunca fazem
elogios ou um gesto simpático
de reconhecimento.
Sei que devo me esforçar e
realizar um bom trabalho para

desenvolver minha carreira da
melhor forma possível.
Mas por que eles acham que
devemos ter toda essa
dedicação se a empresa só
sabe cobrar e não oferece
nenhuma contrapartida,
especialmente financeira, como
bônus ou salário extra?
Advogado, 26 anos
Re s p o st a :

Infelizmente a situação que
você retrata é mais regra do que
exceção. O que encontramos
normalmente nas empresas são
chefes e não líderes. Chefes
julgam, impõem e controlam.
Líderes avaliam, decidem e
influenciam. Chefes acreditam
que as pessoas já são bem pagas
e, portanto, quando trabalham
bem, “não fazem mais do que a
o b r i g a ç ã o”. Líderes convencem
e mobilizam as pessoas.
Reconhecem e recompensam o
atingimento de resultados.

Por outro lado, é importante
ressaltar que não é só a atuação
da chefia que determina nossa
motivação. Motivação,
engajamento e “esforço extra”
são atitudes fortemente
relacionadas com o sentido e o
significado que damos ao
trabalho. A busca de um sentido
na vida é uma necessidade
humana universal, e sua relação

com a vida profissional é
fundamental. Quando as pessoas
acreditam ter um propósito e se
engajam no trabalho, há efeitos
positivos nos resultados e um
acréscimo de comprometimento,
esforço, satisfação e de
um sentido de realização.

Do ponto de vista sociológico
e psicológico, existem três
tipos de representação e
significados individuais para
o trabalho, que podem ser,
simplificadamente, definidos
como “e m p r e g o”, “c a r r e i r a” e
“v o c a ç ã o”. Quem considera seu
trabalho como emprego, ou
seja, quem apenas emprega e
disponibiliza tempo e alguma
habilidade para executar
tarefas, busca somente os
ganhos financeiros e materiais.

Por outro lado, os indivíduos
orientados para carreira são
motivados para o sucesso.
Eles trabalham para conquistar
prestígio, poder e
reconhecimento, buscando
progresso e promoção por
uma atuação cada vez melhor.
O trabalho é a oportunidade
de manifestar e desenvolver
as capacidades, habilidades
e a criatividade.

Finalmente, a terceira
representação, definida como
vocação, caracteriza pessoas

que trabalham por um
benefício intrínseco e
propósitos profundos.
O trabalho implica ações
coletivas e permite uma
contribuição individual com
o sentimento de ser útil à
sociedade, transcendendo
as preocupações pessoais.
Consideram o trabalho
realizador e buscam
recompensas muito além
dos proveitos financeiros.

Em paralelo, existem três
tipos de relacionamento entre
pessoas e empresas, que são:
obediência, identificação e
internalização. A relação de
obediência é produzida por
meio de punições e
recompensas. Indivíduos
que têm uma relação de
identificação com as
organizações estão mais
comprometidos com o que
fazem e, assim, buscam
envolvimento e contribuição.
Já a internalização é a relação
definida pela completa
e absoluta adoção dos
sentidos organizacionais.

Juntando os dois enfoques,
temos que uma orientação
simultânea de vocação e de
internalização no trabalho
está associada a um conceito
de significância muito elevada

— que, por sua vez, traz
resultados positivos e
desempenhos individuais
e organizacionais
extraordinários. Pessoas
que têm a percepção de que
seu trabalho tem um impacto
no bem estar das pessoas e
da sociedade têm um
profundo sentido de
importância e significado.

A função mais nobre de
uma liderança — e sua
responsabilidade primária —
é infundir o propósito e o
significado do trabalho em
cada um dos colaboradores.
É criar significados positivos,
identificar e induzir a
identificação e a comunicação
do sentido do trabalho.

Gilberto Guimarães é diretor da GG
Consulting e professor

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

Divã Executivo

Gilberto Guimarães
re s p o n d e

E N SI N O

Yale oferece
vagas para
programa de
l i d e ra n ç a
De São Paulo

Hoje é o último dia para que
brasileiros se candidatem a um
programa de formação de lide-
ranças realizado e custeado pela
Universidade de Yale (EUA). Du-
rante quatro meses, entre agosto
e dezembro de 2014, 18 profis-
sionais escolhidos — dois dos
Estados Unidos e 16 de outros
países — poderão assistir a au-
las de qualquer curso ministra-
do pela instituição, acompa-
nhar palestras e seminários, en-
contrar-se com líderes do cali-
bre do ex-primeiro ministro
britânico Tony Blair e participar
de oficinas de empreendedoris-
mo, inovação e negociação.

