
Depois de 17 anos na Sie-
mens, Denise Santos acaba
de ser nomeada diretora da
divisão de celulares da empre-
sa para o Mercosul. A executi-
va começou na companhia
como trainee e já passou pelos
cargos de gerente de Contra-
tos para a área de infra-estrutu-
ra fixa e diretora da Divisão de
Redes Microondas. Em novem-
bro de 2002, tornou-se diretora
de Operações de Redes Mó-
veis para o Mercosul. No atual
posto, passa a liderar uma
área da Siemens Communica-
tions, que faturou R$ 3,3 bi-
lhões no Brasil em 2004.

Vindo do Citibank, o executivo
José Felipe Cavalcanti agora
ocupa a cadeira de diretor finan-
ceiro da Teka, fabricante de
artigos de cama, mesa e ba-
nho. Traz consigo uma baga-
gem de mais de 27 anos no
setor financeiro, no qual já foi
presidente do Citibank no Para-
guai e, no Brasil, diretor respon-
sável pelos Negócios Corporati-
vos do Estado do Rio Grande
do Sul. No exterior, participou
de diversos cursos em Negó-
cios e Administração nos EUA,
Suíça, Equador e Colômbia.

Foi divulgada ontem a contra-
tação de Sergio Henrique
Rocha para a direção finan-
ceira da Sherwin-Williams do
Brasil. O executivo passa a
ser responsável pelas divi-
sões Coatings, Sumaré e
Pulverlak. Rocha passou os
últimos cinco anos na Philips
do Brasil, na Divisão de Ilumi-
nação e, antes, atuou na Re-
vlon-Bozzano e Unilever.

Com o objetivo de desenvol-
ver novos negócios e parce-
rias nas áreas de telecomuni-
cações e tecnologia da infor-
mação, a empresa de tecnolo-
gia MTel contratou Fernando
Secali. No cargo de diretor
de soluções corporativas, ele
apoiará as áreas comerciais
e de tecnologia. O executivo
iniciou sua carreira na Em-
bratel e passou por organiza-
ções do setor financeiro e
telefonia, como a Primesys,
do Grupo Portugal Telecom.
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Axel Werner (foto) agora inte-
gra o quadro de diretores da
Keseberg & Partners, parcei-
ra brasileira da Kienbaum,
empresa alemã de contrata-
ção de executivos. Com 12
anos de experiência como
consultor, Werner já atuou
em negociações, reestrutura-
ções e start-up de empresas.
Morou em Portugal e na Ale-
manha, e já trabalhou na Whi-
te Mountain, Miebach Logísti-
ca e na Roland Berger.

Executivo internacional
passaa ocupardiretoria
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do setor bancário
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DIVULGAÇÃOStress foradolocaldetrabalho
Empresas recorrem a exercícios físicos e até a café da manhã para envolver e motivar funcionários

CARREIRAS

Ano sabático se populariza entre os britânicos
Pesquisa mostra que 75% dos profissionais consideram positiva a idéia de uma pausa na carreira

SUOR – Na Ouro Fino, Guimarães alivia as tensões com os exercícios dados pelo preparador físico Lima

RELAX – A Monsanto tem até sala exclusiva para massagem

Lucy Ward
Jacob Mukherjee
The Guardian
LONDRES

Pode ser praticar snowboard
nas montanhas do Chile, apre-
ciar um pôr-do-sol em Machu
Picchu ou um simples repou-
so em uma clínica numa ilha.
Seja em busca de aventura, da
sensação de plenitude ou ape-
nas da chance de recuperar a
liberdade, mais trabalhadores
ingleses estão limpando suas
mesas para uma pausa na car-
reira. Uma pesquisa publica-
da anteontem sugere que a ten-
dência do “ano sabático” está
se tornando uma realidade, e
não só uma rara oportunidade
para os abastados ou os que
não ligam para a escalada da
carreira.

Os resultados mostram que

um em cada sete dos 2 mil pro-
fissionais pesquisados pela
consltoria YouGov já haviam
deixado seus trabalhos diá-
rios para ir viajar, e mais de
75% deles considerava fazê-
lo. A popularidade do descan-
so cresceu tanto que os profis-
sionais em meio de carreira se
tornaram os maiores clientes
do mercado do “ano sabáti-
co.” A média das viagens au-
mentou de três para seis me-
ses, e às vezes chegam a mais
de um ano – os executivos ti-
ram licenças ou mesmo dei-
xam seus empregos para apro-
veitar a longa temporada lon-
ge do trabalho.

