
A arte
de ir além
da técnica
Os líderes de hoje precisam ter mais do que
conhecimento analítico. O mercado requer
profissionais cada vez mais completos, com
habilidades para comunicação, negociação e
desenvoltura no ambiente organizacional

STELA CAMPOS
DE SÃO PAULO

Difícil imaginar um seleto grupo de 80
executivos, de grandes empresas mundiais,
sentados voluntariamente diante de um
ex-integrante do exército israelense para
aprender como se reconhece o gestual de
um mentiroso. Uma abordagem um tanto
subjetiva para quem costuma usar o pen-
samento cartesiano para resolver questões
bastante tangíveis no dia-a-dia corporativo.
Decifrar as complicadas equações de ma-
temática financeira no curso de MBA, para
eles, parece uma tarefa bem mais simples
do que identificar um impostor. Isso explica
o sucesso do workshop ministrado por Ya-
ron Spigel, no mês passado, para alunos do
Insead, em Fontainebleau, na França.

O curso de Spigel, ex-aluno da escola
de negócios francesa - considerada uma
das melhores do mundo -, é apenas um
dos workshops opcionais oferecidos para
desenvolver as chamadas habilidades "soft"
de seus estudantes. Essa preocupação em
formar líderes com competências gerenciais
humanísticas, que extrapolam o conheci-

mento analítico, vem crescendo nos últimos
dez anos. Hoje, os melhores cursos de MBA
dos Estados Unidos, Europa e também do
Brasil preocupam-se em incrementar cur-
rículos com o estudo da comunicação, da
negociação, do comportamento organiza-
cional e até das artes. O objetivo é devolver
ao mercado profissionais mais completos.

"As chamadas disciplinas 'soft', na ver-
dade, são dilemas para as questões 'hard'",
diz Peter Lorange, reitor do IMD, prestigio-
sa escola suíça, também da lista mundial
das "top ten" no ensino da administração.
"O que eu quero dizer é que a nova geração
de administradores precisa ter o foco na
performance mas também no controle da
linha de fundo, dando liberdade para as
pessoas serem mais criativas". E isso requer
a lapidação de suas habilidades pessoais ao
gerenciar pessoas.

"O que mudou foi a relevância das
'soft skills' no mercado de trabalho", diz
Francisco Iniesta, diretor-acadêmico do
MBA do IESE, renomada escola de negócios
da Espanha. Ele enumera seis habilidades
estratégicas exigidas pelas companhias
que recrutam hoje em seu campus, em Bar-

celona: saber reconhecer um bom negócio,
gerenciar a equipe, entender o cliente, cul-
tivar o network e ser um bom negociador.
A essas características somam-se uma boa
auto-estima, determinação nas decisões,
consciência dos pontos fortes e fracos e
o conhecimento das próprias emoções.
"As boas companhias já sabiam disso no
passado, a diferença agora é que essas ne-
cessidades foram formalizadas", diz.

No Brasil, houve uma mudança na de-
manda das companhias desde os anos 90.
"Antes existia uma defasagem dos nossos
executivos em relação às questões técnicas",
diz Betania Tanure, professora da Fundação
Dom Cabral. "Hoje esse conhecimento está
compatível com o de profissionais de ou-
tros países, a grande diferença depende do
'soft skilT". Nos últimos três anos, segundo
ela, essa necessidade de desenvolver habi-
lidades pessoais cresceu muito. Uma das
explicações seria a necessidade de sobre-
viver em um ambiente de insegurança que
passou a permear as relações no trabalho.
Houve uma quebra da lealdade entre a
empresa e o profissional, que já não pensa
no emprego para a vida toda.
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A volta das estruturas matriciais nas
grandes empresas globais também parece
estar contribuindo para aumentar essa
demanda por executivos com mais jogo
de cintura. "Com elas, os profissionais
têm que se reportar a dois ou mais chefes
e acabam não tendo poder total sobre seus
liderados", diz a professora. A questão é
que mesmo diante dessa pulverização
do poder, eles precisam comprometer
sua equipe com o resultado. Tal situação
é desafiadora e exige o desenvolvimento
de várias habilidades consideradas "soft".
Uma delas é o domínio das novas ferra-
mentas de comunicação como o e-mail, o
conference call e o voice mail.

Todos os melhores cursos de MBA
costumam incluir a comunicação em
seus currículos. O que está mudando é a
sofisticação com que essa disciplina vem
sendo ensinada. O conceituado Instituto
de Empresa (IE) da Espanha, por exemplo,
incluiu no seu curso de MBA módulos de
comunicação oral e escrita hoje voltados
também para a internet. "Ensinamos como
escrever no correio eletrônico e mandar
relatórios", diz o reitor Santiago íniguel. "A

capacidade de lidar com as pessoas on-line
tornou-se mais freqüente", diz o reitor, que
possui um blog bastante visitado, onde
discute assuntos relacionados à educação
com reitores de diversos países.

"A tecnologia requer comunicadores
mais sensíveis ao tom e ao estilo da escrita",
diz Jon Megibow, professor da escola de
negócios americana Darden, da Univer-
sidade da Virgínia. "Se essas habilidades
eram essenciais para os negócios antes do
advento do telefone, agora são ainda mais
necessárias".

