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O trecho a seguir, pp. 67-70, trata de assédio moral, pressão por resultados e processos seletivos.

                                                

Breve contextualização

O livro  Sonho Grande  (CORREA, 2013) conta a história do trio de empresários brasileiros
Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. O início da parceria entre os três remonta ao
Banco Garantia  (1976-1998),  instituição  pioneira  entre  os  bancos  de investimentos  no Brasil  e
cenário  principal  do  texto  a  seguir.  Atualmente,  através  do  fundo  3G  Capital,  possuem
participações  acionárias  que  garantem  posições  de  controle  em  gigantes  como  AB-InBev
(proprietária da Ambev), Burger King, Lojas Americanas e Kraft Heinz. Lemann, Telles e Sicupira
estão entre os mais destacados empresários e empreendedores do mundo, mas não estão livres de
críticas:  suas  empresas  são  conhecidas  por  culturas  internas  exigentes,  que  cobram  extremo
empenho e dedicação de seus integrantes.

De acordo com dados da Revista Forbes1, na lista dos 20 brasileiros com maiores patrimônios
pessoais, os três empresários do 3G Capital ocupam as seguintes posições:

• Segundo lugar: Jorge Paulo Lemann: US$ 22,8 bilhões (R$ 86,2 bilhões);

• Terceiro lugar: Marcel Hermann Telles: US$ 9,9 bilhões (R$ 37,4 bilhões);

• Quinto lugar: Carlos Alberto Sicupira: US$ 8,9 bilhões (R$ 33,7 bilhões).

Missão dada é missão cumprida

Trabalhar no mercado financeiro nunca foi moleza – nem no Brasil nem fora do país. Tomar
decisões que movimentam tanto dinheiro em curtos períodos de tempo significa estar sob pressão
constante.  Quem não tem sangue-frio sucumbe no meio do caminho. A vida em Wall Street,  o
centro  financeiro  dos  Estados  Unidos,  por  exemplo,  sempre  foi  duríssima.  “Workaholics  são
normais”, escreve Charles D. Ellis em seu livro sobre o Goldman Sachs2. A rotina do banco de

1 De acordo com matéria do portal UOL, seção de Economia, de 05/03/2019. Acesso: 10/08/2019. Disponível em:
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/03/05/bilionarios-forbes-brasil-brasileiros.htm.

2 O Goldman Sachs Group, Inc., é uma empresa multinacional de serviços financeiros e banco de investimentos com
sede na cidade de Nova York, nos EUA. Trata-se de um dos maiores bancos de investimentos do mundo, tendo sido
fundado em 1869. A empresa está classificada em 62º lugar na lista da Fortune 500 das maiores corporações dos
Estados Unidos em termos de receita total – pouco mais de 36 bilhões e meio de dólares, em 2018. Texto editado a
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investimentos  mais  poderoso  do  mundo,  de  acordo  com seu  relato,  prevê  que  os  funcionários
dediquem sua vida quase integralmente ao trabalho. Recém-contratados normalmente trabalham das
oito da manhã às seis da tarde, param para fazer um lanche rápido e depois retomam a jornada até
nove ou dez da noite. Muita gente ainda avança até quase meia-noite.

No antigo Salomon Brothers, fundado em 1910 e vendido ao Travelers Group em 1998, o dia a
dia era igualmente tenso. O ex-funcionário do banco Michael Lewis conta no livro Liar’s Poker, de
forma um tanto dramática, como era a vida de um analista como ele nos anos 80:

“Os chefes davam bipes aos seus analistas favoritos para que eles pudessem ser encontrados a
qualquer momento. Alguns dos melhores analistas perderam a vontade de viver vidas normais. Eles
se entregaram completamente aos empregadores e trabalhavam sem parar. Raramente dormiam e
com frequência pareciam doentes: quanto mais eles melhoravam no trabalho, mais pareciam estar
perto da morte.”

No Garantia,  a  pressão  e  a  busca  inclemente  por  resultados  foram levadas  ao  paroxismo.
Chegar cedo, sair tarde, varar noites em claro não eram exceção. As jornadas de trabalho duravam
de 12 a 14 horas diárias, muitas vezes avançando pelos fins de semana. Obviamente, vida pessoal e
família eram frequentemente sacrificadas. “Eu trabalhava muito, não vi meus filhos crescerem”,
admite o ex-sócio Diniz Ferreira Baptista. No escritório de ambientes abertos, em que todo mundo
fiscalizava  todo  mundo,  costumava-se  bater  palmas  para  quem se  levantava  mais  cedo  que  o
habitual para ir para casa. Uma ironia, claro, em geral acompanhada da incômoda pergunta: “Está
fazendo meio período hoje?” O tom podia ser de brincadeira, mas não escondia a acidez. Como é de
se imaginar, tratava-se de um esquema que não servia para qualquer pessoa. Tornou-se lendária a
história de um advogado contratado pelo Garantia que abandonou o trabalho no primeiro dia – saiu
para o almoço e nunca mais voltou, assustado com o que vira em poucas horas de expediente.

