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É preciso decidir entre individualismo e coletivismo?

E
m pesquisa
com mais de 500
dirigentes
empresariais, 30%
afirmam que querem

eliminar o traço de
individualismo da cultura
de suas organizações,
enquanto para 45% suas
empresas não têm nem
desejam ter esse traço. Ou seja,
75% dos entrevistados não
consideram o individualismo
uma característica bem-vinda
no ambiente organizacional.
Ao contrário, seu desejo é
incentivar a colaboração, o

espírito de time e a força dos
laços entre as pessoas. Para
eles, o coletivo tem de ser mais
valorizado do que o individual.

Outra parcela de dirigentes,
correspondente a 14%, revela
estar insatisfeita com a forma
como esse traço é expresso e
diz querer ressignificá-lo.
Para eles, é preciso incentivar a
responsabilidade de dono,
valorizar o lado empreendedor
de cada pessoa, mas não em
detrimento do conjunto, pois
“dono de verdade” sabe que
precisa ter um time unido em
torno de uma causa comum.

São duas as principais
reflexões sobre os dados
apresentados. A cultura
brasileira é, em essência,
mais coletivista do que
individualista. Portanto,
o desejo da maioria dos
executivos converge para
uma característica própria de
nossa cultura e, assim, em
princípio não encontraria
resistência. Esse é o “lado sol”
dos resultados da pesquisa.

Outra breve reflexão nos
leva, no entanto, ao “lado
s o m b r a” da situação: até

parece que os dirigentes que
rejeitam comportamentos
individualistas não são os
mesmos que aprovam os
modelos de gestão em suas
empresas. As grandes diretrizes
e políticas organizacionais,
a exemplo da gestão de
pessoas, adotadas no Brasil
mostram isso. Quer um
exemplo? A política de
remuneração, uma das maiores
e mais poderosas alavancas de
transformação ou consolidação
da cultura. Ela é uma expressão
do que realmente é valorizado
na empresa, através do
estabelecimento de metas – e,
aliás, até se remunera por isso.

Os modelos de
“compensation”, em sua grande
maioria, tem uma lógica
que privilegia o indivíduo e
nem sempre de uma forma
articulada com o conjunto.
Aliás, na remuneração variável,
por exemplo, para que a
pessoa atinja a ousada meta
estabelecida como indicador
é necessário que, vez por outra,
atrapalhe a meta do outro.
É fato que, com isso, o resultado
da empresa também pode ser

afetado, mas o bônus pessoal
é um drive muito forte. É bem
verdade que em geral se
estabelece para o time de
dirigentes o resultado da
empresa como um todo, o que
nos levaria a compreender que
essas políticas focam o coletivo.
Não raramente, porém, mesmo
no grupo cuja remuneração é
ligada ao resultado global,
não há clareza sobre como sua
ação deve ser integrada à do
colega ao lado. Incrível, mas
ainda é assim que acontece.

Na maioria das vezes, esses
modelos são inspirados nos
utilizados nos Estados Unidos,
de forma bastante consistente
com o drive cultural daquele
país: entre mais de 60 países,
os EUA se destacam por seu
alto grau de individualismo.
Mas o Brasil, como sabemos,
está localizado no eixo oposto.
Não por acaso, as pessoas
muitas vezes se sentem
confusas e não se captura delas
a melhor contribuição para
o desempenho da empresa.

A tendência mostrada pela
pesquisa é de privilegiar a
ação coletiva, e o discurso dos

dirigentes é claro no sentido
de que as decisões devem se
basear nesses princípios.
Em contrapartida, a lógica
que sustenta as políticas de
remuneração praticadas,
segundo a qual a avaliação
do indivíduo é focada na
garantia do bônus pessoal,
tem fundamentalmente
uma lógica individualista.

Você, dirigente brasileiro,
tem uma questão importante
a resolver, primeiramente
consigo mesmo: afinal, o que
você quer? Ao buscar a resposta,
não deixe de levar em conta
que é preciso alinhar o que
você deseja com os famosos KPIs
(Key Performance Indicators)
e com os indicadores de
remuneração variável.
Importante se perguntar se eles
são vinculados à estratégia da
empresa de forma mais ampla.
Ou em vez disso, privilegiam
os resultados de curto prazo
que cada um pode ajudar a
alavancar. Uma combinação
assim pode ser perigosa.

