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BLOOMFIELD HILLS, EUA
— O número de imóveis retoma-
dos por inadimplência do finan-
ciamento aumentou, e as doa-
ções a instituições de cari-
dade diminuíram. Um dos
clubes de campo locais tem
uma lista de espera — para
as pessoas que querem dei-
xar de ser sócias. O merca-
do de imóveis de luxo está
tão devagar que Michael
Robbins, um advogado de
vara cível, diz que um
cliente dele ainda mora
com a ex-mulher três
meses depois do divórcio.

A economia de Michi-
gan, o Estado americano
onde fica Bloomfield
Hills, um subúrbio de
Detroit, está sofrendo
com o declínio da indús-
tria automobilística e os
efeitos não estão limita-
dos às cidades de operá-
rios — já chegaram aqui,
uma da comunidades
mais ricas dos Estados Unidos.
Num momento em que a distân-
cia entre ricos e pobres aumen-
ta, Bloomfield Hills ajuda a
lembrar que os ricos muitas
vezes não conseguem escapar
de problemas severos numa
economia local. E isso, por sua
vez, aumenta a pressão sobre
uma gama maior de habitantes
menos abonados que dependem
dos ricos para seu ganha-pão.

É claro que, quando se consi-
deram na pior, os habitantes de
Bloomfield Hills estão usando
um parâmetro próprio. Num
Estado que já perdeu 21.000
empregos desde novembro, os
operários têm, sem dúvida, preo-
cupações muito maiores — como
alimentar suas famílias e pagar
a conta do médico. E milhares de
trabalhadores da indústria auto-
mobilística que agora avaliam se
entram num programa de demis-

são voluntária oferecido pela
General Motors Corp. enfrentam
a questão de como vão sobrevi-
ver depois que o dinheiro da res-
cisão acabar. Na sexta-feira, a
fabricante de autopeças Delphi

Corp. anunciou o plano de
cortar 25% de seus funcionários
administrativos ao mesmo
tempo em que propôs cancelar o
acordo coletivo e cortar o plano
de saúde de seus aposentados.

O condado de Oakland, onde
fica Bloomfield Hills, é o quarto
mais rico dentre os condados
americanos com mais de 1
milhão de habitantes, segundo
os dados mais recentes de renda
per capita do Departamento de
Comércio. Boa parte desse
dinheiro está ligada à sorte das
montadoras americanas. Ou
seja, os moradores locais são
extremamente vulneráveis ao
destino de uma única indústria.
Ao contrário de algumas das
maiores cidades americanas,
pouquíssimos dos ricos de
Detroit vivem na própria cidade.
Há muito tempo que eles muda-
ram para determinados subúr-

bios, entre eles Bloomfield Hills. 
Localizada a 16 quilômetros

de Detroit, Bloomfield Hills é
um dos redutos prediletos dos
ricos. As primeiras proprieda-
des locais foram construídas na

década de 1890. Algumas

mansões ficam à beira de lagos
particulares, ou atrás de tortuo-
sas estradinhas que as escon-
dem da vista dos que passam. A
casa mais cara à venda é uma
mansão de 2.000 metros quadra-
dos pela qual o proprietário
quer US$ 14,75 milhões. O dis-
trito de Bloomfield Hills tem
aproximadamente 4.000 mora-
dores; há mais 45.000 no resto
do município de Bloomfield.

Em todo lugar, as economias
regionais costumam ser afeta-
das pelos ciclos das indústrias
locais, e elas normalmente se
recuperam depois que passam as
vacas magras. Mas Bloomfield
Hills é profundamente depen-
dente da saúde de duas empre-
sas, a Ford Motor Co. e a GM —
e ambas estão passando por pro-
fundas reestruturações. Depois
de perder bilhões de dólares e

demitir dezenas de milhares de
funcionários, a GM e a Ford pro-
vavelmente vão se tornar empre-
sas muito menores, principal-
mente na região de Detroit, já
que a indústria automobilística
está se espalhando para outras

partes dos EUA.
A desaceleração está

atingindo Walt Griffin, 43
anos, que possui uma corre-
tora de financiamento imobi-
liário, em duas frentes. Há
um ano que ele tenta vender
sua casa de 900 metros qua-
drados. Ela tem uma quadra
de basquete coberta, uma
sauna, seis banheiros e já foi
de Isiah Thomas, ex-astro do
time de basquete Detroit
Pistons. O preço da casa já foi
reduzido de US$ 2 milhões para
US$ 1,75 milhão. No ritmo atual
de vendas, há oferta para 41
meses de casas com preço
acima de US$ 1 milhão.

