Assunto pessoal
QUALIDADE DE VIDA
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Quem é mais infeliz?

Na crista
da mudança

Especialistas comparam indicadores de infelicidade dos
executivos brasileiros por setor de atividade

O

livro Executivos – Sucesso e Infelicidade, dos pesquisadores Betania
Tanure, Antonio Carvalho Neto e
Juliana Oliveira Braga, lançado em
2007 pela editora Campus/Elsevier,
já mostrava que executivos das empresas brasileiras de modo geral estão
infelizes –embora nem todos: 84%. O
estudo dos professores Mariá Giuliese
e Léo Bruno, publicado com exclusividade na forma de artigo na página
26 desta revista, deixa claro que nem
mesmo a chegada ao posto número
um da organização alivia o fardo: os
presidentes das empresas do Brasil
também se sentem infelizes. Ou seja,
há uma infelicidade “democrática”
no universo corporativo nacional,
que independe de nível hierárquico.
Será, contudo, que ela varia conforme o setor de atividade?
As pesquisas de Tanure, Carvalho Neto e Oliveira Braga detectaram que sim. Lendo os resultados,
conclui-se que alguns setores, como
o de telecomunicações, as empresas
comerciais e os bancos, devem repensar urgentemente a qualidade
de vida que vêm impondo a seus
funcionários.
Ninguém está tão insatisfeito com
a própria saúde quanto os gestores do
setor bancário –“extremamente insatisfeitos” responderam 80% deles. Os
mais insatisfeitos com o elevado nível
de cobranças por resultados na empresa são os gestores de companhias
comerciais –no extremo oposto, vale
dizer que os mais satisfeitos nessa
área são os funcionários de serviços
públicos. Os mais insatisfeitos com
a carga de trabalho são os executivos de telecoms. Os gestores de
companhias comerciais declararam
sempre ter, por conta da tensão, dor
de cabeça ou dor nos músculos do
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pescoço e ombros –muitos precisam
de pílula para dormir vez por outra.
Em contrapartida, um número significativamente maior de funcionários
de serviços públicos declarou nunca
precisar de comprimido para dormir
e nunca sentir fadiga.
Entre os executivos que disseram
sentir-se “muito estressados”, chamaram a atenção os que trabalham em
bancos. Estes também se destacaram
entre os que declararam que suas
empresas passam por uma mudança radical. Já o adjetivo “infelizes”
teve uso bem mais acentuado entre
os profissionais de telecoms. Notese contudo que, entre as empresas
que têm feito algo para minimizar a
tensão de seus executivos, os bancos
aparecem em número significativamente maior que outros setores. Já
as telecoms são maioria entre as que
não fazem nada nesse sentido.
Nesse estudo, foram cruzadas as
posições dos executivos em relação
às fontes de tensão e os setores, levando em conta a estatística de Teste
para o Coeficiente de Correlação de
Pearson, segundo o qual as variáveis
que têm significância apresentam o
índice menor que 0,5.
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mplementar iniciativas de mudança nunca é fácil. O trabalho
mais duro cabe aos gerentes do
médio escalão, verdadeiros artífices das transformações.
Por que fazer. Os participantes
estudam de que maneira os processos de capacitação, coaching e
criação de equipes aumentam
as possibilidades de conseguir a
mudança com sucesso. Também
aprendem a se converter em “tradutores” da estratégia delineada
pela gerência do primeiro escalão,
em planos que os funcionários
executam em níveis inferiores da
organização.

