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A lgumas universidades apo-
sentam compulsoriamente
seus melhores professores,
cientistas e pesquisadores

que atingem 70 anos, ainda que eles
estejam no auge de sua capacidade
intelectual. Muitas empresas demi-
tem alguns de seus melhores profis-
sionais aos 65 anos ou pouco mais,
mesmo que eles sejam competentes
e acumulem uma experiência única,
simplesmente porque eles atingiram
a idade-limite fixada em regulamen-
tos obsoletos. Alguns grandes jor-
nais mandam para casa seus melho-
res colaboradores e perdem, assim,
boa parte da memória do próprio jor-
nalismo, sob a justificativa míope e
preconceituosa de que “são velhos
demais”.

A Universidade de Harvard come-
ça a adotar uma filosofia muito dife-
rente e que bem poderia ser imitada
por outras instituições educacionais
e empresas: trazer para dentro de
suas salas de aula e laboratórios líde-
res veteranos, competentes e expe-

rientes, com o objetivo inovador de pô-
los em contato com a juventude.

Nova universidade. Tudo começou
em 2005, num processo de reavaliação
do papel da universidade e das even-
tuais necessidades de correção de ru-
mos. Naquele momento, três professo-
res da Harvard Business School levanta-
ram uma questão fundamental: “Em
que direção e de que modo deverá mu-
dar a missão da universidade no século
21?”

Uma das respostas a essa pergunta
sugeriu “que a academia abrisse suas
portas aos adultos mais idosos, líderes
experientes e lhes dessem as ferramen-
tas para que eles pudessem mudar o
mundo”.

Daí nasceu o projeto denominado Ini-
ciativa de Liderança Avançada (Advan-
ced Leadership Initiative), já em seu ter-
ceiro ano. Em essência, o projeto come-
ça com o convite a especialistas ou exe-
cutivos, em final de carreira ou recém-
aposentados, para que passem cerca de
um ano no campus.

Em 2011, cerca de 30 líderes vetera-
nos foram admitidos no novo progra-
ma. A partir de 2012, entretanto, um nú-
mero muito maior de líderes veteranos
deverão participar.

É claro que, ao chegar à universidade,
esses líderes precisam ambientar-se ou
readaptar-se ao convívio acadêmico e,
em especial, aprender a dialogar com os

melhores alunos, motivá-los, orientá-
los e com eles discutir grandes projetos.
Outro objetivo desse convívio é desco-
brir vocações e estimular a criatividade
dos jovens.

Como funciona. Os líderes que che-
gam à universidade passam a auditar e
checar os resultados de um ou mais cur-
sos e projetos oferecidos por Harvard, a
fazer parte de think tanks e seminários e
a participar regularmente de encontros

com professores e estudantes. Embora
muitos outros propósitos específicos
da Iniciativa de Liderança Avançada ain-
da estejam em fase de consolidação, os
resultados da abertura da universidade
aos líderes veteranos já são considera-
dos surpreendentemente positivos e
animadores.

Em contrapartida à contribuição des-
ses líderes veteranos que participam do
projeto, a Universidade de Harvard atri-
bui a cada estudante ou líder interno
(fellow) o compromisso de desenvol-
ver um projeto com propósito social,
como, por exemplo, um plano que aten-
da a problemas relevantes das áreas de
educação, saúde, ambiente e outras.

Mundo quer líderes. Para os três pro-
fessores fundadores do projeto, o mun-
do precisa hoje de líderes capazes de
enfrentar os desafios sociais, o primei-
ro dos quais é o fato de um grande núme-
ro de adultos estarem hoje encerrando
suas carreiras e com a perspectiva de
viver mais 20 ou 30 anos. Uma educação
superior mais avançada bem poderia
dar a essas pessoas as habilidades e a
direção que elas necessitam.

Um dos exemplos de desafio quase
intransponível foi proposto por Doug
Rauch, de 59 anos, ex-presidente de
uma cadeia de mercearias. Sua projeto é
combater o desperdício de milhares de
toneladas de alimentos lançados diaria-
mente no lixo nos Estados Unidos (e no
mundo) por hotéis, restaurantes, super-
mercados e mesmo residências.

O tema é tão complexo e representa
um desafio tão grande que Rauch assim

resume o ponto em que o projeto se
encontra: “Até agora, não sabemos
exatamente por onde começar. Mas
já temos algumas ideias realmente
inovadoras”.

Terceiro estágio. Para esses ideali-
zadores da Iniciativa de Liderança
Avançada, a nova experiência repre-
senta em síntese, uma espécie de “ter-
ceiro estágio” a serviço da educação
superior.