Tom Griffiths, fundador do
site gapyear.com, aponta uma
série de sintomas que atacam
os executivos ao fins dos 20 e
30 anos. As mulheres estão
mais propensas a pausas aos

28 anos, quando optam por
realizar sonhos – como viajar
a Uluru, o parque dos aborígi-
nes australianos, ou seguir
uma trilha inca – antes de reto-
marem suas carreiras ainda
em tempo de “se estabiliza-
rem” e formarem uma famí-

lia. O site inglês de reencon-
tros escolares FriendsReuni-
ted.com encorajou, segundo
ele, estas pessoas a olharem
para trás e perguntarem “o
que estamos fazendo com nos-
sas vidas?” Quando um execu-
tivo mostra as fotos do Uru-

guai que tirou em seu ano sa-
bático, colegas tendem a que-
rer fazer o mesmo. Agora,
não se verificou padrão al-
gum sobre as atividades reali-
zadas no exterior – cada exe-
cutivo aproveita o tempo de
maneiras diversas. Uma pes-
quisa da Direct Line Travel In-
surance coloca Austrália e No-
va Zelândia como os princi-
pais destinos, seguidas por
países europeus e os EUA.

JUSTIFICATIVA
Susan Griffith, autora do li-
vro Gap Years for Grown Ups
(“Ano Sabático para Adul-
tos”), diz que muitos optam
por participar de organiza-
ções voluntárias em projetos
de conservação ou desenvolvi-
mento. “Acho que as pessoas
em uma certa idade pensam
que é mais difícil justificar

uma viagem. Muitas, espe-
cialmente mulheres, acredi-
tam que devem justificá-la
de maneira produtiva.”

Há profissionais de todas
as idades que realizam pau-
sas, ela acrescenta, mas a
maioria o faz no início dos
30, antes de formar uma fa-
mília, ou aos 50, quando as
crianças já saíram de casa.
“Outros saem para o ano sa-
bático após a morte dos
pais, talvez porque não têm
mais de cuidar de algus afa-
zeres ou porque herdaram
algum dinheiro.” A vonta-
de de viajar também pode
ser o reflexo da insatisfa-
ção com o trabalho. Dos
profisionais pesquisados
por Susan, metade retornou
ao trabalho antigo após a
pausa, mas a outra metade
buscou novos desafios.●

Marina Faleiros

Depois de um dia cansativo no es-
critório, praticar algum esporte ou
receber uma massagem de 30 mi-
nutos pode ser uma boa forma de
terminar o dia relaxado e sem
stress. E que tal chegar na empre-
sa e encontrar um café da manhã
reforçado para começar com dis-
posição o trabalho? Benefícios
deste tipo já são oferecidos com
freqüência em muitas empresas,
na busca pela chamada qualidade
de vida. E além de proporcionar
bem-estar, eles ajudam a manter
os funcionários unidos, mais liga-
dos ao trabalho e produtivos.

Na fabricante de químicos Ou-
ro Fino, instalada em Ribeirão
Preto, 3 vezes por semana os exe-
cutivos se reúnem por volta das
18hpara fazer alongamento epra-
ticar esportes. “Fazer atividade fí-
sica dá mais ânimo, ajuda na saú-
de e no desempenho no trabalho”,
diz Ruben Guimarães, gerente de
RH da empresa.

Dentro da fábrica, todos os 360
colaboradores ainda fazem ginás-
tica laboral e tomam um café da
manhã bem preparado. Todas as
atividades são feitas no horário do
expediente, para que ninguém sa-
crifiqueo tempo livre com a famí-
lia. No futuro, ainda será disponi-
bilizadoumclube para todos, den-
tro da nova unidade industrial que
está sendo construída.

Em algumas empresas, todos
os programas de qualidade de vi-
da já estão disponíveis para qual-
quer empregado. Na Unilever,
existe a flexibilidade de horários,
folga no dia do aniversário, ativi-
dades esportivas e culturais, além
deoficinas, nas quais os emprega-
dospodemaprender apintar cami-
setas, grafitagem em muros ou
até participar de um curso para
DJs. “Todo mundo tem stress e
queremos estimular a criativida-
de, fazer as pessoas pensarem di-
ferente e trazerem inovação”, con-
ta Adriana Chaves, gerente de
RH da empresa.

Segundo ela, o clima interno
tambéméafetado de forma positi-
va: “As pessoas sabem que serão
cobradas pelos resultados, e não
pelo tempo que ficam no traba-
lho. Isso reforça o vínculo com a
companhia”.

Na empresa de biotecnologia
Monsanto, a intranet permite a
compra de ingressos para cine-
mas, teatro eparques comdescon-
tos, que podem ser debitados na
folha de pagamento. Na unidade
de Camaçari, na Bahia, pode-se
até adquirir um abadá – a camise-
ta que dá direito a participar dos
trios elétricos no carnaval de Sal-
vador – com desconto em folha.
Já em Uberlândia (MG), é possí-
vel participar de uma pescaria
apoiada pela organização.

Em São Paulo, aMonsanto ain-
da oferece psicólogo e massotera-
pia sem custos. “A gente percebe
uma melhoria no aspecto da ca-

maradagem e também fomenta
um estilo de vida mais saudável,
que melhora muito a produtivida-
de”, conta Luís Fernando Campe-
delli, diretor de RH.

