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DEMANDA DAS EMPRESAS POR EXECUTIVOS CAPAZES DE GERIR RISCOS

LEANDRO RODRIGUEZ

H
enry Mintzberg, considerado
um dos especialistas mais
criativos no campo da gestão
e professor na escola francesa
Insead, reafirmou recentemente
ao jornal Financial Times suas

críticas ao ensino para executivos, ao alegar
que "as escolas de negócios dos Estados Unidos
continuam tentando arrumar o que fazer, e
não entendem que precisam mudar". Como
ele, profissionais, coordenadores de cursos e
empresas se perguntam qual deve ser o papel
da educação empresarial diante da crise
econômica mundial, vista como um teste tanto
pela gestão dos cursos quanto pela formação
oferecida. O questionamento não se restringe
às escolas norte-americanas. Na Europa,
onde França e Inglaterra se destacam, as
mudanças de modelo começam a acontecer,
principalmente devido à percepção de que as
instituições falharam em concil iar as aulas
sobre novos produtos financeiros - apontados
como a principal causa da atual instabilidade
econômica - com advertências em classe sobre
os riscos das instabilidades de mercado.

"0 perfil do executivo do século 21 é muito
particular. Ele precisa saber usar a informação,
que está muito mais acessível, e interpretá-
la. A crise econômica ocorreu junto com uma
revolução na gestão das empresas", avalia
Nicolas Touchet, consultor sênior da Crescendo
Consultoria. Ele explica que essa revolução
facilita o acesso às inovações do mundo dos
negócios, mas exige uma atitude mais criteriosa
quanto aos efeitos das decisões tomadas. Com
o avanço da internet sobre as negociações, o
que deu maior agilidade às bolsas de valores
e à interação entre as companhias, o maior
conhecimento de meios de comunicação, até
então pouco comuns, se tornou fundamental.

Isso exige capacidade de absorção e
flexibilidade dos profissionais, duas qualidades
muito exigidas na atualidade em processos
de contratação. A questão, portanto, é se
as universidades e os centros de ensino
especializados conseguirão desenvolver essas
competências em seus alunos, preparando-os
corretamente para a nova realidade econômica.
"Espera-se de candidatos a cargos de direção,
inclusive dos jovens, um conhecimento mais
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Touchet, da Crescendo:
"A crise econômica ocorreu
junto com uma revolução na
gestão das empresas"

generalista e uma sensibilidade apurada
para a visão estratégica. Além disso,
as empresas começam a se preocupar
de maneira perceptível com a ética e a
responsabilidade corporativa", completa
Touchet, ao considerar que uma das
lições obtidas nos últimos meses é de
que faltaram mecanismos de controle
e uma atuação cautelosa por parte dos
grandes grupos empresarias e dos bancos.
No Brasil, os coordenadores de cursos

e diretores de recursos humanos são
unânimes em afirmar que algo deve ser
mudado para evitar a repetição de erros.
Nesse processo, alunos, professores e o
setor privado tentam encontrar respostas
comuns sobre como atuar diante de
cenários instáveis e marcados pela
retração do crédito - um limitador para
a captação de novos estudantes. "Muitas
empresas estão percebendo que não há
escolas preparadas para uma revolução
na gestão. Por isso, muitos executivos têm
aprendido com o dia a dia, enfrentando
novos desafios", diz o consultor.

Uma conclusão prevalece: a atenção às
regras do mercado precisa ser reforçada
em sala de aula. Na Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ESPM),
algumas ações foram tomadas nesse
sentido. "Os efeitos da crise reforçaram
nosso entendimento de que a ética deve ser
mantida nos negócios, mesmo em períodos
econômicos mais positivos. Precisamos
estar presentes na rotina das empresas e
fortalecer o vínculo de nossas parcerias",
destaca Richard Lucht, diretor nacional
de pós-graduação da ESPM. Mesmo
registrando uma queda na procura pelos
cursos in company, a escola está atenta
às exigências do mercado, buscando
formar executivos capazes de associar o
conhecimento técnico às qualidades de
comportamento necessárias.



Em debates promovidos e artigos
publicados recentemente, especialistas
da área de administração criticam
a incapacidade de muitos líderes de
reconhecer determinados sinais de alerta,
principalmente por atuarem sem uma
atitude mais individual e espontânea
nos processos de gestão. Na atualidade,
aptidões subjetivas, portanto, começam
a ser mais valorizadas. "Entre essas
competências, destacam-se a habilidade
de aprender e liderar - e não de chefiar -,
sendo capaz de ouvir, analisar e buscar o
consenso", observa Lucht.

