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Apósquatro anos à frente da
subsidiáriabrasileira do labora-
tórioNovartis, o executivoPa-
trice Zagamédeixa oPaís para
assumir aDivisão Farmacêuti-
cadaNovartis Espanha. Aqui,
ele ajudouna estabilizaçãoda
participaçãodemercado, cres-
cimentodas vendas e lança-
mentodeprodutos. Na sua
gestãoaNovartis também
atraiu importantes investimen-
tos, comoaexpansãodaplan-
ta química emResende e o
estabelecimentoda fábrica de
TaboãodaSerra comoplata-
formadeexportaçãomundial
de genéricos.No seu lugar en-
traoaustríacoAlexanderTrieb-
nigg, vindodePortugal.

Vendas indiretas
têmnovoexecutivo

AdrianoChemin foi promovido
a vice-presidente deVendas
IndiretasdaOracle doBrasil.
Nocargo, ele passa a respon-
der pela linha deprodutos de
Tecnologia da empresa, que
abrangebancodedados, servi-
dor de aplicações e ferramen-
tas dedesenvolvimento.Oexe-
cutivo coordena a administra-
çãoe as operaçõesde vendas
feitas pelo conjuntode 500
parceiros e três distribuidores
noBrasil, e suameta agora é
aumentar as vendas indivi-
duais dos parceiros, a partir de
umaatuaçãomais forte junto
aos clientes, alémde reforçar
a especializaçãoda equipe in-
ternadaOracle.

Áreacomercial
ganhareforço
Emritmode reposicionamento
nomercadoapós a recente
conquista damarcaamericana
Timexpara seuportfólio, o gru-
poDumontSaabacabadecon-
tratar JoséRicardoCalil como
novodiretor-comercial dogru-
po, quedetém tambémasmar-
casDumont eCondor. Calil já
possui experiência nas áreas
demarketing, comercial e ad-
ministração emempresas co-
moPierreAlexander, Niasi,
Natura, Rhodia e EditoraAbril.
Comonovo executivo, a em-
presapretende alavancar ain-
damais a área de vendas, in-
clusive comaprospecção e
abertura denovosmercados
consumidores.

DUMONTSAAB

GrupoNovaAmérica
mostrasuagestão
Detentora demarcas famo-
sas, como o açúcar União, o
GrupoNova América lançou o
livroRH&Responsabilidade
Social – A experiência da Fun-
daçãoNova América, de auto-
ria do diretor deRHda compa-
nhia,Mário Ibide. “Tratamos o
assunto de RH como respon-
sabilidade social, pois acredi-
tamos que precisamos cuidar
bemde nossos funcionários
antes de fazermos ações para
fora”, diz ele. O livro fala de
liderança e cuidados com o
trabalhador rural, entre outros
temas, e pode ser adquirido
pelo e-mail fna@novamerica.
com.br por R$ 30, que serão
doados para uma instituição
filantrópica.

TIPOSDEASSÉDIO

Giro

ExecutivovaiàJustiça
e levaR$2,8milhões

Trocadepresidente
nafilialbrasileira

● Ócio:O funcionário fica sem
função ou recebe atividades
sem importância.

●Pressão:Ochefe pressiona
de forma excessiva, de forma
diferente do que faz comou-
tros,mandando-o, por exem-
plo, refazer asmesmas tarefas
várias vezes sem justificativa.

● Humilhação:Comumpara
quem trabalha comvendas e
metas, é quando o chefe expõe
ao ridículo ou usa violência
comquem falha, comoobrigar
a usar roupas embaraçosas ou
sofrer castigos físicos.

●Material:Apessoa fica sem
equipamentos para trabalhar
ou perde direitos que outros
têm.

Empresastentamseprecaver
deprocessosporassédiomoral

CARREIRAS

Comoseridiotaefazersucesso

Andrew Shanahan
THE GUARDIAN

Háduassemanas,OmaidHiwai-
zi, um dos sócios da Crayon,
uma das agências de publicida-
de de maior sucesso em Lon-
dres, fez-me um convite singu-

lar–seráqueeugostariadepar-
ticipar de um curso de treina-
mento? Mas não se tratava de
um treinamento comum. Uma
das principais palhaças tea-
trais domundo, Angela deCas-
tro, iria administrar um curso
para a equipe da Crayon deno-

