
"Essa é a realidade, goste-
mos dela ou não", responde,

prontamente, Nigel Banister ao ser
questionado se não há outra opção aos
executivos do que serem workaholics.
Com naturalidade e um sorriso no
rosto, Banister, CEO da Manchester
Business School, afirma que não há
mais espaço no mundo competitivo de
hoje para separar vida pessoal e car-
reira, embora ressalte: "Mas acredito
que mesmo assim é possível cuidar da
saúde e se divertir'"',

Banister está à frente da escola de
negócios considerada a 22a melhor do
mundo segundo o Financial Times,
com sede nos Emirados Árabes, Hong
Kong, Cingapura, Malásia e Caribe.
Acostumado a lidar com profissionais
de diversas nacionalidades, ele ressalta
que flexibilidade e respeito são caracte-
rísticas fundamentais de um executivo
global, que precisa, também, acompa-
nhar todas as evoluções tecnológicas.
Segundo ele, o desafio do RH nesse
cenário é, principalmente, manter a
motivação dos profissionais.

MELHOR - Com a globalização,
os líderes de hoje precisam ser
mais visionários para enfrentar o
ambiente competitivo?

Banister - Desde a década de 80,
vem ocorrendo uma mudança no
significado de liderança. Passamos
de uma visão baseada em habilida-
des e características pessoais para
uma compreensão da liderança
como a capacidade de promover
valores que façam o grupo ter a
mesma visão sobre a natureza da
organização. Mais setores e mais
empresas vêm se tornando globais,
e o processo é acelerado pelas mu-
danças na ordem económica mun-
dial - o crescimento dos chamados
Brics (Brasil, Rússia, índia e Chi-
na) ressalta essas transformações.
De qualquer forma, a ideia de que
os executivos globais ou líderes de
negócios precisam ser visionários
não é exatamente nova.

Que habilidades e competências
os chamados executivos globais

precisaram desenvolver ao longo
destOas últimas décadas?

Existe, hoje, uma grande conscienti-
zação da necessidade de ter lideranças
criativas e éticas, que saibam lidar
com culturas diferentes. Há, também,
um reconhecimento das diferenças de
género e um interesse no recrutamento
de líderes que sejam emocionalmente
diferentes e capazes de administrar
diversidades culturais em suas equipes.
Em inglês, chamamos essas habili-
dades humanas de soft skills. Fatores
como comportamento, capacidade
de se comunicar e de negociar nunca
foram tão valorizados.

Qual a melhor forma de transfor-
mar um talento local num talento
global? Fazendo-o estudar a cultu-
ra de diversos países?

Para virar um talento global, o
profissional precisa concentrar-se em



duas palavras: flexibilidade e respeito.
O executivo que atua globalmente
está se acostumando a chegar a uma
de suas filiais na China e encontrar
colaboradores chineses, indianos,
americanos e europeus. Não digo
que ele precisa estudar a cultura e
os costumes de cada integrante da
equipe, mas é muito importante saber
respeitá-los e estar aberto para enten-
der e aprender como se comportar
diante dessas diferenças. Precisa ser
flexível, antenado e ter a capacidade
de se adaptar a diferentes ambientes.
A próxima geração de executivos
também será expert em internet.

O executivo que não dominar a lin-
guagem virtual e não acompanhar
as novidades tecnológicas vai ficar
em desvantagem?

O executivo que não souber usar
a tecnologia em seu trabalho será

ultrapassado pela concorrência.
Sem dúvida, a utilização cada vez
maior das ferramentas tecnológi-
cas mudou a importância que era
atribuída ao conhecimento de um
líder. Antes, o acesso a informa-

E é o domínio da tecnologia que ex-
plica a ascensão de jovens a cargos
de liderança?

Sim. Chamo o grupo de "nativos di-
gitais", enquanto as pessoas da minha
idade são os "imigrantes digitais" que

coes poderia levá-lo a se antecipar
e aproveitar oportunidades. Isso já
não ocorre atualmente. A internet
promoveu essa transformação,
provocando também uma maior
transparência e uma maior abertura
nos acordos de negócios.

estão tentando se adaptar a esse novo
mundo. Neste século 21, o trabalho
passou a ser horizontal, as hierarquias
dentro de uma empresa estão se en-
fraquecendo e o jovem transita muito
bem nesse novo cenário. Ele tem uma
postura mais agressiva, é criativo, não
tem medo de arriscar e, por querer
inovar, não acata muito bem ordens
superiores - é a cultura do videogame.
É por isso que a geração de 20 e poucos
anos começa a ocupar cargos de lide-
rança. Quando chego em casa e meu
filho de 12 anos me conta que jogou
futebol, não sei se ele quer dizer que
foi ao clube ou se estava na frente do
computador. Vivemos uma mistura en-
tre a vida real e o mundo virtual. Aliás,
o networking vem ocorrendo cada vez
mais no espaço virtual com reflexos
bem objetivos na vida real.