Ao mesmo tempo, como o
“mercado de financiamentos
imobiliários de valor mais alto
está simplesmente morto”,
Griffin diz que a receita de sua
corretora caiu 70% desde 2003.
Ele já demitiu 6 de seus 12 fun-
cionários nos últimos 18 meses
e reduziu o tamanho do escritó-
rio de 280 metros quadrados
para 110.

Em toda Bloomfield Hills, os
moradores estão mudando seus
estilos de vida. O clube de
campo Forest Lake, que tem 325
sócios, diz que 20 deles estão
numa lista de espera para dei-
xar o clube. (No ano passado,
havia apenas quatro pessoas
nessa lista.) Para recuperar
uma parte do dinheiro que
investiram para entrar no
clube, esses sócios têm de pagar
US$ 540 de mensalidade até con-
seguirem alguém para comprar
suas jóias. Para atrair novos
sócios, o clube reduziu sua taxa
de entrada de US$ 45.000 para
US$ 15.000.

Crise em Detroit não poupa ninguém
Num rico subúrbio da cidade, imóveis de luxo empacam e clubes têm de dar altos descontos
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À procura de emprego aos 50
e poucos anos de idade, Richard
Burn teme que gerentes de
recursos humanos achem que
ele é muito velho. Akash Dave,
de 26 anos e diretor de uma imo-
biliária, não quer parecer novo
demais para ter credibilidade. 

O medo de parecer velho ou
jovem demais é comum entre
trabalhadores nos dois extremos

das faixas etárias. Jovens se
afligem pensando que talvez não
possam ir a reuniões com clien-
tes ou que serão descartados na
hora da promoção. Os mais
velhos preocupam-se que pos-
sam parecer ineptos tecnologi-
camente ou incapazes de acom-
panhar o ritmo de um ambiente
de trabalho dinâmico.

A fim de ajudar no contra-ata-
que a preconceitos de gerentes
de recursos humanos, colegas de
trabalho e chefes, orientadores
profissionais sugerem que você
saliente suas habilidades em vez
da idade. Entre outras sugestões
estão cortar do currículo a data
da formatura, vestir-se de
maneira diferente ou ficar atento
para não mencionar eventos
mundiais que traiam a idade. 

Nas entrevistas, Burn diz ter

mais de 50, mas não diz quanto
mais. Ele teme que gerentes de
RH de 30 a 40 anos não se sintam
bem em contratar alguém da sua
idade. Ele normalmente elimina
do currículo sua experiência que
ocorreu há mais de 15 anos e não
diz quando se formou. E, para
derrubar a crença de que os mais
velhos não se dão bem com infor-
mática, Burn destaca suas habi-
lidades tecnológicas.

Dave, que trabalha em
Chicago, tem o problema oposto.
No escritório, ele evita conversar
sobre assuntos específicos de
jovens, como os bares da moda.
Em vez disso, fala de temas
gerais, como esportes, ou per-
gunta aos colegas mais velhos
como vão seus filhos. Ele toma
cuidado para não falar gíria.
Para evitar escorregões, prepara
seus pensamentos antes das reu-
niões, tenta prever possíveis per-
guntas e prepara respostas arti-
culadas para elas. A técnica o
ajuda a “falar com pensamentos
mais completos” e diminuir a
possibilidade de soar juvenil
com tropeços de palavras.

No currículo, Dave ainda lista
a data da sua formatura. Apesar
de querer parecer mais maduro,
ele se orgulha do que conseguiu
ainda com pouca idade. Mas põe
sua formação escolar no fim do
currículo, enquanto enfatiza sua
experiência de trabalho.

CARREIRA

Como aparentar a idade
certa ao buscar emprego

POR ELLEN BYRON
THE WALL STREET JOURNAL

PLANO, EUA — Quando Mike Ullman assumiu
como diretor-presidente da J.C. Penney Co., no
fim de 2004, deparou-se com uma cultura empre-
sarial que algumas vezes lembrava a dos primei-
ros dias da varejista de 104 anos, que até o ano
passado controlava a Lojas Renner no Brasil.