Entre as ações recentes, a instituição
utiliza os acontecimentos dos últimos
meses como conteúdo de análise e
discussão em sala de aula. O objetivo
é avaliar as causas que provocaram a
falência de grupos tradicionais, assim
como as conseqüências para os países
em que estão instalados. Na América
Latina, região que conseguiu superar
a volatilidade com relativa facilidade,
por exemplo, a crise deverá gerar um
"custo" de cerca de US$ 150 bilhões,
segundo estimativa do Fundo Monetário
Internacional (FMI). Pela primeira vez
em décadas, os governos foram chamados
para preencher as brechas abertas pelas
falências, o que durante muito tempo
foi considerado improvável - e mesmo
reprovável - por muitos analistas.

Os currículos, nesse caso, precisam
de adaptações. "No diálogo com o meio
empresarial, percebemos a demanda
por ajustes finos no conteúdo dos
programas", afirma o diretor. Aulas
abertas estimulam o debate de temas,
como a reação dos consumidores frente
às incertezas econômicas e como os
executivos devem explorar a inteligência
competitiva para ajustar os negócios. "As
companhias consideram uma prioridade
que seus funcionários se aproximem das
universidades. Eles podem dar uma grande
contribuição na elaboração de currículos e
programas", acrescenta.

Trabalho em equipe - O maior acesso
à informação também é uma solução
na Faculdade de Administração da
Fundação Armando Álvares Penteado
(Faap). Executivos de cargos de liderança
são convidados a dar palestras, levando
aos alunos informações atualizadas
sobre estratégias e planos de negócios.
Os setores de varejo e serviços, por
exemplo, foram obrigados a se adaptar
quase imediatamente para não perder
consumidores, criando campanhas e
produtos específicos para as classes C e
D, consideradas a base de sustentação da
economia interna nacional.

"As escolas devem dar suporte aos
alunos para que possam entender o que



Cursos específicos de gestão
de negócios em tempos
de turbulência foram
desenvolvidos pela Trevisan

acontece. Percebemos um maior interesse
por profissionais que saibam trabalhar em
equipe e tenham formação generalista, pois
será na empresa que dará conhecimentos
específicos", ressalta Walter Gomes da
Cunha Filho, assessor da diretoria da
faculdade. Além do MBA empresarial
e executivo, a instituição oferece um
programa específico de gestão do luxo, um
dos segmentos mais atingidos pela crise
econômica mundial. O objetivo é formar
profissionais que dominem conceitos e
técnicas de gestão da produção, distribuição
e comercialização de bens e serviços.

Em crescimento no Brasil - entre 300 e
500 mil consumidores movimentam cerca
de R$ 2 bilhões por ano em artigos de luxo,
com crescimento médio anual de 35% -,
o setor tem atraído marcas mundialmente
conhecidas que, ao se instalar, demandam
profissionais com conhecimento específico
e agilidade para atuar em meio à

instabilidade, tanto pelas oscilações
externas quanto pela segmentação no

Brasil. A necessidade de assimilar
costumes do consumidor

brasileiro, por exemplo, levou as

filiais da Tiffany, Burberry, Louis Vuitton e
Harley-Davidson a aceitarem pagamentos a
prazo, opção não adotada outros países em
estão presentes.

Assim como toda companhia, as
escolas de negócios precisam identificar
suas próprias carências e definir metas
para se manterem atualizadas. Esse é
o caso da Trevisan Escola de Negócios.
"Tivemos que aceitar o fato de que a
crise é responsabilidade de uma série
de agentes, inclusive das instituições
de ensino. Por isso, decidimos reforçar
cinco pontos no conteúdo de nossos
cursos: a administração de caixa devido
à necessidade das empresas de estarem
melhor preparadas para eventuais crises;
de custos e de riscos; além da melhora
de processos e dos controles internos",
detalha Fernando Trevisan, diretor
executivo da instituição.

A exemplo de outros centros de
ensino, os coordenadores e professores
da instituição criaram cursos específicos
de gestão de negócios em tempos de
turbulência e gestão eficaz em cenários
adversos. A avaliação, neste caso, é de que



a reviravolta no cenário econômico precisa
ser estudada com mais dedicação, além de
motivar o aperfeiçoamento de currículos.
O conhecimento econômico, essencial para
que os executivos possam identificar e
avaliar as dificuldades, a capacidade de
negociação e a gestão de pessoas são os
principais tópicos abordados em sala.

"Nas crises, os funcionários podem se
sentir ameaçados pelo desemprego, o que
obriga a empresa a estar mais atenta à
retenção de talentos. Pode ser necessário
motivar as equipes em meio a demissões.
Não lidamos com máquinas, mas com
pessoas comprometidas com o seu negócio.
Daí a importância de mostrar como lidar
com os riscos", completa Trevisan, ao
destaca que o mercado financeiro, ao
contrário do que vinha acontecendo, deve ser
visto como um complemento da economia
real, que está baseada na produtividade.

