


do setor específico em que trabalham."
A DuPont pediu à CEMA para reali-

zar um programa que a companhia já
lançou em mais de 70 países, diz Maria
Constanza Quinones, gerente de marke-
ting e desenvolvimento de vendas para
o Cone Sul do fabricante americano de
produtos químicos.

A DuPont sabia que precisava levar
sua capacidade em marketing e vendas
ao padrão global. Dessa forma, a empresa
realizou uma pesquisa e trabalhou com
os resultados dentro de seu próprio pro-
grama. A partir daí, cada país adaptou o
programa para suas próprias necessida-
des. A contribuição da CEMA foi conduzir
uma avaliação interna das operações no
Cone Sul da DuPont, que inclui Argentina
e Chile, em que determinou que havia a
necessidade de desenvolver a área comer-
cial. "Nós desenvolvemos um progra-
ma interessante para eles com foco em
marketing e nos projetos de treinamento
para acordos de negócios: como localizar
oportunidades de negócios e como explo-
rá-las", diz Maria Alegre.

A CEMA desenvolveu sete módulos
de marketing, com duração de dois ou
três dias, incluindo um módulo básico
destinado à organização inteira porque,
segundo Maria Quinones, todo mundo
na empresa precisa entender corno o
marketing se relaciona com vendas.
Outros módulos estão no programa de
vendas e incluem instrução em áreas
como soluções de venda, negociação e
atendimento ao cliente. Ao todo, 280
funcionários da DuPont participaram
do treinamento e executaram 18 pro-
jetos reais como parte do curso. "Nós
trabalhamos em casos práticos e a apli-
cação varia de país para país", diz ela.
"O objetivo global é ser visto por 75% de
nossos clientes como um fator crítico
em seu sucesso."

O impacto dos cursos foi sentido na
operação do México da DuPont, onde
a companhia tem 18 unidades de negó-
cios e 4.500 empregados, afirma Leticia
Quintanilla, gerente de recursos huma-
nos da DuPont para América Latina. A
DuPont associou-se no México com a
Universidad Iberoamericana e aplicou o
programa em cada uma de suas 18 unida-

des selecionadas para o projeto. A unidade
de negócios de tecnologia em impressão
terminou o programa em agosto passado
e seu projeto obteve um contrato que
deverá gerar US$500.000 por ano em ven-
das, diz a gerente.

Outra unidade de negócios da DuPont
vende Kevlar, uma fibra usada em cole-
tes à prova de balas, para fabricantes de
pneus. "Ninguém pensou em comerciali-
zar a fibra no mercado de recauchutagem.
Nós pensamos que fosse um mercado
minúsculo e vendemos só para fabrican-
tes de pneus", afirma. Como resultado do
programa de marketing, a DuPont agora
espera aumentar suas vendas de Kevlar
em US$16 milhões, um aumento de 9%,
diz a executiva.

O projeto do Kevlar teve participantes
em dois países. O diretor de grupo fica
no Brasil. No México, ficam o líder da
unidade de negócios e três vendedores.
A DuPont quis fornecer não só a apren-
dizagem. Quis também que os execu-
tivos sentissem que o treinamento era
relevante e tinha um impacto, que moti-
vasse mais aprendizagem. "É realmente

escola. "Esses são cursos de educação
de executivos feitos sob medida. Nós
ouvimos o que a companhia necessita
e preparamos um programa de maneira
apropriada."

Dois membros do quadro académico
da Sloan passaram um tempo na sede da
Vale no Brasil e produziram um histórico
da companhia. A iniciativa propiciou aos
antigos e novos funcionários uma forma
de entender melhor o início do grupo e
sua filosofia.

"Eles trabalharam em equipes peque-
nas em um projeto que tinha valor como
negócio para a empresa. As equipes tra-
balhavam e entregavam o projeto para o
próximo grupo", diz a diretora.
Cenário global. O local do ensino foi
dividido entre o MIT e a sede da Vale
no Rio. Os cursos eram ministrados
em inglês até o momento das discus-
sões em grupo, que foram feitas em
português. "Estávamos animados com
assuntos lidados pela Vale: como fazer
a transição de principal player regional
para o cenário global; qual infra-estru-
tura necessária para a empresa; em que

um sucesso completo", afirma.
No Bio de Janeiro, a Companhia Vale

do Rio Doce (CVRD), maior empresa
de mineração do país e atual segunda
mineradora do mundo, pediu à Sloan
School of Management do MIT um pro-
grama para treinar seus executivos para
lidar com os desafios de uma operação
em estágio global. "Um alto executivo
da Vale que frequentou um dos nos-
sos cursos disse: nós éramos uma com-
panhia regional e agora estamos nos
expandindo ao redor do mundo, e pre-
cisamos ajudar nossos líderes a apren-
derem o que significa ser global", conta
Rochelle Weichman, diretora executiva
do escritório de educação executiva da

países nós vamos entrar; em quais áreas
devemos estar de olho", diz a diretora.
"As perguntas estratégicas e organiza-
cionais são muito interessantes."

