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Va i v é m

Stela Campos

Everton Mello é o novo CEO da
Osram do Brasil. Ele substitui Ro-
ger Michaelis, que ocupava o car-
go desde 2004.

CA
Márcio Lebrão é o novo vi-

ce-presidente de segurança para
a América Latina da CA Techno -
logies. Lebrão atuou por nove
anos na McAfee. Antes, foi geren-
te geral da Eicon Network Brasil.

D exte ra
Marco Land assumiu o cargo de

diretor de novos negócios da Dex -
tera. Ele tem mais de 25 anos de ex-
periência no mercado e passagens
pela Accenture, Atos Origin e IBM.

B i ofa st
Maurício Viécili assumiu a direto-

ria de operações do grupo Biofast.

B ra i n N et We b b
O executivo alemão Hans-Jürgen

Klose é o novo diretor administrati-
vo da B r a i n N e t We b b.
E-mail: stela.campos @valor.com.br;
ra fa e l . s i g o l l o @ va l o r. c o m . b r

Como encontrar um bom gerente no mercado?
Divã Executivo

Karin Parodi
re s p o n d e

S
ou diretora de uma
área estratégica em
uma empresa de
médio porte. Há duas

semanas, um de meus melhores
gerentes pediu demissão e,
desde então, procuro um
substituto no mercado – não
há opções internamente. Tento
não ser exigente demais com os
candidatos, pois o salário não é
muito competitivo, mas não
encontro ninguém que esteja
disposto a assumir a posição.
Por outro lado, a empresa é
inflexível sobre diversos
quesitos: além de não aumentar
a remuneração para a vaga, não
aceita negociar termos como
flexibilidade de horário, que
percebo ser importante para
os candidatos que entrevisto.

Sinto-me sem saída. Como
fazer uma boa contratação
diante desse cenário?
Diretora, 40 anos
Re s p o st a :

No mundo atual — em que a
mobilidade das pessoas
aumentou substancialmente e,
ao mesmo tempo, a pressão por
desempenho se acirrou —, é
muito arriscado chegar a
uma situação como a que você
relata. É condição essencial
ao desempenho do gestor
moderno identificar, preparar
e manter uma reserva de
lideranças prontas (ou quase)
para assumir posições de maior
responsabilidade. Reter as
melhores pessoas é algo difícil.

Parte de sua energia, nos
últimos anos, deveria ter
sido aplicada em desenvolver
pessoas que pudessem assumir
funções-chave. E indo mais
longe: assumir até a diretoria,
pois um diretor de área
relevante costuma ser uma
das pessoas mais cogitadas
para movimentações, seja
para alguma outra empresa
do mesmo grupo, seja para
postos ainda mais altos, ou
para o mercado. Todas essas
possibilidades têm se
concretizado com frequência.

Não ter sucessores pode ser
considerado um ponto fraco

dos gestores. Precisamos
trabalhar para ter equipes
mapeadas sistematicamente de
forma a podermos visualizar
reposições em um, três e até
cinco anos. Esse papel cabe
apenas ao gestor (é claro, com
o apoio de um trabalho bem
estruturado da empresa,
especialmente em RH). Falamos
aqui de uma condição que
tem sido muito demandada e
valorizada, particularmente
nas organizações de sucesso.

A questão da flexibilidade de
horário não é praticada na
sua organização e talvez seja o
caso de desistir da ideia por
enquanto, pois criar exceções
geraria desequilíbrios no
ambiente de trabalho. Quanto
ao salário pouco competitivo,
acho que você deve buscar
informações legitimadas
(pesquisas especializadas) para
demonstrar à sua diretoria o
descompasso salarial com o
mercado. Se a discrepância for
mesmo notória, talvez você
tenha sucesso na empreitada.