Betania Tanure é doutora e professora
da PUC Minas e consultora da BTA
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Stela Campos

Alberto Zoffmann é o novo di-
retor da área de ‘project finance’
do Itaú BBA. Ele substitui Solan-
ge Vieira, ex-presidente da Anac.

N ove l i s
Manfred Stanek é o novo dire-

tor de vendas e marketing da
Novelis no Brasil. O executivo,
austríaco, foi CEO da US Zinc, do
grupo Votorantim Metais.

Te l m a r t
Alexandre Cardoso assumiu o

cargo de diretor financeiro
da Te l m a r t , de telecomunica-
ções e TI.

Suzano
Lucimary Henrique é a nova

gerente de estratégia e marke-
ting da unidade de negócio pa-
pel da Suzano Papel e Celulose.
E-mail: va i ve m @ 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
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Ex-alunos de Harvard viram anjos no Brasil
Adriana Fonseca
De São Paulo

Um grupo de 50 ex-alunos
brasileiros da tradicional escola
de negócios Harvard deu início,
neste ano, ao Harvard Business
School Alumni Angels of Brazil.
O objetivo desses empresários e
executivos é investir em startups
— empresas inovadoras em está-
gio inicial —, principalmente
nos setores de tecnologia da in-
formação, serviços financeiros,
energia, varejo, agroindústria e
biomedicina.

A iniciativa brasileira faz parte
de uma ideia maior, nascida em
2007, na Califórnia. Lá surgiu a

primeira organização de ex-alu-
nos da escola dispostos a atuar
como investidores-anjo. De lá pa-
ra cá, o projeto ganhou mais
adeptos e hoje há grupos no mes-
mo formato em nove países: Es-
tados Unidos, Inglaterra, França,
Índia, China, Canadá, Japão, Áfri-
ca do Sul e agora Brasil.

Magnus Arantes, um dos líde-
res do grupo no Brasil e membro
do conselho global do HBS
Alumni Angels, conta que rece-
beu, em 2011, um convite dos or-
ganizadores do projeto junto
com o também ex-aluno Sérgio
Kulikosky para que montassem
uma unidade do programa no
país. “Começamos a trabalhar na

organização desde o ano passa-
do, formando um grupo inicial
de membros e conhecendo ou-
tras organizações do HBS
Alumni Angels em funciona-
mento como a do Vale do Silício,
Nova York, Paris e Londres.”

Por enquanto, nenhum investi-
mento foi feito no país. A meta até
o fim do ano, no entanto, é investir
em pelo menos duas empresas
brasileiras. Aqui, o aporte finan-
ceiro em cada projeto deve variar
entre R$ 300 mil e R$ 800 mil. Os 50
membros do HBS Alumni Angels
of Brazil, entre eles Benjamin Qua-
dros, presidente da BRQ IT Servi-
ces; Bernardo de Barros Franco, só-
cio da NetQuant Financial Techno-

logies; e Ricardo Madureira, dire-
tor da Promon Novos Negócios, se
comprometeram a investir, pelo
menos, R$ 1,5 milhão por ano, mas
nada impede que essa cifra seja
maior. “O grupo tem muito poten-
cial para crescer, já que existem
cerca de mil ex-alunos de Harvard
no Brasil”, diz Arantes.

Além do investimento em di-
nheiro, o grupo também se dispõe
a colaborar com as startups na ela-
boração e apresentação do plano
de negócios. Ainda fazem parte do
“p a c o t e” apoio gerencial e acesso à
rede de contatos local e mundial
dos investidores. Empreendedores
interessados em receber um apor-
te devem inscrever seus projetos

no site da HBS Alumni Angels of
Brazil ou ser indicado por um
membro do grupo. A empresa de-
ve estar em estágio inicial e ter um
diferencial de mercado.