O assunto entrou na pauta

O

trade-off entre sucesso profissional e felicidade pessoal é obrigatório? Ainda
não se sabe, mas o questionamento está vindo à tona, em estudos e debates. No fim de 2007, o evento X-Idéias, em forma de tribunal, pôs a especialista
Betania Tanure e o consultor Herbert Steinberg frente a frente para a discussão.
Steinberg crê que felicidade sem sucesso profissional é muito difícil, pois trata-se
de uma somatória dos aspectos profissional, espiritual, pessoal/social, sexual e
afetivo –mas vale lembrar que ele defende a prática de sabáticos para compensar
o ritmo workaholic. Para Tanure, se você trabalha 16 horas por dia, compromete
a qualidade de outros vinculos afetivos. Segundo ela, o autoconhecimento dos
gestores e esforços das empresas são a solução para o impasse. [Em www.hsmmanagement.com.br, os assinantes da revista podem aprofundar o assunto nas HSM
Management Updates nº 40 (sabáticos), 50 (mulheres), 52 (humanização).]
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É tudo pessoal
Great People Decisions Claudio Fernández Aráoz, Wiley,
maio de 2007
Claudio Fernández Aráoz é sócio e membro do comitê executivo da Egon Zehnder,
empresa que é líder mundial na busca e seleção de executivos. Foi encarregado de
mais de 300 seleções de presidentes de conselhos de administração e executivos e
participou de outras 1,5 mil, com uma taxa de sucesso superior a 90%. Tal recorde lhe
confere autoridade para falar sobre as decisões vinculadas a contratação, integração
e promoção de pessoal sênior.

OUtras NOVIDADES

A fórmula do sucesso. “Sorte”, respondeu Egon Zehnder, o fundador da
empresa, quando Fernández Aráoz
lhe perguntou qual era o fator crucial do sucesso de uma pessoa. Mesmo concordando que a sorte exerce
papel-chave, o autor sustenta que há
outros três ingredientes: aproveitamento do aprendizado, escolhas
de carreira profissional corretas e,
principalmente, boas decisões vinculadas às pessoas, sejam sócios,
funcionários ou fornecedores.
O recurso-chave. Como diz Jack
Welch, “nem a melhor estratégia
do mundo servirá muito sem as
pessoas corretas para colocá-la
em prática”. Assim, por que é tão
comum ver pessoas em postos que
não se ajustam a suas habilidades?
Na hora de contratar ou determinar
responsabilidades, é preciso levar

em conta, em primeiro lugar, que
as probabilidades de encontrar um
indivíduo extraordinário são escassas. O segundo problema está na
dificuldade de avaliar pessoas para
cargos complexos, porque os atributos e habilidades necessários nem
sempre estão bem definidos. Em terceiro lugar, há fortes predisposições
psicológicas que desgastam a qualidade do processo da tomada de
decisões. E, finalmente, incentivos
incorretos e conflitos de interesse
costumam, com freqüência, sabotar
essas decisões.
Na hora marcada. Cada vez que uma
mudança se avizinha –lançar um
novo negócio, realizar uma fusão
ou aquisição–, também se impõem
decisões que envolvem pessoas. É
quando os líderes devem demonstrar
franqueza, previsão e inspiração.

Jeffrey Pfeffer, Harvard Business
School Press, julho de 2007
Explicação profunda sobre o fracasso
de tantas empresas, mesmo as lideradas por indivíduos sérios e inteligentes. E guia para decisões melhores.

Alan Greenspan, Campus/Elsevier,
setembro de 2007
Ensaios sobre os temas econômicoschave dos próximos anos, pelo homem que comandou o Banco Central
dos EUA por quase duas décadas.
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Reflexões

1

Quando chega o momento de tomar
decisões de contratação, lembrese de que o crucial é não transigir em
matéria de valores e colocar o foco nas
capacidades.

2

Tenha em mente que o potencial
da pessoa atrapalhará se se tratar
de preencher postos nos níveis baixos da
organização e que a experiência pesará
em posições seniores.

3

Não é suficiente encontrar um excelente candidato. Para que a contratação seja bem-sucedida, é preciso
desenhar um pacote de incentivos correto e depois integrá-lo ao contexto da
organização.