Nesse cenário no qual a realidade se
mistura à virtualidade, o profissio-
nal acaba tendo pouco tempo para
o lazer e para a família. Não há uma
maneira de mudar isso?

Infelizmente, como todas as pessoas
e todas as informações estão mais aces-
síveis, as empresas cobram disponibili-
dade em qualquer horário, em qualquer
lugar. Acho a pressão positiva porque as
negociações são divulgadas globalmen-



te em minutos, em vez de semanas, e,
assim, os atores económicos podem se
movimentar mais rapidamente.

Quer dizer que o executivo não
tem outra opção que não seja a
de ser workaholic?

Essa é a realidade, gostemos dela
ou não. No passado, o tempo para o la-
zer, o tempo para o trabalho e o tempo
para o estudo eram bem delimitados.
Agora, os três se misturam. Enquanto
brinca com seu filho, a executiva ou
o executivo acessa o seu Blackberry
para checar e-mails. As ideias também
surgem quando o profissional está em
casa e, além disso, hoje ele pode fazer
o seu curso de atualização da sua pró-
pria sala de estar, pelo computador. De

como um projeto ou a construção de
um prédio. Aquelas que percebem o
valor de seus profissionais represen-
tam um grande exemplo e oferecem
um verdadeiro lar para excelentes
carreiras. Mas, por outro lado, temos
de reconhecer que a cultura do "em-
prego para toda a vida" já faz parte do
passado. As pessoas não ficam muito
tempo na mesma organização e essa
realidade não é nada incentivadora
para as companhias.

Com o fácil acesso a todo tipo de in-
formação do mundo inteiro, as em-
presas valorizam mais o profissional
generalista ou um especialista?

Depende da indústria e do cargo do
profissional. Mas por que as empre-

fato, o executivo e workaholic, mas
acredito que mesmo assim é possível
cuidar da saúde e se divertir- grandes
empresas começam a perceber esse
novo cenário e já oferecem espaços
como academias de ginástica em sua
própria sede. O debate sobre tempo
para o trabalho versus o espaço da
vida pessoal versus o tempo para a
aprendizagem já não existe mais.

Mas a qualidade de vida não fica
ameaçada com essa nova reali-
dade? E como ficam os discursos
sobre a valorização do capital
humano nas empresas?

O desenvolvimento e a manutenção
do capital humano não são um tema
levado tão a sério pelas empresas

sãs precisam optar? Há espaço para
ambos. Uma organização precisa dos
dois perfis. Claro que é cada vez mais
arriscado para a carreira de uma pessoa
o uso de 100% de sua energia em um
único tema. As atividades de uma
companhia estão cada vez mais inte-
gradas e fica muito difícil não olhar
o que está ao seu redor. Além disso,
se aquele conhecimento específico
deixar de ser importante no mercado
de forma geral, o especialista terá
dificuldades para arranjar trabalho
- situação que o generalista possi-
velmente não enfrentará.

No Brasil, cresce cada vez mais
a procura por MBAs e cursos
de atualização como um investi-

mento essencial para o sucesso da
carreira. Empresas também estão
investindo em treinamento. Como
o senhor vê esse movimento?

Negócios e educação estão se
unindo como nunca. A educação está
melhorando os processos de gestão
tradicionais e gerando outros benefí-
cios. Antigamente, as universidades
eram muito burocráticas. Ensinavam
o que os académicos queriam ensinar
e não o que o mercado precisava
aprender. A teoria imperava e a prá-
tica era uma realidade distante. As
escolas agora aceitaram o desafio
de sair do restrito mundo académico
e vir para o mercado. Um exemplo
disso é o ensino a distância. Hoje, o
processo de aprendizagem é dirigido
pelo próprio aluno e por uma comu-
nidade. Os cursos não podem mais
ser lineares, pois estamos vivendo
uma personalização da educação.

Qual é o papel da área de Recursos
Humanos nesse contexto?

O RH mais do que nunca deve ofe-
recer um ambiente que estimule uma
boa performance e ajude no desen-
volvimento de talentos globais. Uma
das estratégias de retenção de talento
deve ser justamente o oferecimento de
cursos que levem ao aperfeiçoamento
dos profissionais. A motivação das
pessoas deve ser sempre uma meta de
Recursos Humanos.

O senhor citou, no início da entre-
vista, o crescimento do Bric, grupo
de países formado por Brasil, Rús-
sia, índia e China. Em comparação
com os outros, o Brasil está muito
atrás, ou a situação não é ruim?

Apostamos que a economia brasilei-
ra oferece e oferecerá, cada vez mais,
grandes oportunidades de negócios. Por
isso, a Manchester Business School de-
cidiu investir no país quando resolveu
ingressar na América do Sul.

Text Box
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