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Estudantes de MBA abraçam a
causa da inovação no campo social

Promoção
interna resulta
em melhor
desempenho

Reflexão pós-crise financeira leva alunos a buscarem trabalhos mais engajados. Por Anjli Raval, do Financial Times

Letícia Arcoverde
De São Paulo
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Os estudantes foram encarregados de desenvolver meios para
enfrentar a pobreza no mundo,
concentrando-se na educação,
energia e moradia. Apenas 18
dos inscritos chegarão à final
mundial em Nova York, neste
mês. O prêmio, fornecido pela família Hult, será dividido entre as
três equipes vencedoras— uma
em cada categoria— e junto com
as organizações One Laptop per
Child, Solar Aid e Habitat for Humanity, elas vão elaborar um plano de implementação.
A equipe vencedora do ano
passado, da Judge Business School da Universidade de Cambridge, trabalhou com a Water.org
para resolver a crise de água potável. “Fui atraído para essa competição porque ela envolve não
apenas boas intenções, mas também a execução”, diz Akanksha
Hazari, fundador da m.Paani, o
vencedor. “Não se tratava apenas
de ter uma boa ideia ou navegar
por cenários artificiais.”
Ahmed Ashkar, criador do
Hult Global Case Challenge e
ex-aluno de MBA da escola, diz
que ao longo dos últimos dez
anos houve uma mudança de
pensamento sobre quem é o alu-
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Agentes de mudança, inovadores sociais, solucionadores de
problemas, líderes intelectuais –
o jargão é infinitamente usado,
no contexto das escolas de negócios, por professores, alunos e
possíveis empregadores. Mas
quantas dessas pessoas estão fazendo a diferença e mudando o
ambiente que as cerca?
A crise financeira tem levado a
uma reflexão considerável, com
aqueles que estão no poder tendo que reavaliar a maneira como
administram suas organizações.
Essa mudança de mentalidade
penetrou em todos os níveis da
sociedade, com as escolas de negócios reavaliando a maneira como se mostram e como apresentam a marca MBA. Os escândalos
em 2008 e 2009 envolvendo bancos levaram a uma quebra de
confiança no mercado, e as escolas de negócios se viram na linha
de fogo, criticadas por formarem
pessoas que indiscutivelmente
iniciaram e promoveram a cultura da “ambição é boa”.
Em um cenário de incertezas e
desemprego, e de queda do interesse por empregos em bancos
de investimentos, as escolas de
negócios agora reconhecem a
importância de se investir no empreendedorismo, em particular,
o voltado para o social.
Nos últimos anos, escolas que
vão de Fuqua, da Duke University
nos Estados Unidos, à Insead na
França e Cingapura, estão ampliando seus programas de empreendedorismo social. Existe uma
tendência recente do setor de misturar os conceitos de empresas, organizações sem fins lucrativos e
organizações governamentais que
tem sido observada pelas escolas.
Com isso em mente, três anos
atrás a Hult International Business School lançou seu desafio
global, em que os alunos competem por um prêmio de US$ 1 milhão em dinheiro pela implementação de suas ideias para a
resolução de problemas reais,
enfrentados por organizações
não-governamentais (ONGs).
A competição está sendo apresentada em parceria com a Clinton Global Initiative— uma fundação estabelecida pelo ex-presidente americano Bill Clinton.
O desafio deste ano atraiu milhares de estudantes de 130 países e 300 instituições, incluindo
Wharton, escola de negócios da
Universidade da Pensilvânia, a
Indian School of Business, Columbia, Ceibs, London Business
School e Stanford Graduate
School of Business.
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no de MBA. “Ele não vai apenas
se tornar um banqueiro ou um
gestor de fundo de hedge. Hoje
seu papel está relacionado mais
à inovação social, através da
qual também poderá ganhar dinheiro”, afirma.
Cada vez mais as escolas de negócios estão incorporando o empreendedorismo social em suas
missões e currículos. Elas esperam que, ao adotar uma postura
alternativa em relação aos negócios e desenvolver ideias empresariais sustentáveis, possam mudar a sociedade para melhor.
Desta forma, esperam reduzir as
diferenças entre as empresas, governos e instituições de caridade.
Ashkar diz que das 5.000 pessoas que se candidataram com
suas equipes, 4.000 são alunos
de MBA. “Se tivéssemos lançado
essa competição antes da crise
financeira, não sei se o número
de participantes teria sido tão
grande”, diz. Em 2009, ele conta
que foi possível atrair estudantes que deixaram o mundo das
finanças, “um setor que havia
deixado um gosto amargo na
boca das pessoas”.
As escolas de negócios também foram muito criticadas por