Patrick M. Lencioni, Campus/Elsevier,
agosto de 2007
As razões do que muitos consideram
uma constante da condição humana: a
insatisfação no trabalho, resultado direto
da relação patrão-empregado.
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LÍDER EM AÇÃO

S

ímbolo do ressurgimento
industrial italiano do pósguerra, Adriano Olivetti
adaptou para sua empresa uma
proposta de valor única, que combinava alta tecnologia proprietária, um design de vanguarda e um
modelo de organização voltado
para a ascensão social dos trabalhadores.
Filho de Camillo Olivetti, o brilhante engenheiro que montou a
primeira fábrica de máquinas de
escrever da Itália, Adriano herdou
essa vocação inovadora e converteu
a empresa familiar em líder mundial na tecnologia da informação.
Seus produtos eram facilmente
identificáveis pela estética, alinhada com o melhor design italiano.
Em uma época marcada pela reconstrução –edilícia, urbanística,
da república e das instituições–,
implementou uma cultura embasada na proteção dos trabalhadores,
oferecendo-lhes benefícios de todo
tipo: altos salários, menor jornada de trabalho e complexa rede
de serviços sociais que incluía o
acesso a moradia, restaurantes,
creches e escolas.
Nascido em Ivrea, localidade
próxima de Turim, em 11 de abril
de 1901, recebeu sua primeira aula
em casa, ministrada por sua mãe
e sob a orientação de seu pai, um
homem de idéias socialistas que
fazia com que os filhos trabalhassem, fora do horário escolar, na
fábrica, nas mesmas condições
que os operários.
Já adolescente, Adriano rea
giu a essa disciplina e decidiu
estudar química industrial no
Politécnico de Turim, em vez de
engenharia mecânica como seu
pai queria. Contudo, depois de
formar-se, em 1924, ligou-se à em-
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presa como aprendiz de operário.
Nesses anos surgiu sua vocação
para a mudança política e social
colorida de um romantismo que o
levaria mais adiante a interceder
por um ideal utópico de vida em
comunidade, baseado na crença
de que o respeito entre as pessoas
evitaria as guerras.
Devido a sua origem judaica e a
suas idéias, tornou-se rapidamente
persona non grata para o regime de
Mussolini. Seu pai o mandou então para os Estados Unidos, para
que aprendesse com o poderio industrial dessa nação. Uma visita à
planta da Remington convenceu
Adriano de que a produtividade
era uma variável dependente do
sistema organizacional. Quando
voltou, reorganizou a produção
inspirado nos princípios tayloristas
de busca da eficiência. A empresa
familiar se transformou, assim, em
uma complexa fábrica com departamentos e divisões.
Pouco depois, casou-se com
Paola Levi, irmã de um amigo
íntimo, com ela teve três filhos,
apesar da pouca compatibilidade.
(Em 1949 se casaria pela segunda
vez, com Grazia Galletti.)
No início dos anos 30, Adriano
assumiu a direção geral da Olivetti e acelerou a expansão. Em
1937, fundou a revista Tecnica e Organizzazione, na qual difundiu os
próprios ensaios sobre tecnologia,
economia e sociologia industrial.
No ano seguinte, foi designado
presidente do conselho da companhia.
Durante a Segunda Guerra,
aderiu ao movimento antifascista
clandestino e em 1944 teve de se
exilar na Suíça, onde se ligou a intelectuais exilados. Finda a guerra,
ele voltou e liderou a melhor etapa
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Marcelo Otero

Adriano Olivetti, o industrial e sua utopia

da Olivetti. Lançou, em 1956, a
calculadora eletrônica Divisumma
e, três anos mais tarde, o primeiro
computador eletrônico italiano, o
Elea 9003. Para os padrões do final
da década de 1950, os trabalhadores da Olivetti eram os mais bem
pagos de toda a indústria metalúrgica local e os mais produtivos.
Durante sua gestão, os talentos
mais reconhecidos do país e também alguns estrangeiros, como
o genial arquiteto Le Corbusier,
foram convocados para o desenho
de produtos, plantas e escritórios.
Muitos produtos lançados nesses
anos se converteram em objetos
de culto por seu design, tecnologia
e funcionalidade, entre eles a máquina de escrever portátil Lettera
22 (de 1950), que em 1959 foi considerada por um júri internacional como o melhor entre os cem
melhores produtos dos cem anos
anteriores.
Adriano Olivetti morreu repentinamente em fevereiro de 1960,
durante uma viagem de trem a
Lausanne, Suíça.