Há diversas visões do significado
desse terceiro estágio. Uma delas
nos sugere que a vida de todo líder
veterano é uma sequência de três es-
tágios: o da formação, o da longa ex-
periência e o da pós-experiência.
Mas a sociedade não aproveita o ter-
ceiro estágio, muitas vezes confundi-
do com simples aposentadoria ou ina-
tividade.

Em quase todo o mundo, gover-
nos, empresas e universidades têm
jogado no lixo esse terceiro período
da vida de seus melhores profissio-
nais, que é o da pós-experiência, man-
dando para casa administradores,
cientistas ou líderes lúcidos, saudá-
veis e, mais do que tudo, altamente
experientes e especializados que ain-
da poderiam dar preciosa contribui-
ção à formação de milhares de estu-
dantes e ao aprimoramento intelec-
tual de jovens professores e profissio-
nais, ao transmitir o que de melhor a
vida profissional lhes ensinou.

Para mais informações sobre o te-
ma, acessar o link específico (www.
advancedleadership.harvard.edu).
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No Vale do Silício,
mulheres ainda
são raridade
Empresas da região de alta tecnologia têm a menor taxa de mulheres
em cargos executivos entre os maiores grupos da Califórnia

Veteranos na universidade

Claire Cain Miller
THE NEW YORK TIMES

Um novo estudo confirma o
que qualquer um que já traba-
lhou no Vale do Silício já sabe:
as companhias de tecnologia
estão dolorosamente atrás na
inclusão de mulheres nos car-
gos executivos e de diretoria
mais bem remunerados.

Das 400 maiores empresas de
capital aberto da Califórnia, as
companhias de tecnologia apre-
sentam as porcentagens mais
baixas de mulheres diretoras e
executivas, segundo o Estudo de
Líderes Empresariais Mulheres
realizado anualmente pela Uni-
versidade da Califórnia e pela
Watermark, organização de San
Francisco que procura aumen-
tar a participação feminina entre
os líderes empresariais. “Este é
um quesito em que as empresas
de tecnologia estão muito atrás
das outras”, disse Marilyn Na-
gel, presidente executiva da Wa-
termark.

Os setores de software e semi-
condutores apresentam as por-
centagens mais baixas de mulhe-
res entre os cinco executivos
mais bem remunerados – 4,4% e
2,7%, respectivamente, segundo
o estudo. Somente 5,2% dos dire-
tores no setor de semiconduto-
res são do sexo feminino e ape-
nas 7,7% dessas empresas têm
mais de uma mulher em cargo
executivo, em comparação à mé-
dia de 40% das companhias dos
demais setores.

Há, naturalmente, exceções. A
Advent Software ocupa o segun-
do lugar na lista do estudo das
principais empresas california-
nas em termos de lideres mulhe-
res. Trinta e seis por cento de
seus executivos e diretores são
mulheres, incluindo a presiden-
te executiva, Stephanie DiMar-
co. A Hewlett Packard é a sexta,

com 35% de executivas mulhe-
res, incluindo a presidente exe-
cutiva, Meg Whitman. A Yahoo é
a única outra empresa de tecno-
logia entre as primeiras 25, com
27% de líderes mulheres, ainda
que sua presidente executiva, Ca-
rol Bartz, tenha sido demitida re-
centemente.

Por outro lado, mais de uma
dezena de companhias de tecno-
logia aparecem na lista do estu-
do de grandes empresas de capi-
tal aberto sem nenhuma mulher
diretora, incluindo Adobe Sys-
t e m s , D e m a n d M e d i a ,
LeapFrog, Nvidia e National Se-
miconductor. O mesmo é verda-
de para os cinco executivos mais
bem pagos. As empresas de tec-
nologia sem nenhuma mulher
nessa categoria incluem Apple,
Electronic Arts, Qualcomm and
Tesla Motors.

Diversidade. Parte do proble-
ma, disse Nagel, é que as compa-
nhias de tecnologia com frequên-
cia procuram membros de seus
conselhos de administração que
tenham sido presidentes execu-
tivos em outras empresas de tec-

nologia, e apenas 3% dos presi-
dentes executivos dessas empre-
sas são mulheres.

Como as empresas de tecnolo-
gia tendem a ser globais, elas dão
mais destaque à diversidade ra-
cial que à diversidade de gênero.
Por conseguinte, há menos pro-
gramas para encorajar mulheres
a ascender em companhias de
tecnologia. As empresas tam-
bém têm dificuldade de recrutar
engenheiras, mesmo para níveis
inferiores, em parte porque não
é comum a presença de meninas
nos cursos de ciência da compu-
tação das escolas.