A brasileira Thays Cristina da Nobrega
Cunha, ex-aluna e executiva do mercado
financeiro - com passagens pelo Citibank,
Bank Boston e Banco Mundial - hoje tra-
balha no Insead como "coach" dos alunos
de MBA, orientando-os em sua aproxima-
ção com os recrutadores das empresas.
Ela acredita que respeitar as diferenças
culturais é uma parte muito importante
dessa nova era da comunicação. O e-mail
de agradecimento após uma entrevista de
emprego, por exemplo, é um hábito inglês
que poucos estrangeiros conhecem. "Se o
candidato não o fizer, já começará perden-

do pontos e sua chance de trabalhar em
Londres será menor", diz.

Entender como as coisas funcionam
na própria organização em outro país
também é uma exigência do mercado
atual. O executivo brasileiro Leonardo
Scudere conta que o aprendizado sobre
relacionamentos interculturais obtido
no MBA na escola de negócios americana
Thunderbird foi valioso em sua experiência
como administrador a distância. Ele ja foi
presidente da Internet Security System (ISS)
e atualmente responde pela área de segu-
rança para a América Latina na Computer
Associates (CA).

Scudere pôde por à prova suas habili-
dades multiculturais quando começou a
se relacionar com a equipe mexicana da
companhia. Ao assumir o controle da área
de segurança na região latino-americana,
encontrou algumas dificuldades para se
relacionar com os executivos do México.
Ele lembra que foi preciso um tempo de
convivência para que eles legitimassem
seu comando. "O estilo gerencial deles
era muito diferente", diz. Demorou, mas
Scudere logo aprendeu que para ganhar
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Lynda Applegate, da Harvard Business School: "A inovação requer pessoas que vejam as coisas sob diferentes perspectivas e que atuem em conjunto"

a confiança de seus novos parceiros e
subornidados precisava, por exemplo,
acostumar-se com o almoço de negócios
local, bem diferente do praticado no
Brasil. "Lá o almoço começa às duas da
tarde e pode terminar às seis", diz. Com
isso, o expediente fica automaticamente
prolongado até às dez da noite.

A globalização assim como a tecnologia
estão forçando cada vez mais as pessoas a
se relacionem além de suas fronteiras, não
importa a origem do negócio. "Você pode
competir, mas terá que colaborar", enfatiza
a professora Linda Applegate, que há 20
anos ensina na Harvard Business School.
"Essa hoje é uma habilidade essencial."

Lynda coordena cursos de empre-
endedorismo, tecnologia e inovação na
concorrida escola de negócios americana.
Hoje, a professora se diz convicta de que
para inovar e construir novos negócios e
produtos, os profissionais precisam inte-
ragir e se relacionar. "A inovação requer
pessoas que vejam as coisas sob diferentes
perspectivas e que atuem em conjunto",
lembra. A habilidade de fazer com que elas
de fato se relacionem e tragam suas idéias,

segundo ela, é essencial para quem está no
comando. Isso porque os insights podem
vir tanto do topo da organização como
do último escalão. "O executivo precisa
aprender a se comunicar em todas as dire-
ções, em 360°", diz. Diante desta demanda,
ela acredita que as "soft skills" se tornarão
mais importantes do que nunca.

O conceito de "soft skill", na verdade,
tem se ampliado para definir tudo que se
espera hoje de um profissional mais com-
pleto. O estudo da ética, que se proliferou
nos cursos de MBA ao redor do planeta, é
um exemplo. "Esse tema aparece permean-
do todas as disciplinas dos nossos cursos de
MBA", diz Irineu Gianesi, diretor dos pro-
gramas executivos do Ibmec São Paulo. Ter
princípios morais hoje é um pré-requisito
que vem junto com a competência. "Existe
uma consciência mundial dessa valoriza-
ção da ética", diz Cláudio Filizone, diretor-
presidente da Fundação Instituto Pesquisa
(FIA), ligado à Universidade de São Paulo
(USP). "O que vemos são excelentes execu-
tivos com ótima formação técnica, mas que
não avançam com o mesmo brilhantismo
nas questões pessoais", afirma.

Para abrir a visão dos executivos mais
acostumados a desenvolver seu raciocínio
analítico, alguns cursos chegam a oferecer
aulas de artes, filosofia e até criatividade.
O Ibmec do Rio de Janeiro, por exemplo,
tem como matéria eletiva do curso de
MBA, a disciplina "criatividade". O pro-
fessor Luis Antônio Dib diz que 80% dos
alunos atualmente optam por estudá-la.
"O objetivo é ensinar os profissionais a
pensarem diferente, a buscarem soluções
não convencionais", destaca.

A Business School São Paulo (BSP) tam-
bém está preparando para o próximo ano
a inclusão do estudo de filosofia e arte no
módulo destinado à liderança em seu curso
de MBA. "Estimulando o estudo da filosofia,
queremos fazer com que os executivos co-
mecem a questionar as verdades", diz Heitor
Peixoto, presidente da BSP. "Hoje tem muita
gente resolvendo coisas mecanicamente". A
escola pretende ainda lançar um workshop
sobre pintura. "A pintura está ligada ao
auto-conhecimento". Saber entender seus
limites e habilidades "soft" e mesclar isso a
uma sólida base técnica, fará toda diferença
na formação dos líderes do futuro.
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