colocarem esses estudantes no
mercado de trabalho sem uma
consciência social. “Quando o Comitê de Coordenação do Genoma
Humano percorreu escolas como
Harvard em busca de apoio, foi
como um sopro de ar fresco. Essas
instituições perceberam que isso
agora isso é mais importante do
que nunca”, afirma Ashkar.
Michael Zakaras, estrategista
sênior da Ashoka, uma associação de empreendedores sociais
globais, concorda e enfatiza a
importância da empatia das empresas. “Não há nenhum motivo
para as principais escolas de negócios cuidarem das mentes
mais brilhantes, apenas para elas
conseguirem empregos em Wall
Street”, diz ele. “Elas perceberam
nos últimos anos que as pessoas
precisam estar seriamente engajadas e isso não quer dizer apenas se sentir bem. A empatia não
é só uma bússola moral, e sim
uma parte central da estratégia
para o sucesso nos negócios.”
Segundo a Ashoka, desde a crise financeira as escolas de negócios estão respondendo à demanda crescente por estudos de empreendedorismo social. Em 2008,
havia 350 funcionários atenden-

do essa área, em comparação a
mais de 500 no começo de 2011. E
o número de programas de empreendedorismo social quase dobrou no mesmo período. Os empregos no “setor cidadão” também estão crescendo a uma taxa
duas vezes e meia maior que a do
resto da economia, segundo a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento
Econômico
(OCDE), a associação dos países
ricos com sede em Paris.
Mas para as escolas de negócios, o empreendedorismo social
e as competições são também
uma oportunidade para aumentar o valor de suas marcas. “Ganhamos muita força entre a população estudantil nos últimos
três anos”, diz Stephen Hodges,
presidente da Hult International
Business School.
“A Hult tem apenas oito anos e
estamos competindo com marcas
que têm mais de 100 anos. A concorrência nos permite formar uma
consciência global de marca e criar
conexões com grandes corporações. Os estudantes estão muito
mais conscientes do empreendedorismo social e estão tentando fazer o bem mais do que
percebemos.”

Apesar de ganharem salários
maiores, profissionais contratados no mercado têm desempenho pior do que os promovidos
internamente nos dois primeiros
anos no cargo. Esses dados estão
em um estudo do professor da
escola de negócios americana
Wharton, Matthew Bidwell.
Segundo o levantamento, profissionais do mercado também
costumam sair mais da empresa,
voluntariamente ou por demissão.
Ainda assim, eles ganham em média 15% a mais do que os funcionários internos em cargos similares.
O estudo avaliou o desempenho de funcionários de um banco de investimento americano
entre 2003 e 2009. Segundo o autor, o mercado financeiro é um
ambiente interessante para esse
tipo de pesquisa porque profissionais da área possuem, em geral, alta mobilidade. Ainda assim, ele encontrou padrões similares tanto em funcionários da
área administrativa do banco,
quanto em uma editora na qual
ele também conduziu estudos.
Da amostra, as promoções internas representaram 55% das entradas
em novos cargos no período analisado, enquanto as contratações do
mercado representaram 32%. A
transferência entre áreas aconteceu
em 10% dos casos, e uma combinação de transferência e promoção foi
encontrada em apenas 3%.
Bidwell percebeu que as duas
formas de mobilidade interna,
promoção e transferência, foram
responsáveis por um desempenho
melhor do que em casos de contratação externa e de transferência
horizontal combinada à promoção. A tendência se mantém por
pelo menos dois anos passados no
cargo, depois dos quais as avaliações de desempenho costumam
convergir em resultados parecidos.
Ainda assim, o estudo sugere
que os profissionais promovidos
demorariam pelo menos sete anos
para ter o salário equiparado com o
dos contratados de fora. Esses, por
sua vez, costumam ter mais experiência e melhor formação acadêmica, o que explica, em parte, os salários maiores. “Mas esse desempenho inicial ruim sublinha a importância de habilidades específicas a
cada empresa”, explica o autor.
Os profissionais de fora também
costumam ter maior índice de promoção, após completar algum
tempo no cargo. Funcionários
transferidos de outras áreas possuem um índice ainda mais alto. “O
resultado pode refletir o acúmulo
de experiência”, explica Bidwell.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 maio 2012, Eu & Investimentos, p. D3.