Ele acredita muitas corporações se
esqueceram deste fator nos últimos anos,
contribuindo para a recessão atual.
Os professores da instituição, entre
outras abordagens, destacam em classe
temas considerados negligenciados na
educação para executivos, como a ética
empresarial. "Mesmo em fase inicial,
esse trabalho nos faz entender cada vez
mais que precisamos estar preparados
para as adversidades", garante.

Gestão social - A Fundação Instituto de
Administração (FIA) assumiu o mesmo
compromisso. Adalberto Fischmann, diretor
educacional da instituição, cita as novas
tecnologias e a pesquisa científica realizada
pelo corpo docente como ferramentas para a
melhora continuada da grade curricular. "A
crise econômica mundial ainda não passou.
Essa é a razão pela qual continua muito
elevada a demanda por alunos formados
para lidar com os novos desafios", diz, ao
reforçar que todos os setores econômicos
sofreram as conseqüências, mas o de gestão
social teria sido o mais afetado.

Isso refletiu na queda de alunos
interessados em cursos dessa área, uma
vez que as empresas, mais preocupadas em
reduzir custos, cortaram recursos para a
contratação, o treinamento e a educação
corporativa. Em todo o mundo, a queda
do número de matrículas tem sido notada,
embora já se perceba uma recuperação
(veja o boxe na página ao lado). Para as

universidades e faculdades, isso representa
um esforço adicional para atrair estudantes
e profissionais que temem perder ou não
encontrar outro emprego.

No mercado de trabalho, segundo
Marcelo Cuellar, consultor sênior da
divisão de recursos humanos de
Michael Page, o tempo médio de
contratação dobrou. Os principais
motivos são uma pausa cautelosa nos
processos de seleção e avaliações mais
prolongadas do currículo dos candidatos.
"As empresas, e suas respectivas diretorias,
buscam pessoas que consigam fazer de tudo
um pouco porque as equipes estão menores.
O profissional não tem mais auxiliares,
ou muitos assistentes para, por exemplo,
elaborar relatórios", esclarece.

A pluralidade de papeis se transformou
em uma qualidade indispensável na
trajetória profissional, fato que as escolas
de negócios precisarão explorar. Cuellar
observa que muitos grupos estrangeiros,
confiantes na capacidade do Brasil de
manter o comportamento de crescimento
nos próximos anos, estão ampliando
quadros ou abrindo filiais no país. Essa
movimentação tem demonstrado algumas
preferências das corporações.



EDUCAÇÃO

"Busca-se mais vivência de carreira,
e não necessariamente qualificação
técnica. Por isso, a idade média das
ofertas subiu para entre 40 e 50 anos.
Esses profissionais participam hoje de
disputas mais equilibradas com executivos
jovens", diz. Ao observar o mundo
exterior, as escolas precisam estar atentas
ao fato de que aceitar cargos que exigem
versatilidade - ganhando menos por isso
- se transforma em uma constante.

"Há duas atitudes diante das novas
demandas das empresas. Alguns
candidatos não se sujeitam às mudanças,

e esperam mais tempo por uma vaga.
Outros demonstram dinamismo e retornam
rápido à atividade", compara. Cuellar
destaca ainda que os executivos brasileiros
tendem a estar mais preparados para
enfrentar quadros como o atual - as
crises econômicas do passado são um
conhecimento específico valiosos -, mas
precisam ser estimulados.

Lais França, diretora de Recursos
Humanos da Essilor Brasil, conta que não
foi reduzir o quadro de funcionários no
país, mas que a crise trouxe mudanças a
cultura da empresa. "Criamos comitês para
avaliar os custos. Em circunstâncias como
essa, todas as pessoas e equipes podem dar
idéias para reduzir despesas", sugere.

Segundo ela, o grupo tem um
grande aproveitamento de executivos
brasileiros na filial, que valoriza mais a
atitude e o comportamento pessoal do
que necessariamente o conhecimento
técnico excepcional. A diretora também
adverte que a era dos especialistas está
perto do fim no mundo corporativo - com
exceção de cargos operacionais -, e faz
um alerta às escolas de administração e
negócios. No futuro, será mais eficiente
aquela que conseguir rever seus próprios
conceitos. "As faculdades, em geral,
estão desatualizadas. Nós precisamos
buscar cursos de especialização, que

estão mais conectados com
a realidade, para aprimorar
nossos executivos. Já os cargos
de direção são baseados nas
relações de trabalho e na
sensibilidade para os negócios,
e nenhuma faculdade prepara os
estudantes para isso", conclui. •
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