Para Arantes, esse é o momento
certo para começar o grupo no
Brasil, pois existe hoje uma estru-
tura de apoio a empresas inician-
tes que inclui organizações de fo-
mento, iniciativas de governo, in-
teresse de pessoas, escolas e mobi-
lização da sociedade como um to-
do. “Quando comecei minha pri-
meira empresa, 20 anos atrás, na-
da disso existia e o caminho foi
muito mais difícil”, completa ele,
que é também sócio da compa-
nhia de investimento LM-Invest.

E N SI N O

Sorbonne e
PUC lançam
mestrado com
dupla titulação
Carolina Cortez
De São Paulo

A Universidade de Sorbonne e
a Pontifícia Universidade Católi-
ca (PUC) vão assinar amanhã um
convênio para a realização do
“Mestrado Profissional em Eco-
nomia da Mundialização e De-
s e nv o l v i m e n t o”. A pós-gradua-
ção, com duração de dois anos,
começará em 2013 e permitirá
dupla titulação, uma pela uni-
versidade brasileira e outra pela
francesa. “A iniciativa facilitará
o acesso de profissionais ao
mercado de trabalho interna-
cional”, afirma o coordenador
do curso, professor doutor José
Nicolau Pompeo.

Segundo o diretor da cadeira
das Américas da Sorbonne, Guil-
lermo Hillcoat, estabelecer uma
parceria direta com o país faz parte
da estratégia de aproximação da
instituição com mercados emer-
gentes. Contexto no qual o Brasil
se destaca por seu desempenho
durante a crise. “Vivemos um mo-
mento de mudanças na economia,
o que coloca o país em uma posi-
ção importante”, explica.

Para Hillcoat, a crise global e a
demanda por qualificação profis-
sional no Brasil, tornam o momen-
to oportuno para concretizar esse
tipo de projeto de dupla diploma-
ção — além do diploma da PUC, o
aluno graduado receberá o certifi-
cado de Master 2 Recherche Eco-
nomie de La Mondialisation, pela
Paris I Pathéon Sorbonne.

A Sorbonne já tem esse mode-
lo de mestrado com a Universi-
dade de Fudan, na China. No
país, a instituição possui convê-
nio com outras faculdades, mas
para intercâmbios de alunos.

O novo mestrado será ofereci-
do uma vez por ano, em São Pau-
lo, com turmas de 35 alunos. O
processo seletivo, que começa
em outubro, passa por análise de
currículo, testes de proficiência e
prova escrita. Durante o primei-
ro ano, as aulas serão ministra-
das por professores da PUC. Já no
segundo ano, 16 professores da
Sorbonne ficarão responsáveis
pelas turmas, participando, tam-
bém, da fase de orientação dos
trabalhos de conclusão de curso.
Metade do programa será em in-
glês, o que demanda dos candi-
datos a comprovação de profi-
ciência na língua estrangeira.

“A importância estratégica des-
sa parceria, para além do inter-
câmbio cultural e acadêmico, é a
formação de um profissional com
habilidades diferenciadas, aten-
dendo às demandas de um merca-
do empresarial globalizado”, diz o
reitor da PUC-SP, Dirceu de Mello.

Associações de alumni de grandes
escolas de negócios bancam startups
Egressos de Stanford e Berkeley estão entre os maiores investidores. Por Alison Damast, do BusinessWeek

Quando os MBAs Henri
Deshays e Beatrice Pang tenta-
vam iniciar sua butique de luxo
online, em 2011, eles recorreram
a ex-alunos de Stanford em busca
de orientação e, mais importan-
te, de capital. Os dois, que fize-
ram a Stanford Graduate School
of Business, apresentaram sua
ideia de negócio, a Mo-
deWalk.com, para a recém-cria-
da Stanford Angels & Entrepre-
neurs, um grupo de ex-alunos
que põe empreendedores em
contato com investidores. “Acha -
mos que tínhamos algo realmen-
te interessante”, conta Pang.