Como retomar a carreira após anos de estudo?
Divã Executivo
Gilberto Guimarães
responde

valorizar o fato de eu ter me
esforçado para melhorar minha
formação. Agora, tenho medo
de não conseguir mais um bom
cargo justamente por esse
motivo e já penso até em
começar a dar aulas, embora
esse nunca tenha sido meu
objetivo. O que devo fazer?
Coordenador, 33 anos
Resposta:

S

ou um profissional da
área de vendas, jovem
e com experiência
em empresas
reconhecidas no mercado
em que atuo. Há três anos,
saí do Brasil para fazer uma
especialização e aproveitei
para emendar esse curso
com um MBA. Depois dessa
temporada de estudos, porém,
sinto que perdi um pouco as
conexões com o mercado e
estou sentindo dificuldade
em me recolocar. Fiquei
decepcionado, pois acreditava
que os recrutadores iriam

Antes de mais nada, não
desista. Mantenha-se otimista.
Você vai acabar encontrando
uma boa oportunidade para
colocar em prática tudo o que
aprendeu nesse tempo que
passou fora do país estudando
e vivendo uma nova cultura
e um novo estilo de vida.
Na pior das hipóteses, você
precisará sacrificar alguma
das variáveis entre melhor
empresa, emprego, salário ou
cargo, aceitando inicialmente
uma oferta razoável para,
posteriormente, com as
conexões refeitas, retomar a
velocidade na sua carreira.
O mercado está bastante
aquecido e carente de bons
profissionais. Por outro lado,
sua pergunta passa a

impressão de que a sua decisão
de ficar mais tempo fora do
país e fazer um MBA não
foi muito bem planejada. Não
precisava ter sido assim. Nos
tempos atuais, as facilidades de
comunicação e as redes sociais
transformaram o mundo,
tal como previsto por Marshall
McLuhan, em uma aldeia
global. Mesmo estando longe,
você poderia ter permanecido
“ligado” e presente no
mercado, mantendo contato
com pessoas importantes
que lhe ajudariam na sua
volta. Isto certamente reduziria
seu tempo de busca.
Agora, no entanto, é hora
de ir em busca de uma nova
oportunidade. Esse processo
é “complexo”, mas podemos
ressaltar alguns passos para
ter sucesso. É importante
montar um plano de ação e
estruturar as pesquisas e
prospecção de vagas com
dinamismo e organização. É
preciso estabelecer um objetivo
de maneira clara e detalhada,
como se fosse a elaboração
de um projeto de vida.
Para isso, é importante

fazer um balanço das suas
competências, o que significa
listar e rever tudo o que você
já realizou e as condições em
que isso aconteceu. Ter uma
competência é ter uma
resposta, uma solução para
algum problema empresarial.
Faça uma lista descrevendo isso
de forma resumida, concreta,
clara e descritiva, ressaltando
quatro aspectos: o problema
enfrentado, a solução
encontrada, os resultados
obtidos e, finalmente, as
habilidades que você usou
na implementação da solução.
A capacidade de identificar
e expor com precisão e
naturalidade suas
competências por meio de
realizações o ajudará a ter mais
convicção para “se vender”
aos seus interlocutores.
Organize também uma relação
de pessoas que podem de
alguma forma lhe recomendar
ao mercado. O “aval” dessas
pessoas é de enorme
importância para que a
empresa que está contratando
opte por sua candidatura.
É importante, também,

superar as dificuldades
comportamentais como
pessimismo, baixa
motivação, medos e
sentimentos de fracasso.
Finalmente, mantenha-se
sempre ativo e disponível.
Esteja informado e visível,
atuando em várias frentes,
participando de eventos e
palestras, em câmaras de
comércio, associações,
instituições de pesquisa e
ensino. Use todas as mídias
e redes sociais. Aproveite
as alternativas que os
novos tempos criaram.
Gilberto Guimarães é diretor da GG
Consulting e da BPI no Brasil
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-mail diva.executivo@valor.com.br

Vaivém
Stela Campos

Mexichem
João Carlos Biarari assumiu a
nova diretoria de operações da
Mexichem Brasil, detentora das
marcas comerciais Amanco, Bidim e Plastubos. Ele trabalhou
na Unilever, Ford, Firestone, Autolatina e General Motors.

Arcon
Cristiano Pimenta comandará
a área de produtos da Arcon,
empresa especializada em serviços gerenciados de segurança. O
executivo teve passagens pela
Módulo e pela Telefônica/Vivo.

Case
Renato Wilmersdorfer passou
a responder pelo cargo de gerente corporate do grupo Case
Benefícios e Seguros. Ele já
atuou nas Organizações Globo e
na Prudential do Brasil.
E-mail: vaivem@valor.com.br

valor.com.br
Acompanhe a movimentação de
executivos também no site

www.valor.com.br/carreira