Empregados ainda se referiam a diretores e
gerentes de loja como senhor e senhora em vez de
chamá-los pelo primeiro nome. Aqui na sede da
empresa, o traje informal não era oficialmente
aceito, mesmo nas sextas-feiras. Enfeitar demais
as baias, como colocar objetos pessoais em cima
de arquivos, nem pensar. Uma equipe de “polícia
de escritório”, ligada ao departamento de recur-
sos humanos, fiscalizava a decoração.

A Penney também tinha o costume de promo-
ver quase exclusivamente dentro dos próprios
quadros. Funcionários com ambição de subir na

carreira tinham de
abrir caminho tra-
balhando nas lojas,

com muitos deles começando atrás da caixa regis-
tradora. Todos supunham que trabalhar como
gerente de loja era um requisito para chegar a um
cargo superior.

Ullman decidiu que o severo código de conduta
e a contratação interna eram um fator não só
para a alta taxa de rotatividade de empregados
como também um obstáculo para recrutar novos
talentos. A Penney tem dado bons lucros nos últi-
mos anos — eles mais que dobraram em 2005,
totalizando US$ 1,1 bilhão, e a ação da empresa
subiu mais de 80%, para mais de US$ 60, nos últi-
mos dois anos. Mas a varejista percebeu que
poderia aumentar esses ganhos reduzindo a rota-
tividade de empregados, um custo que ela tentou
quantificar no ano passado. A estimativa foi que
cada empregado que saiu da empresa lhe custou
cerca de um terço do salário desse mesmo funcio-
nário. Em 2005, o custo dessas demissões chegou
a US$ 400 milhões, calcula a empresa. 

A Penney, que é voltada para o consumidor de
renda média, enfrenta uma concorrência difícil. As
rivais ou atraem compradores com preços menores
ou oferecem marcas de designers mais refinados.
Para continuar crescendo, Ullman afirma que é
obrigatório inspirar os atuais empregados da
empresa e contratar novos. “No varejo, atualmen-
te, é preciso ver que há muitas lojas e muitas mer-
cadorias”, diz ele. “O que falta é talento.”

Ullman é apenas o segundo diretor-presidente
na história da empresa a vir de fora dela.
Portanto, ele sabe que está numa corda bamba:
está contratando sangue novo, mas não pode mar-
ginalizar empregados leais ou destruir mais de
um século de tradição empresarial. No entanto,
ele confia na sua proposta. “Acho que nossos fun-

dadores gostariam de competir no mercado de
hoje”, diz ele. “Para tanto, é preciso mudar.”

Transformar a cultura empresarial é o foco de
muitas companhias hoje, diz Batia Wiesenfeld,
professora de Administração da Faculdade de
Administração de Empresas Leonard N. Stern, da
Universidade de Nova York. “A ênfase atual nessa
mudança cultural está menos em estancar a san-
gria, como nos últimos cinco anos, e tornou-se
mais estar atento a adaptações mais amplas que
resultem em vantagem competitiva”, diz ela. Mas
fazer mudanças numa empresa que se orgulha de
sua história não é fácil, diz a professora, “princi-
palmente quando o legado de uma companhia é
parte do seu marketing”. 

Muito da forma pela qual a Penney opera hoje
tem base no seu começo, em 1902, quando James
Cash Penney abriu sua primeira loja, chamada
The Golden Rule Store (A Loja da Regra de
Ouro), em Kemmerer, Wyoming. 

Quando a cadeia de lojas, que cresceu rapida-
mente, foi registrada como conpanhia em 1913 e
rebatizada com o nome que tem hoje, James Cash
Penney instituiu uma cerimônia para funcioná-
rios leais jurarem compromisso ao lema da
empresa, conhecido como HCSC, as iniciais de
honra, confiança, serviço e cooperação.

Filho de um pregador, Penney escrevia muito a
respeito de como os empregados deveriam se
comportar tanto no trabalho como em casa, subli-
nhando a necessidade de valores como ser afá-
veis, econômicos e mostrarem liderança moral. 

Mas Michael Theilmann, o diretor de RH que
Ullman contratou, já começou a mudar isso. Ele
instituiu uma campanha para que as pessoas cha-
massem seus superiores pelo primeiro nome,
decorassem suas baias como quisessem e afrou-
xou as exigências de vestuário.

Sr. Ullman? O
diretor-presidente?
Ah, sim, o Mike

Mike Ullman, presidente da J.C. Penney.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 31 mar. 2006. Economia . p. B11.