O diretor do Yale World Fel-
lows Program, Michael Cappel-
lo, está no Brasil para acompa-
nhar de perto o processo seleti-
vo do projeto no país, definido
por ele como “p r i o r i t á r i o” para a
universidade por se tratar de
uma economia emergente. Até
hoje, foram três brasileiros entre
os 240 profissionais de 81 paí-
ses, com idade média de 38
anos, que já integraram o pro-
grama, criado em 2002. “Quere -
mos que passe a ser ao menos
um por ano”, afirmou, em entre-
vista por telefone ao Va l o r .

Para se candidatar — as inscri-
ções são pelo site da Yale —, é
preciso ter inglês fluente, estar
em um nível intermediário da
carreira e ter entre 5 e 20 anos
de formado. Segundo Cappello,
o objetivo é propiciar intensa
experiência acadêmica para pes-
soas com prática de mercado.
Não há predileção por profis-
sões e os recrutados atuam nos
setores público, privado e ONGs
em áreas como política, ciências,
comunicação e negócios.

Para entrar no World Fellows
Program em 2014, a disputa está
acirrada. “Já são três mil inscritos
em todo o mundo”, diz. O proces-
so, que inclui entrevistas e requer
cartas de recomendação, será con-
cluído até abril. Os 18 selecionados
vão a Yale em agosto com alimen-
tação, hospedagem e passagens
pagas, além de um seguro de saú-
de. Dois anos após a conclusão do
programa, serão convidados a vol-
tar para uma conferência de três
dias para discutir temas de rele-
vância mundial. “Eles integrarão
uma rede global conectada à uni-
versidade, fornecendo mentoring
para projetos da instituição.” (EV)

Site: http://worldfellows.yale.edu

RECURSOS HUMANOS

Qualidade de
vida fortalece
fidelidade de
c o l a b o ra d o re s
Pesquisa sobre responsabilidade familiar
corporativa mostra a influência do equilíbrio no
trabalho. PorEdson Valente, de São Paulo

Fazer do trabalho uma verda-
deira segunda casa dos funcioná-
rios, sem deixar de dar tempo a
eles para se dedicarem à primei-
ra. Essa é uma premissa básica
para a retenção de talentos nas
empresas, de acordo com a pes-
quisa sobre responsabilidade fa-
miliar corporativa de 2013 — In -
ternational Family-Responsible
Employer Index (Ifrei), realizada
pelo Iese Business School em âm-
bito mundial e coordenada pelo
ISE Business School no Brasil.

Foram ouvidos 16.128 execu-
tivos — 215 brasileiros — de 22
países dos cinco continentes.
Uma das principais conclusões
do levantamento é que ir a fa-
vor ou contra a qualidade de vi-
da do empregado impacta dire-
tamente a fidelidade à corpora-
ção da qual ele faz parte. “Um
ambiente onde as pessoas se
sentem valorizadas contribui
para que elas não queiram sair
dessa organização”, afirma Ce-
sar Bullara, diretor do departa-
mento de gestão de pessoas do
ISE Business School e coordena-
dor do Ifrei no Brasil.

Nas empresas com esse perfil,
uma minoria — 7% dos executi-
vos no Brasil e 11% no exterior —
disse ter a intenção de deixar a
companhia. Segundo Bullara, a
motivação das pessoas nessas or-
ganizações, em geral, é muito
maior. “Não é só pelo dinheiro
mas também porque gostam do
que fazem e do ambiente enri-
quecedor em que trabalham.
Nesses locais, elas percebem um
significado maior em seu traba-
lho, sentem que ele é útil para os
outros e para a sociedade — e não
apenas para seu próprio bolso.”

Pesa muito nessa equação o
tempo que o executivo consegue
dedicar à vida fora do escritório,
quesito essencial para atrair e re-
ter profissionais na faixa etária
correspondente à média da ida-
de dos entrevistados, de 32 anos.