“As empresas de tecnologia
nem sempre se concentram em
construir o sistema de prepara-
ção de mulheres para cargos de
direção. Isso explica em parte
por que há menos mulheres pro-
gredindo rapidamente no se-
tor”, disse Nagel.

Bill Campbell, conselheiro da
Intuit e consultor de muitas em-
presas de tecnologia, disse que a
diversidade de gênero na compa-
nhia ajuda a atrair mais pessoas
talentosas. “Em poucas pala-
vras, nós consideramos a diversi-
dade de gênero nos níveis supe-
riores uma necessidade para con-
tratar e manter grandes talen-
tos”, afirmou.

Gigantes. Lançando uma rede
mais ampla, o estudo conside-
rou também as companhias da
Califórnia entre as 1.000 maio-
res empresas da revista Fortune.
Neste universo, a Hewlett-Pac-
kard tem quarto mulheres dire-
toras, e a Intel três, incluindo a
presidente do Conselho, Jane
Shaw. Cisco, Google e Oracle
têm duas cada, e a Apple, uma.

Os números são piores para os
executivos mais bem remunera-
dos. A Hewlett-Packard tem
duas mulheres nessa lista dos
mais bem pagos, enquanto Goo-

gle e Oracle têm apenas uma, e
Apple, Intel e Cisco, nenhuma.

Não são apenas as empresas
de tecnologia da Califórnia que
não contratam números signifi-
cativos de dirigentes mulheres,
segundo o estudo. Nas maiores
empresas de capital aberto da Ca-
lifórnia, somente cerca de 10%
dos membros de conselhos de
administração e altos executi-
vos são mulheres, um nível que
não mudou muito nos sete anos
que a Universidade da Califór-
nia vem fazendo o estudo. Isso
apesar de que conselhos com di-
versidade de gêneros revelam
um retorno 53% maior sobre o
capital, segundo o estudo. /

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

Muitas empresas demitem
alguns de seus melhores
profissionais aos 65 anos

ETHEVALDO
SIQUEIRA

Poder. Marissa Mayer é exceção no Google Baixa. Carol Bartz foi demitida do Yahoo

Fora da curva. Meg Whitman, presidente da HP: mulheres são 35% na diretoria da empresa
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Rossi Residencial S.A. a se reunir em Assembleia 
Geral Extraordinária, em segunda convocação, no dia 19 de dezembro de 2011, às 10h00 horas, 
na sede da Companhia, situada na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha nº 5200, Edifício 
Miami, Bloco C, Conjunto 31, Jardim Morumbi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I – Assembléia Geral Extraordinária em segunda 
convocação: a) reformar o artigo 22 do Estatuto Social para alterar o número máximo de membros 
da Diretoria de 6 (seis) para até 12 (doze) membros; e b) reformar os parágrafos 1º e 2º do artigo 
46 do Estatuto Social para prever a atuação de árbitro de apoio nas medidas de urgência antes 
de constituído o Tribunal Arbitral, nos termos do novo Regulamento de Arbitragem da Câmara de 
Arbitragem do Mercado. Informações Gerais: O acionista deverá depositar na Companhia, com 
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas contadas da data da realização da Assembleia: 
(i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua 
titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei n.º 6.404/76; (ii) instrumento de 
mandato, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. 
O Acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido dos 
documentos hábeis de sua identidade. Todos os documentos pertinentes à ordem do dia, a serem 
analisados ou discutidos na Assembleia Geral Extraordinária, incluindo a proposta da adminis-
tração, encontram-se disponíveis aos acionistas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros e na Comissão de Valores Mobiliários – CVM através do sistema IPE, no 
website de relações com investidores da Companhia e na sede social da Companhia. São Paulo, 
10 de dezembro de 2011. João Rossi Cuppoloni – Presidente do Conselho de Administração.

(10, 11 e 12/12/2011)

●✽ esiqueira@telequest.com.br

● Barreiras

MARILYN NAGEL
DIRETORA DA WATERMARK
“As empresas de tecnologia
nem sempre se concentram na
preparação de mulheres para
cargos de direção. Isso explica
em parte porque há menos
mulheres progredindo
rapidamente no setor.”

BILL CAMPBELL
CONSULTOR EM TECNOLOGIA
“Consideramos a diversidade de
gênero nos níveis superiores
uma necessidade para contratar
e manter grandes talentos.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B19.