Mas pode ser que nada
disso seja necessário, caso você
adote o que me parece uma boa
saída: trazer do mercado (ou
mesmo de dentro) alguém que
não esteja pronto, mas que
possa obter desenvolvimento
rápido com sua ativa

participação e
seu acompanhamento. Pessoas
motivadas e bem apoiadas
costumam dar conta de
desafios que em um primeiro
momento parecem
i n s u p e r áv e i s .

O mais difícil, no entanto,
tem a ver essencialmente com o
seu papel de gestora. Você
afirmou que dirige uma área
estratégica. Se não cuidar do
planejamento dos recursos
humanos da sua área, há risco
de ela perder relevância.

A perda constante de
profissionais seniores mina
pontos fortes da organização e
corrói a continuidade do
negócio. É essencial, portanto,
criar meios para reter
conhecimentos técnicos
específicos, desenvolver futuros
líderes e preparar sucessores.
Tudo isso leva à ampliação da
vantagem competitiva. Cabe a
você pilotar esse desafio.
Excelentes diretores não são
feitos somente com resultados
de curto prazo.

As empresas de desempenho
diferenciado e voltadas à
perpetuidade do negócio
demandam, cada vez mais, o
que se chama de ‘líder coach’. O
termo coach (treinador), no
mundo esportivo, representa o
profissional que incentiva e

ajuda o atleta a desenvolver
habilidades para aumentar sua
eficiência. Nas companhias
modernas, o coach cumpre
uma agenda nobre, pois gera o
desenvolvimento de
profissionais alinhados com os
desafios do negócio e aprimora
a capacidade do time em
conseguir resultados
duradouros. Além disso,
estimula a busca de feedbacks
em todas as etapas do processo,
fortalece as lideranças eficazes e
aumenta o ‘empowerment ’ dos
liderados, dando espaço para
atuarem com autonomia —
sobretudo em momentos
difíceis. Você já percebeu o
tamanho do desafio, não? Mas
valerá a pena.

Karin Parodi é fundadora e
sócia-diretora da Career Center e
presidente da Arbóra Global Américas

Esta coluna se propõe a responder
questões relativas à carreira e a
situações vividas no mundo corporativo.
Ela reflete a opinião dos consultores e
não do Valor Econômico. O jornal não se
responsabiliza e nem pode ser
responsabilizado pelas informações
acima ou por prejuízos de qualquer
natureza em decorrência do uso dessas
informações. As perguntas devem ser
enviadas para:
E- m a i l d i va . exe c u t i vo @ va l o r. c o m . b r

va l o r .com.br
Acompanhe a movimentação de

executivos também no site

www.va l o r. c o m . b r/c a r re i ra

ENSINO EXECUTIVO

Escolas se organizam para
poder manter cursos de pós
Algumas entraram com liminares na Justiça e outras estão acelerando a criação de
cursos de graduação para obter a aprovação do MEC. Por Vívian Soares, de São Paulo

Menos de um ano após o Mi-
nistério da Educação decretar o
fim do credenciamento especial
para que instituições não educa-
cionais ofereçam programas de
pós-graduação, as escolas estão
contra-atacando para garantir a
sobrevivência de seus cursos.

Capitaneadas pela Associação
Brasileira das Instituições de
Pós-Graduação (ABIPG), pelo
menos oito delas já conseguiram
liminares favoráveis na Justiça,
garantindo que seus programas
se enquadrem na categoria de es-
pecialização lato sensu. Em para-
lelo, outras aceleraram seus pla-
nos de criar cursos de graduação
para se tornarem instituição de
ensino superior e, assim, ganha-
rem a chancela do MEC também
na educação continuada.

Esse é o caso da Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras (Fipecafi),
que abrirá, este ano, a primeira
turma de graduação em ciências
contábeis, após conseguir auto-
rização do MEC no ano passado
para oferecer o curso. O dire-
tor-presidente da entidade, Iran
Siqueira Lima, explica que a es-
truturação da faculdade vem

REGIS FILHO/VALOR

Iran Lima, da Fipecafi, diz que abrirá o curso de graduação em ciências contábeis

acontecendo desde 2010. Duran-
te mais de um ano, o curso foi
avaliado por comissões do minis-
tério e aprovado em julho.
“Quando saiu a decisão extin-
guindo essa possibilidade, a cria-
ção da graduação estava em está-
gio avançado”, afirma Lima.