CLAUDIO BELLI/VALOR

Cesar Bullara, diretor do ISE Business School, diz que profissionais querem ser mais valorizados pelas companhias

“Essa geração mais nova não é
100% empresa. Ela quer ter con-
dições de tocar sua vida pessoal”,
ressalta o diretor do ISE.

No extremo oposto, em um
ambiente dito contaminante, em
que o entorno dificulta sistema-
ticamente a conciliação entre a
carreira e a vivência familiar, a
porcentagem de profissionais
brasileiros que pensam em sair
da organização em que estão em-
pregados é de 59%, e a dos execu-
tivos estrangeiros, de 61%.

Os dados, porém, mostram
que as empresas cujo ambiente
de trabalho favorece sistematica-
mente a conciliação entre a vida
profissional e a pessoal dos em-
pregados são minoria global-
mente — e o cenário é ainda pior
no Brasil. Se 14% dos entrevista-
dos no exterior disseram perce-
ber um ambiente enriquecedor
nesse sentido, apenas 8% no Bra-
sil afirmaram o mesmo. Para 42%
dos executivos dos outros países,
o meio corporativo é desfavorá-
vel à conciliação, enquanto 55%
dos nossos profissionais revela-
ram esse ponto de vista.

De acordo com Bullara, exis-
tem fatores que estão diretamen-
te ligados à percepção do empre-
go como conciliador, como se o
executivo se sente bem cuidado,
se nota o apoio da organização
quando tem problemas, se ela le-
va sua opinião a sério e se de-
monstra preocupação com sua
satisfação geral no trabalho.

Esses aspectos também se re-
fletem nas políticas formais das
companhias e nos perfis de seus
líderes. Em relação às regras cor-
porativas, o Brasil leva vantagem
nos números apurados. Por aqui,
65% dos homens e 60% das mu-
lheres dizem ter horários de tra-
balho flexíveis, ante 50% dos ho-
mens e 51% das mulheres no ex-
terior. Trabalho a distância, por
sua vez, é mencionado como
uma realidade em sua empresa

por 50% dos nossos executivos e
48% de nossas executivas. Em ou-
tros países, esse item foi compu-
tado por 27% dos homens e 24%
das mulheres. Já a possibilidade
de compensar uma manhã ou
tarde livre também é mais verifi-

cada em nossas companhias, por
29% dos homens e 25% das mu-
lheres, ante 20% e 21%, respecti-
vamente, nas estrangeiras.

Além disso, os prazos das li-
cenças-paternidade, segundo
23% dos executivos, e maternida-

de, para 38% das executivas, são
mais extensos que os previstos
por lei no Brasil. Em outros paí-
ses, essas porcentagens caem pa-
ra 22%, no caso dos pais, e 24%, no
que se refere às mães.

A vantagem nas práticas regu-
lamentadas, contudo, não en-
contra paralelo no que os profis-
sionais dizem constatar em rela-
ção ao comportamento de seus
líderes. Os brasileiros, por exem-
plo, se sentem mais desampara-
dos do que os estrangeiros: em
média, 20% dos nossos executi-
vos afirmam perceber apoio
emocional do chefe em relação a
problemas, conflitos e necessi-
dades profissionais ou pessoais,
enquanto 36% dos de outros paí-
ses reconhecem esse tipo de su-
porte. A disparidade aumenta
na questão relativa a uma exce-
lente gestão de políticas por par-
te do líder, afiançada por 26%
dos empregados brasileiros e
46% dos de outras localidades.

Além disso, 21% dos executi-
vos brasileiros acham que seu
gestor é um excelente modelo de
conciliação a ser seguido, núme-
ro que representa metade do ín-
dice registrado entre os estran-
geiros. Na opinião de Bullara, es-
sa carência característica de nos-
sa cultura potencializa a percep-
ção de pouco suporte recebido
do chefe. “De maneira geral, o
brasileiro é muito mais emocio-
nal. Ele espera muito mais apoio
e atenção que um executivo in-
glês, por exemplo, que age de
maneira mais racional.”

Ve e a m

Fonte: Ifrei

Entre a casa e o escritório
O que pensam os profissionais sobre o equilíbrio em suas empresas
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo,  4 dez. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