minado Como ser Um Idiota.
Obviamente, aceitei.
Poucos dias depois chegou
uma carta de Angela explican-
do que esses três dias seriam
muitointensos. “Emocionalefi-
sicamente.”Havia algo sinistro
na idéiadeseremocionalmente
exaurido por uma palhaça, o
que desencadeou dúvidas, mas
a curiosidade prevaleceu e e
mantiveminha decisão.
Angela de Castro tem admi-
nistrado o curso Como ser um
Idiota por todo o mundo. Ordi-
nariamente,elaensinaashabili-
dadesdaartedeserpalhaçopa-
raatores,masadaptouseucur-
so para permitir que os funcio-
nários de empresas encontras-
sem seu Idiotas internos tam-
bém. A pergunta óbvia é por
queumaempresaquerque isso
aconteça? O sócio-diretor da
Crayon, Richard French, expli-
ca: “Todososmembrosdadire-
toria já fizeram o curso. Nossa
esperança é que, se conseguir-
mos fazer com que as pessoas
brinquem e sejam menos céti-
cas,issoresultenummelhortra-
balho de criação.”
Uma das primeiras coisas
quevocêaprendeéqueestenão
é um curso para ensinar você a
atirar tortas. Na realidade, An-
gela se esforça para estabele-
cer a diferença entre palhaços

decircoepalhaçosteatrais.“As
pessoas fazem pressuposições
emrelaçãoaospalhaços”,expli-
ca. “Elas pensam em sapatos
enormesenarizvermelho.Pou-
cagentepensa emCharlieCha-
plin ouBusterKeaton.”
No decorrer dos três dias, fi-
couevidentequeocursofuncio-
na em dois níveis. Primeiro, há
um elemento prático. Usando
sua considerável experiência,
ela dá dicas de como conduzir
umaapresentação.Nocomeço,
somos ordenados a olhar nos
olhos dos outros e expressar
nossa alegria. Ao fazer isso, ex-
plica Angela, parecemos mais
carismáticos. Fiquei preocupa-
do porque achei esse simples
ato de olhar no olho de alguém
inacreditavelmente difícil.
Num dos exercícios, temos
de ficar parados diante de uma
platéia, olhando cada indivíduo
nos olhos e transmitindo ale-
gria. Na minha vez, entrei em
pânicoporqueacheiquenãopa-
recia suficientemente genuíno
e, assim, distorci minhas fei-
ções para formar uma expres-
são ultragenuína. Mas isso só
me fez parecer falso.
Umaoutraferramentapráti-
caé oYUPEE.Recebemosuma
marca no assoalho sobre a qual
nos ordenaram que pulásse-
mos. No auge do nosso pulo te-

mos quegritarYUPEE! que,
segundoAngela, é “o somdo
nosso maior orgasmo de to-
dos os tempos”. Parece que
meuYUPEEteve indíciosde
desespero, o que éumacoisa
alarmante de descobrir so-
bre vocêmesmodiante de 12
estranhos.
Devemos empregar oYU-
PEE como uma ferramenta
antesdefazermosumaapre-
sentação. Depois de domi-
nar a técnica, você pode gri-
tar internamente. Funciona
como um lembrete das coi-
sas que aprendemos no cur-
so e deve mudar nosso foco
domedo para a satisfação.
No segundo nível, além
das aulas práticas, o curso
também tem uma mensa-
gem mais profunda a trans-
mitir, que é como aplicar a
filosofiadopalhaçonumaem-
presa pode ser benéfico. Na
essência, a filosofiadopalha-
çoéaprender aerrar, abrin-
car e sentir-se à vontade.
Para Pete Marquez, um
contador da Crayon, esta é
uma lição surpreendente.
“Já fiz outros cursos antes
onde eles ensinamvocê a ter
sucesso.Émuitoestranhofa-
zer um curso que diz que vo-
cêpode falhar tambémeque
essa não é a pior coisa”. ●

ORACLE

Comportamento opressor dos chefes pode significar pagamento de indenizaçõesmilionárias

Curso elaborado por uma palhaça mostra que falhar não é a pior coisa em uma empresa
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Para o executivo Paulo César
Barreiro Monteiro, ser promo-
vido para superintendente re-
gional do Unibanco não signifi-
cou status nem satisfação pro-
fissional.Aoassumironovocar-
go,elecomeçouaserpressiona-
doporsuperiores,perdeubene-
fícios e, depois de apenas seis
meses, foi demitido. “Nunca ti-
nhaouvido falar de assédiomo-
ral, mas senti na pele o que é e
passei os piores meses da mi-
nhavidanestasituação”, conta.
Ahistória deMonteiro não é