A solução adotada pela Fun-
dação Dom Cabral (FDC), tam-
bém afetada pela resolução no
ano passado, foi atuar em diver-
sas frentes. Além de conseguir
uma liminar judicial, a institui-
ção estuda a possibilidade de
criar um curso de graduação. “O
projeto já existia, mas os planos
foram acelerados”, afirma Silene
Magalhães, gerente-coordena-
dora da pós-graduação.

Outras escolas de negócios e
de especialização na área de saú-
de também vêm sendo benefi-
ciadas pela Justiça. Segundo Ed-
gar Jacobs, assessor jurídico da
ABIPG, são 12 os processos judi-
ciais, dois deles já com sentenças
favoráveis em primeira instân-
cia. “Estamos conseguindo en-
tendimento positivo dos juízes
em diversos Estados”, afirma. Se-
gundo o advogado, também o
Ministério Público Federal pu-

blicou dois pareceres favoráveis
à causa das escolas.

Marcelo Saraceni, presidente
da ABIPG e diretor da escola de
negócios Esad, que também obte-
ve liminar para manter seus cur-
sos de especialização, explica que
as instituições têm se reunido
com o ministro da Educação Aloi-
zio Mercadante para estudar a
possibilidade de retomar o cre-
denciamento especial em outros
moldes. “Tanto o ministro quanto
membros do Conselho Nacional
de Educação (CNE) se mostraram
dispostos a rever o assunto.”

Uma das propostas é promo-
ver no Brasil um tipo de regula-
ção indireta, inspirada no mode-
lo americano. “O controle de
qualidade das instituições pode-
ria ser feito por um órgão inde-
pendente, que tenha aval do mi-
n i s t é r i o”, explica Silene, da Fun-
dação Dom Cabral. A sugestão
das escolas tem base na argu-
mentação do próprio CNE de
que o governo não tinha recur-
sos para acompanhar e fiscalizar
todas as instituições.

O assessor jurídico da ABIPG,
Edgar Jacobs, afirma que o pró-
prio parecer do CNE que reco-

mendava o fim do credencia-
mento especial previa um pro-
cesso regulatório mais sólido no
futuro. “As escolas querem ser
avaliadas e sabem da dificulda-
de do MEC para atender a essa
d e m a n d a”. Jacobs explica que o
fim do credenciamento especial
abriu portas para que algumas
escolas se associassem a institui-
ções de ensino superior para te-
rem seus diplomas validados
por essas faculdades. “A decisão
criou um comércio de certifica-
dos. É uma relação indireta e in-
d e s e j áv e l ”, critica.

Consultado sobre a prática, o
MEC informou por meio de nota
que os programas de especializa-
ção somente podem ser ofereci-
dos por instituições de ensino su-
perior já credenciadas, que de-
vem se responsabilizar direta-
mente pelo curso e não apenas
“chancelar ” certificados emiti-
dos por terceiros. “Nos casos de
descumprimento, pode ser ins-
taurado procedimento de super-
v i s ã o”, ressalta o ministério.

O Va l o r tentou contato com o
CNE, mas não obteve resposta
até o fechamento desta edição.
Procurado, o Instituto Educacio-

nal BM&F Bovespa, um dos afe-
tados pela resolução, informou
que continuará a oferecer seus
cursos na modalidade “exten -
s ã o”. Em nota, a BBS Business
School comunicou que também

entrou com um pedido de limi-
nar no Ministério Público Fede-
ral para suspender a resolução.
O processo recebeu parecer fa-
vorável, mas ainda está sob se-
gredo de Justiça.

