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Um tema-chave do Fórum Econômico Mundial de Davos deste ano foi o pa-
pel cada vez mais vital das mulheres no desenvolvimento socioeconômico
global, seja como parceiras de negócio, seja como exemplos para suas comu-
nidades. Isso é evidente na região da América Latina e Caribe (LAC), onde
cinco países são governados por mulheres. Cristina Fernández de Kirchner,
na Argentina; Dilma Rousseff, no Brasil; Laura Chinchilla, na Costa Rica; Por-
tia Simpson Miller, na Jamaica, e Kamla Persad-Bissessar, em Trinidad e To-
bago. Segundo o Banco Mundial, 70 milhões de mulheres entraram no mer-
cado de trabalho latino-americano de 1980 para cá, e 38% das empresas da
região pertencem a mulheres. Entretanto, ainda existem pontos a serem me-
lhorados, uma vez que a LAC perde para outras regiões do mundo em núme-
ro de mulheres em cargos de liderança no mundo corporativo.

Grandes obstáculos — como deficiências educacionais, falta de treinamen-
to voltado à necessidades de cada grupo, mentoria e experiência prática de
trabalho — ainda impedem que mais mulheres assumam cargos de lideran-
ça. Ainda que o governo amplie o acesso ao ensino secundário de baixo cus-
to, é necessário que a iniciativa privada ajude a garantir que as mulheres con-
sigam adquirir as habilidades empresariais essenciais. A FedEx Express con-
tratou a Ipsos Public Affairs para realizar um estudo que analisou em que me-
dida a educação afeta o desenvolvimento das mulheres como empreendedo-
ras e líderes nas empresas do Brasil e do México. O estudo constatou que elas
querem receber treinamento em áreas específicas, como gestão de negó-
cios, inovação, novas tecnologias e comunicação.

As empresas latino-americanas precisam apoiar, de forma ativa, inicia-
tivas voltadas a ajudar suas líderes empresariais a adquirirem o conheci-
mento, as habilidades e a experiência de que precisam para competir no
mercado atual. Por quê? Porque é a coisa certa a fazer e porque isso é vital-
mente importante para o sucesso e o crescimento de longo prazo dos negó-
cios da região.

Estudos mostram que existe uma correlação positiva entre o fato de uma
empresa ser liderada por mulheres e seu desempenho. Por exemplo, pesqui-
sa realizada por uma consultoria internacional de gestão concluiu que em-
presas com três ou mais mulheres na alta administração têm resultados me-
lhores em praticamente todos os indicadores de desempenho — entre eles,
retorno sobre o patrimônio líquido e valor das ações. Além disso, as mulhe-
res que prosperam criam um “efeito multiplicador”, pois aplicam o que
aprenderam em suas famílias, comunidades e empresas, fortalecendo o teci-
do socioeconômico e preparando o terreno para a próxima geração de mu-
lheres líderes. Com um maior foco por parte da iniciativa privada em ofere-
cer habilidades de negócios aplicáveis ao mundo real e mentoria profissio-
nal, os talentos femininos da LAC poderão conquistar o conhecimento, as in-
formações e a confiança de que precisam para aumentar sua representativi-
dade no mercado de trabalho. ■
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Pesquisas realizadas nos últimos anos revelam que a taxa de rotatividade de
CEOs no Brasil é uma das mais altas do mundo. A princípio, nenhuma surpre-
sa. Nossa economia é bastante dinâmica, entrou num ciclo virtuoso de cres-
cimento, não chegou ao grau de maturidade observado em outros países e
oferece um oceano de oportunidades. Não é à toa que o país está atraindo le-
vas de executivos de nações mais desenvolvidas e ricas, mas cuja economia
patina ou não oferece muitos desafios e atrativos para os talentos.

Registre-se, no entanto, que o turnover de executivos aumentou conside-
ravelmente no mundo inteiro, nas duas últimas décadas. Antes, os gestores,
em sua maioria, permaneciam quase a vida toda numa mesma empresa, sem
serem incomodados em sua zona de conforto. Com a concorrência global
mais acirrada, as organizações passaram a exigir mais resultados de seus exe-
cutivos, e em menor tempo. As metas ficaram mais ambiciosas e a pressão
aumentou. É verdade, contudo, que a movimentação de executivos acele-
rou mais no Brasil e, acredito, em outras economias emergentes.

O grande desafio das empresas brasileiras é a reposição dos executivos
que são guilhotinados, principalmente em decorrência da escassez de ta-
lentos. Qual o melhor caminho? Buscar um executivo no mercado ou pro-
mover a prata da casa?

Segundo pesquisa realizada pela Booz&Company em vários países,
80% dos CEOs são substituídos por profissionais que já trabalham na orga-
nização. Essa opção é a menos traumática para a empresa e apresenta vá-
rias vantagens. O executivo que é promovido a CEO conhece a empresa,
sua cultura organizacional, o negócio e o mercado. Portanto, não precisa-
rá perder tempo com imersões e com vários processos para se inteirar so-
bre a real situação da empresa.

Os levantamentos mostram também que esses executivos promovidos a
CEOs geram uma taxa de retorno sobre o investimento maior que aqueles
que vêm de fora. Em relação ao clima organizacional, a vinda de um “estran-
geiro” costuma gerar um ambiente de incertezas em todos os níveis. Não ra-
ro também provoca insatisfação de altos executivos que acreditam que a em-
presa poderia tê-los promovidos em vez de buscar uma opção de fora.

Não existem regras absolutas nesse caso. Às vezes a empresa precisa reali-
zar profundas mudanças e, nesse caso, a melhor opção é buscar um talento
no mercado, com boa reputação e histórico de bom desempenho. Essa é tam-
bém a opção das organizações que não tiverem tempo de preparar um substi-
tuto para o CEO, o que ocorre com mais frequência em países emergentes,
como no Brasil, que em economias mais maduras, como na Europa.

O tempo de permanência de um CEO no cargo varia de acordo com o setor,
a natureza do negócio, e cultura da empresa e a fase particular que ela atraves-
sa. Nas companhias mais tradicionais e com forte cultura corporativa, por
exemplo, a sobrevivência dos CEOs costuma ser maior. Em organizações mais
agressivas e que querem crescer mais rápido, é uma função de alto riscos. ■
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PONTO FINAL

A China superou os Estados Unidos no mercado mundial de arte e das antiguidades,
segundo relatório divulgado sexta-feira pela maior feira de antiguidades do
mundo, “The European Fine Art Fair” (Tefaf), que abriu suas portas na quinta-feira
em Maastricht (Holanda). Em 2011, a China havia superado a Grã-Bretanha no
segundo lugar. “A cota da China no mercado mundial de arte cresceu, em 2011,
de 23% a 30%. O empurrão foi dado, em particular, pelo setor dos leilões
de arte e antiguidades, que teve alta de 177% em 2010 e de 64% em 2011. AFP
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 39.