única.Écadavezmais freqüen-
tenostribunaiscasosdefuncio-
náriosqueprocessamemprega-
dores por se sentiremhumilha-
dosouseremsubmetidosapés-
simas condições de trabalho
por causa do comportamento
opressor de um superior, o que
é chamado de assédiomoral.
Antes,osprocessos judiciais

envolviam principalmente fun-
cionários de menor escalão,
mas agora as empresas estão
começandoasepreocuparcom
casos envolvendo executivos e
diretores, que resultam em in-
denizaçõesmuitomaisaltas,po-
dendoultrapassarovalordeR$
1milhão.OcasodeMonteiro foi
umdesses: emprimeira instân-
cia, oUnibanco foi condenadoa
pagar a ele R$ 2,8 milhões (ver
ao lado).
SegundoaadvogadadeMon-

teiro, Cristina Stamoto, do es-
critórioMachado Silva, a legis-
lação tem acompanhado bem o
assunto de assédio moral. “A
formadeorganizaçãodo traba-
lhomudou,existemuitacompe-
titividade nas empresas e a
pressãopara obtençãode lucro
acabadandovazãoparaser ins-
talado um clima de tensão des-
de a linha de produção até os
executivos”, diz.
Segundo Paulo Sérgio João,

sócio do Mattos Filho Advoga-
dos, seu escritório tem recebi-
do cada vez mais consultas de

empresasquequeremsepre-
caver de processos de assé-
diomoral envolvendoexecu-
tivos. “A própria CLT trata
deste assunto. Diz que em-
pregador não pode praticar
atos lesivos à honra e tem
obrigação de manter o am-
biente de trabalho digno.”
Um dos casos atendidos

por João foi de umexecutivo
expatriadodeumoutro ban-
co que, ao retornar para o
Brasil, recebeu poucas fun-
çõesepassouaserdespreza-
do pela chefia, pois queriam
queelepedissedemissão.“Is-
so gera muitos problemas
psicológicos, então ele pediu
indenização e ganhou.”
MariaLúciaBenhame,só-

cia do Benhame e Três Rios
Advogados, também nota
um crescimento do número
deconsultasdeempresasso-
bre o tema. “Já existem até
agora dois projetos de lei so-
bre o assunto, dando direito
ao funcionário de pedir de-
missãoerecebertodososbe-
nefícios da rescisão de con-
trato, caso tenha passado
por uma situação de assédio
moral.”
Para o consultor de RH

Gilberto Guimarães, diretor
daconsultoriaBPI,asempre-
sasnoBrasil estão agindode
forma errada em relação ao
assunto. “Ascompanhias es-
tão se preparando judicial-
mente,masnãocriammeca-
nismos internosparaquees-
te tipo de caso possa ser re-
solvido antes de a pessoa ser
demitida ou pedir demissão
e ir à Justiça”, diz.
Por isso mesmo, João diz

que o primeiro passo para
evitarumprocessoécriarca-
nais de comunicação emque
o empregado possa se mani-
festar. “Depois, é preciso ter
umacomissãoouRHqueten-
te resolver a questão e mos-
trar aos gestores os impac-
tos que seus atos causam.”●

“Não estou preocupado com a
indenização,maslaveiminhaal-
maemostrei tudooqueaconte-
ceu”,desabafaoexecutivoPau-
lo César Barreiro Monteiro, ao
lembrardosseismesesquepas-
sou como superintendente re-
gional do Unibanco, cargo com
status de diretor na empresa.
Elehaviasidopromovidojus-

tamente por causa dos bons re-
sultadosquevinhaapresentan-
do. Seu salário havia crescido
10%e ele passava a ter direito a
comissões e aumbônus semes-
tralquevariavaentreR$80mil
eR$ 90mil.
Noentanto,nodiaseguinteà

sua posse, mesas, cadeiras e o
computador da sua sala foram
substituídospormóveisdequa-

lidade inferior, paradiferenciá-
lo de outros executivos. “Tam-
bém demitirammeumotorista
logo depois, algo a que todos os
diretores tinhamdireito”, diz.
SegundoaadvogadadeMon-

teiro, isso aconteceu porque o
seu então superior hierárquico
havia prometido a vaga a outro
funcionário, motivo que não
conseguiuserprovadonaJusti-
ça. “Ele ameaçava o tempo to-
do, falava claramente que não
gostavademim,queiamedemi-
tir e não estava satisfeito”, diz
Monteiro.
No final, Monteiro acabou

sendo demitido por este supe-
rior, que aproveitou a viagem
dediretores para o exterior pa-
ra assinar a demissão pormeio

de uma procuração. “Ele en-
tãoenviouume-mailparato-
dos do banco dizendo que eu
tinha me demitido. Ao mes-
mo tempo, porém, saiu uma
revista interna mostrando o
sucesso da minha carreira e
ninguém entendeu nada.”
No exame demissional,

foi constatadoumquadro de
depressão e problemas de
saúdeporcausadoambiente
de trabalho, o que o levou a
ser afastado pelo INSS. Na
Justiça, juntou provas sufi-
cientes para ganhar uma in-
denização, em primeira ins-
tância, de R$ 2,8milhões.
O Unibanco se manifes-

tou por meio de um comuni-
cado, em que afirma que irá
recorrerdadecisão. “Name-
dida em que a sentença está
sujeita a reforma, qualquer
valorconsideradoparaeven-
tual indenização, nesta altu-
ra do processo, é precipita-
do”, diz o informe. ● M.F.
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