Nesse esquema de dedicação total, quem trabalhasse no Garantia deveria estar disponível para
mudar de departamento ou até de cidade. O bordão “missão dada é missão cumprida” sempre fez
sentido  na  história  da  firma.  O  ex-sócio  Clóvis  Macedo,  por  exemplo,  foi  “convidado”  a  se
transferir do Rio de Janeiro para São Paulo no início dos anos 80 para prospectar clientes. Ainda
que jamais tivesse sonhado com essa mudança, ele a aceitou. Recusar uma oferta desse tipo não era
uma opção – pelo menos para quem queria crescer dentro da instituição.  Marcelo Barbará,  um
carioca de família tradicional que começou sua carreira no Garantia operando telex, passou por uma
experiência semelhante em 1993. Ele trabalhava na mesa de operações quando Jorge Paulo Lemann
pediu que fosse cuidar do departamento administrativo do banco, responsável por atividades como
custódia, sistemas e controladoria. Desde o fracasso da Invesco, nos anos 60, Jorge Paulo nunca
mais descuidou dessa área em seus investimentos.  Só que o charme, a adrenalina e o dinheiro
passavam pela mesa de operações, onde Barbará estava, e não pela burocracia da administração. Era
como trocar o palco pela coxia, mas o jovem nem discutiu. “Eu era muito leal  ao Jorge e não
passava  pela  minha  cabeça  recusar  uma missão,  até  porque isso  seria  muito  malvisto”,  afirma
Barbará. “Além disso, o Jorge deixou nas entrelinhas que ali era o caminho mais rápido para eu
virar sócio do Garantia.” Barbará fez sua parte – acatou a mudança e cuidou da parte administrativa
do banco. Jorge Paulo também fez a dele. Dezoito meses depois da transferência, Barbará tornou-se
sócio do banco.

partir  do  artigo  Goldman  Sachs  da  versão  inglesa  da  Wikipédia.  Acesso:  10/08/2019.  Disponível  em:
https://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs.
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Detectar de cara quem aguentaria o tranco era fundamental. Os testes de resiliência começavam
logo que o candidato a uma vaga fazia a entrevista de emprego – outro aspecto em que o Garantia
se  assemelhava  a  grandes  instituições  americanas.  No  Salomon  Brothers,  uma  das  técnicas
utilizadas pelo entrevistador era pedir que o candidato abrisse a janela da sala onde aconteciam as
avaliações, localizada no 43º andar do edifício-sede do banco, em Wall Street. O truque é que a
janela era selada. O entrevistador queria apenas ver qual seria a reação do candidato. Reza a lenda
que um dos jovens chegou a arremessar uma cadeira para quebrar o vidro, de tão desesperado que
estava para conseguir o emprego. Outra estratégia dos entrevistadores do Salomon Brothers era
ficar  em silêncio.  O candidato  entrava  na sala  e  o  entrevistador  não falava  nada.  O candidato
discorria  sobre  suas  experiências  ou  contava  uma piada  –  e  nada.  Nem um sorriso,  nem uma
palavra. O entrevistador apenas olhava fixamente nos olhos do coitado à sua frente. Quanto tempo
alguém resiste a uma situação dessas? Como reage? Era isso que o entrevistador queria saber. No
Goldman Sachs, no final dos anos 70, um recrutador chegou às raias do absurdo ao perguntar a uma
estudante  da  Stanford  Business  School  se  ela  faria  um aborto  caso  estivesse  no  meio  de  uma
negociação importante para a firma e ficasse grávida (dentro do banco houve quem considerasse a
questão apenas um leve exagero).

No Garantia cada candidato era geralmente submetido a uma bateria de pelo menos uma dezena
de avaliações para que fosse aprovado. Entre os entrevistadores havia sempre alguns dos principais
sócios  da  firma,  inclusive  Jorge  Paulo  Lemann.  Mais  que  perguntar  sobre  a  formação  ou  a
experiência do sujeito, algo que poderia ser lido no currículo, o entrevistador queria saber se o
candidato era feito do material necessário para a instituição. Ter “faca no dente” e “brilho no olho”
sempre foram características esperadas dos candidatos, e ninguém, nem mesmo velhos amigos de
Jorge Paulo, era dispensado da sabatina.