Conteúdo de MBAs precisa estar mais alinhado ao mercado
ANA PAULA PAIVA/VALOR

Para reitor de Pittsburgh, instituições de ensino superestimaram os candid ato s

De São Paulo

O momento para a educação
executiva é de crise. Enquanto os
profissionais e as empresas dis-
cutem o quanto as escolas de ne-
gócios realmente atendem às
suas necessidades, reitores e
professores estudam que cami-
nhos tomar para estarem alinha-
dos com o mercado. Para John
Delaney, reitor da Katz Graduate
School of Business, da Universi-
dade de Pittsburgh, existem saí-
das para evitar que os MBAs se-
jam vistos apenas como ‘com -
modity ’.

De acordo com ele, investir em
tecnologia, por exemplo, é essen-
cial. Em um fórum realizado re-
centemente em São Paulo que
reuniu estudantes da Katz de três
continentes, um dos ‘testes’ foi a
distribuição de materiais eletrô-
nicos de estudo. “Essa forma de
acesso ao conteúdo nos conecta
mais com os alunos”, afirma.

Com tanta informação circulan-
do, a dificuldade tem sido definir
quais enfoques dar sobre essa ga-
ma de dados, além de manter a
concentração das turmas. “A
quantidade de interrupções que
os estudantes sofrem com telefo-
nemas, mensagens de texto,
e-mails e notícias é espantosa.”

Outro ponto crítico, segundo
Delaney, é o desenvolvimento de
habilidades comportamentais
como negociação, comunicação
e capacidade de tomar decisões.
“O dilema é descobrir se são os
MBAs que estão em crise ou al-
guns aspectos da educação exe-
cutiva é que precisam de mais
a t e n ç ã o”, afirma. Para ele, a res-
ponsabilidade é das próprias ins-
tituições, que superestimaram
seus candidatos. “Elas partem do
princípio de que os estudantes
chegam com todas essas habili-
dades já desenvolvidas. É claro
que eles são talentosos, mas pre-
cisamos ajustar isso neles”. Dela-

ney conta que um dos exercícios
comuns nos MBAs é o uso de fer-
ramentas analíticas como pano
de fundo para a tomada de deci-
sões. “Com o excesso de informa-
ção, precisamos estimular a
transformação de parâmetros es-
tatísticos em atitudes”, afirma.

Uma das medidas tomadas
por Pittsburgh, que começou a
ser aplicada há três anos nos cur-
sos de graduação e está servindo
de modelo para Katz, foi a cria-
ção de um programa internacio-
nal de estágio. Com bolsa de es-
tudos, os alunos passam o verão
americano trabalhando em em-
presas parceiras da escola — a ini-
ciativa inclui o Brasil, onde Pitts-
burgh tem acordos com a Dow
Chemical, o grupo Ultra e a Ab-
bott Laboratories. Somente este
ano, serão 50 ‘expatriados’. “A in-
tenção é atrair mais gente para
fazer esse estágio aqui”, diz.

A Universidade de Pittsburgh
foi uma das primeiras escolas in-

ternacionais a lançar um progra-
ma de educação executiva no país,
onde está há 13 anos. Hoje, o Brasil
é um dos mercados onde a institui-
ção tem o MBA Global Executivo,
simultaneamente ministrado em
Praga, na República Tcheca, e na
sede americana, em Pittsburgh.

Desde então, a universidade
tem acompanhado a mudança
do mercado e dos talentos locais.
“Os brasileiros podem competir
com profissionais de alto nível
dos Estados Unidos e da Europa”,
diz. Ainda assim, Delaney acredi-
ta que a educação executiva tem
um longo caminho a trilhar. A ra-
zão disso é que o mercado brasi-
leiro, em sua opinião, possui
muitas posições no setor de com-
modities e na indústria, conside-
rados empregos de transição pa-
ra uma economia desenvolvida.
“O próximo passo é evoluir para
uma economia do conhecimen-
to. Para isso, é preciso investir em
e d u c a ç ã o.” (VS)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 abr. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.