A gigante espanhola de telecomunica-
ção Telefónica buscou uma abordagem
ampla e semelhante quando pediu às
escolas de negócios no Peru que condu-
zissem avaliações internas de seus exe-
cutivos e formulassem uma abordagem
para mudar a cultura interna do grupo
de telefonia.

"Nós trabalhamos com a Telefónica
no tópico de gerenciamento de pessoas,
avaliação de capacidade estratégica e
de liderança", conta Enkelejda Ymeri,
gerente de negócios da escola de exe-
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cutivos da Universidad de Piura, no
distrito de San Isidro, no centro de
Lirna. "Esses tipos de programas são
executados em um caminho paralelo:
na saía de aula, com os estudos de caso,
e individualmente, por um processo
de avaliação e treinamento. Algumas
empresas querem treinar seu time intei-
ro de executivos em tópicos gerais, tec-
nologia da informação, etc. Tópicos não
específicos, com-visão."

César Andrade Nicoli, vice-presidente
de recursos humanos da Telefónica no
Peru, garante que as empresas reconhe-
cem a necessidade de educação contí-
nua de executivos alem dos níveis tra-
dicionais de pós-graduação. "Um MBA

costumava ter valor
por si só, mas hoje
isso diminuiu. Os
programas de MBA
têm sido comercia-
lizados ern massa e
o fato de deixar um
trabalho por dois
anos [para fazer

o curso] é muito menos lucrativo. As
escolas de negócios aprenderam isso",
diz Andrade, que tern MBA pela Kellogg
School of Management. "Ao mesmo
tempo, as empresas perceberam que
têm um papel no desenvolvimento do
seu pessoal, porém em um tipo de pro-
grama rnuito mais focado."

Como maior empregador privado do
Peru, com 12.500 funcionários diretos,
a Telefónica lançou uma série de pro-
gramas para treinar seus 850 execu-
tivos, diz Andrade. "Nós criamos um
programa de liderança extremamente
ambicioso. Com a Piura, fizemos pro-
gramas de especialização ern marketíng
e inovação para nossos 100 principais

executivos", diz o vice-presidente.
A Telefónica também trabalhou com

a Universidad de Ciências Aplicadas do
Peru para desenvolver um programa
para administração de equipes. "Isso
não só desenvolve habilidades, mas
também é uma transformação cultural
no grupo", conta Andrade. "A maior
parte das nossas operações na América
Latina é formada por privatizações, e
nós temos que transformar uma hie-
rarquia quase militar, uma cultura de
pouco esforço pessoal, o oposto total da
cultura orientada ao cliente."

A Telefónica pesquisou várias univer-
sidades, apresentou suas necessidades
e escolheu aquela que oferecia a maior
flexibilidade na adaptação de seus ensi-
namentos académicos para os objeLi-
vos da empresa. Os tópicos do curso
inciuem seminários de avaliação própria
de liderança, comunicação de equipe e
delegação de tarefas. "É uma mudança
em seu conceito, em seu papel como
escola, porque não é só uma questão
de dar urna conferencia ou um curso. É



uma forma de apresentar uma cultura
de gerenciamento de equipes", afirma
Andrade. "O núcleo do programa está
no relacionamento entre funcionários
e chefes."

Em Miami, a Telefónica North America
não precisou lidar com privatizações,
mas com a disparidade na percepção

entre gerência e empregados, diz Martin
Fischetti, ex-vice-presidente de recursos
humanos do grupo de telecomunicação
e atual consultor da Neoris. "Nós tivemos
que desenvolver os comportamentos cer-
tos de gerenciamento desde os postos
mais altos do grupo para trabalhar e
executar processos e procedimentos da

Telefónica", lembra Fischetti.
Depois de pesquisar várias escolas de

negócios, a empresa espanhola decidiu
contratar a Chapman Graduate School
of Business da Florida International
University (FIU) para desenvolver um
programa de treinamento executivo
em três áreas importantes—recursos
e gerenciamento humano; finanças e
planejamento estratégico; e liderança e
comunicação.
Divisão. "As empresas de telecomunica-
ções são divididas em vendas, engenhei-
ros, administração, etc. Normalmente,
você tende a pensar que é o único que
trabalha duro e que todos os demais
estão fazendo uma festa. Por isso, qui-
semos colocar todo mundo junto para
mostrar os tipos de problemas que
todos enfrentam", diz Fischetti.

O programa começou há 12 meses
em Porto Rico e continuou em Miami,
tanto na Telefónica como na FIU, diz
Fischetti. O curso será encerrado este
mês. "Nada parecido foi feito antes na
Telefónica", diz o consultor.
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