Outra opção de relaxamento
pode ser levar os funcionários pa-
ra um treinamento num local dife-
rente. No Cochicho das Águas,
uma espécie de pousada instalada
no meio da Serra da Cantareira,

na capital, o psicólogoEdson Gal-
rão de França já ministrou cursos
de liderança para empresas como
Fundação Pão de Açúcar, Grupo
Nova América e Vivo.

Durante o próprio treinamento,
os presentes aprendem formas de
alongar o corpo e reduzir o stress.
“E a interação ainda pode ajudar
na melhora do clima organizacio-
nal”, conta França. O local tem tri-

lhas, piscina, sauna, ofurô e
uma arquitetura que permitiu a
instalação de diversas fontes
no prédio. “Queremos que a
pessoa entre num clima dife-
rente e mude sua energia inter-
na”, conta.

VANTAGENS
De acordo com Rodrigo Araú-
jo, sócio da consultoria Korn
Ferry, estes benefícios são inte-
ressantes, mas ainda não são
decisivos para manter um fun-
cionário no emprego. Mas fa-
zem com que ele permaneça
mais horas com disposição na
empresa. “Muitas companhias
adotam aula de ginástica logo
cedo paraobem-estar e, de for-
ma indireta, fazem com que to-
dos comecema trabalhar naho-
ra certa e jádespertos, commo-
tivação maior”, diz. Para Car-
los Mello, também sócio da
consultoria, oferecer algo dife-
rente ajuda a alinhar o time
com os objetivos da organiza-
ção: “Há casos de executivos
com verbas para viagens pes-
soais, para que troquem infor-
mações no exterior e tenham
mais experiências”.

Ao oferecer um benefício
na área de qualidade de vida,
Ana Maria Cadavez, gerente
de Assessoria em Gestão de
Recursos Humanos da
KPMG, defende que exista
uma flexibilidade. Para ela, o
ideal é facilitar o acesso a uma
academia ou outra atividade,
por meio de uma cota mensal
de ajuda de custo. “Oferecer
qualidade de vida retém talen-
tos e, no mínimo, dá mais pro-
dutividade, trabalha o humor
da empresa e pode resolver
problemas como o sedentaris-
mo e tabagismo”, afirma.●

Qualidadede
vida também
envolvemetas
profissionais

Não basta praticar um esporte
ou ter algum hobby. Para mui-
tos consultores, ser uma pes-
soa feliz e realizada também
passa pelo bom gerenciamen-
to da carreira e demetas profis-
sionais. “Os profissionais têm
agido muito baseados no que
os outros vão pensar. Nada é
suficiente, sempre é necessária
mais uma língua, mais um cur-
so, como se fosse uma receita
para o sucesso”, conta Diego
Lopez, consultor em RH e Es-
tratégia da Dextron.

De acordo com ele, hoje é
muito comumque pessoasbus-
quem mais respostas externas,
ou seja, do mercado, amigos e
família, e deixam de olhar para
si mesmas. Para evitar o estres-
se causado pelo excesso de in-
formações recebidas, Lopez
defende uma carreira flexível
e sem regras prontas que ficam
“martelando” o profissional.
“Enquanto a pessoa não fizer
um mergulho interno e virar
dona daprópria carreira e esco-
lhas, quem vai decidir seu futu-
rovai ser seu chefe ou o merca-
do”, acredita.

Traçar objetivos – sem dei-
xá-los de lado depois de algu-
mas semanas – também exige
dedicação. Segundo Paulo
Kretly, diretor da empresa de
consultoria FranklinCovey
Brasil, émelhor e mais produti-
vo concentrar em apenas um
objetivo e ir atrás dele. “A pes-
soa deve focar nas mudanças
mais importantes, ao invés de
uma longa e inatingível lista
de metas”.

Ele ainda aconselha a refle-
tir muito sobre o que realmen-
te importa, seus valores e pai-
xões na vida pessoal e profis-
sional. “Se o profissional con-
seguir elaborar este plano e
conseguir colocá-lo em práti-
ca vai sentir uma paz de espíri-
to muito grande e mais con-
fiança em si mesmo. Vai ser
fundamental para grandes rea-
lizações”.

Meiry Kamia, psicóloga e
consultora na área de carreiras,
defendeamesmaanálisenaho-
ra de se tomar decisões. Por
exemplo, cita, uma mulher
que decide fazer uma pós-gra-
duação e, para isso, terá que sa-
crificar seu tempo com a famí-
lia: “Quando ela faz escolha de
maneira consciente, aí qual-
quer esforçovale apena. Refle-
xãoé essencial para evitar frus-
trações”.● M.F.

Nova Zelândia e
Austrália são os
principais destinos de
quem opta pela parada
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