Dick  Thompson e  Jorge  Paulo  Lemann se  conheceram na  Escola  Americana,  onde ambos
estudavam – Thompson, três anos mais velho que Jorge Paulo, era amigo de Alex Haegler. Nos anos
60 se reencontraram quando ambos trabalharam na Invesco. No final de 1972, depois de vender sua
pequena corretora, Thompson se candidatou a uma vaga na área comercial do Garantia. Mesmo
conhecendo o dono da instituição há décadas, ele foi submetido ao mesmo ritual pelo qual passava
qualquer candidato. “Havia umas oito ou nove pessoas para me entrevistar. Todos juntos na mesma
sala, inclusive o Jorge Paulo. Vinha pegunta de todo lado. Você precisava ter uma confiança muito
grande em si mesmo para não sair de lá completamente abalado”, lembra Thompson. Ele foi aceito,
tornou-se sócio e  só deixou a instituição duas décadas  depois para se  dedicar  a  uma atividade
completamente  diferente:  a  produção  de  alimentos  orgânicos  em  uma  bela  propriedade  de  50
hectares, o Sítio do Moinho, em Itaipava, na serra fluminense.

Dentre os algozes dos candidatos, o mais desconcertante era Luiz Cezar Fernandes. Em tempos
pré-politicamente  corretos,  ele  tinha  um  repertório  de  questões  que  escandalizaria  qualquer
profissional  de  recursos  humanos  nos  dias  de  hoje.  Perguntar,  por  exemplo,  se  o  sujeito  era
homossexual ou quantas vezes transava por semana era comum. “A resposta em si pouco importava.
Eu só queria saber como a pessoa reagiria, se aguentaria o tranco. Foi por isso que criamos um
processo muito agressivo de entrevista”, lembra Fernandes. “Depois isso degenerou um pouco...”

Alexandre Beid se recorda das perguntas nada ortodoxas formuladas por Fernandes em sua
entrevista.  Com  seu  1,95m  de  altura,  Abeid  levava  uma  vida  um  tanto  diferente  dos  outros
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profissionais do Garantia: trabalhava no mercado financeiro e, paralelamente, jogava na seleção
brasileira de voleibol. Ele chegou a disputar os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, e os de
Montreal em 1976. Em 1975, quando terminava seu MBA no Coppead, foi convidado a fazer uma
entrevista no Garantia. A primeira conversa foi justamente com Luiz Cezar Fernandes:               

– E aí, você gosta de um fuminho, de uma maconha?

– Não, Cezar, eu não sou disso. Levo vida de atleta…

Apesar das idiossincrasias – ou talvez por causa delas –, Fernandes tinha um faro notável para
recrutar gente boa. […]                                                             

Questões para debate e preparação para o TDE  

 1. Entre  as  situações  citadas  no  texto  selecionado,  existe  alguma  que  você  considere
reprovável? Em caso positivo:

 a) Por que essa situação é passível de crítica?

 b) O que você faria diferente?

 2. Você considera fundamental que um processo seletivo escolha a/o melhor profissional?

 a) Como  definir  “o  melhor  profissional”?  Pelos  resultados  entregues?  Pelas  escolhas
morais? Por ambos?

 b) O mais importante é a escolha do melhor mesmo que, para isso, a empresa recorra a
meios questionáveis?

 3. Você  já  passou  por  alguma  situação  de  assédio  moral  no  espaço  de  trabalho?  Essa
experiência foi traumática? Por quê?

 4. Missão dada deve, sempre, ser missão cumprida?

 a) Algumas missões podem ser recusadas?

 b) O fato de estar cumprindo uma ordem é justificativa suficiente para levar adiante uma
missão moralmente questionável?

 5. Alguns dos “personagens” retratados no texto são, hoje, os homens mais ricos do Brasil.
Direta  ou  indiretamente,  controlam  instituições  como  Ambev,  Burger  King,  Lojas
Americanas e a gigante de alimentos Kraft  Heinz.  O fato de terem alcançado tamanho
sucesso é justificativa suficiente para eventuais excessos que tenham cometido?

 6. A  meritocracia  e  a  atitude  empreendedora  estão  vinculadas,  necessariamente,  a  um
comportamento mais agressivo no mundo dos negócios?

 7. Considerando sua área de formação – Gestão de Recursos Humanos – o que você não
gostaria de fazer, em termos profissionais? E por que não gostaria de fazer?          
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