Seu palpite estava certo. Clint
Korver e Miriam Rivera, os dois
cofundadores da Stanford Angels
& Entrepreneurs, ficaram tão in-
trigados com a ideia que se torna-
ram investidores-anjo. A Mo-
deWalk.com foi lançada em ja-
neiro e, desde então, já recrutou
42 estilistas e é hoje um dos 11 ne-
gócios que o grupo de Stanford fi-
nanciou nos últimos dois anos.

“Anjos” do grupo investiram
US$ 3 milhões em empresas em
estágio inicial apresentadas nas
reuniões trimestrais do grupo,
afirma Korver, que também é só-
cio da ULU Ventures, uma firma
de capital de risco de Palo Alto,
na Califórnia. “É muito comum
ex-alunos de Stanford partirem
para o empreendedorismo. Des-
se modo, a universidade é um
bom lugar para encontrar outras
pessoas que quisessem se conec-
tar com a comunidade”, diz.

Grupos de investidores-anjo
formados por ex-alunos estão sur-
gindo em todas as partes dos Esta-
dos Unidos, no momento em que
muitas escolas reforçam o empre-

endedorismo em seus currículos.
Aproximadamente 40 desses gru-
pos são formados por ex-alunos e
estão associados às universidades
americanas, segundo afirma Ma-
rianne Hudson, diretora da Angel
Capital Association, uma aliança
profissional de “angel groups” nos
Estados Unidos e Canadá.

Normalmente, um ex-aluno
investe individualmente US$ 25
mil ou mais em novas compa-

nhias. “As universidades veem os
investidores-anjo como um meio
de apoio ao crescimento dos ne-
gócios de ex-alunos”, diz Hud-
son. “Além disso, é uma oportu-
nidade para que os estudantes
aprendam com os investidores.”

Um dos maiores “angel
groups” de ex-alunos é a HBS
Alumni Angels Association, ini-
ciada em 2007 por Tom Cervan-
tez e Sean Jacobsohn, ambos for-

mados pela Harvard Business
School. Os dois começaram a or-
ganização como um grupo de in-
teresses especiais da HBS Alumni
Association of Northern Califor-
nia, mas a popularidade do gru-
po cresceu rapidamente, diz Ja-
cobsohn. Hoje, ele é um clube
global com dez filiais ativas, in-
cluindo cinco nos Estados Uni-
dos e postos avançados em Lon-
dres, Paris, Índia, China e Brasil.

Outras dez filiais adicionais de
ex-alunos estão interessadas em
começar seus próprios grupos
em suas respectivas cidades e, re-
centemente, foi realizada a pri-
meira conferência global (Global
Angel Conference), no Vale do Si-
lício. Nos últimos 12 meses,
membros das filiais americanas
investiram em 20 companhias,
incluindo as empresas iniciantes
Influitive, SleepQuest e Cyto-
Pherx. “Quando começamos, eu
sabia que haveria muita deman-
d a”, diz Jacobsohn, um parceiro
de capital de risco da Emergence
Capital Partners de San Mateo,
Califórnia. “Há muito capital por
aí, mas não há muito capital inte-
ligente que possua um processo
eficiente como o nosso para os
empreendedores recorrerem.”

Um dos “angel groups” de
ex-alunos mais novos é o Berke-
ley Angel Network, iniciado por
George Willman, um advogado
do Vale do Silício que obteve seu
MBA pela Haas School of Busi-
ness da Universidade da Califór-
nia, e Jerome Engle, diretor fun-
dador do Lester Center for Entre-
preneurship da escola. Até agora,
o grupo investiu em duas empre-
sas iniciadas pelos MBAs da Haas:
a Happy Toy Machine, uma com-

panhia que permite às pessoas
criar, pela internet, seus próprios
brinquedos de pelúcia personali-
zados, e a Magoosh, uma compa-
nhia online de serviços e custos
de preparação para exames. Ago-
ra, Willman afirma que está em
negociações com mais duas.

Para os empreendedores, o be-
nefício da ligação com os “angel
groups” baseados nas universi-
dades vai muito além da infusão
inicial de dinheiro em suas com-
panhias. Os investidores-anjo
que são ex-alunos e que atendem
as exigências de patrimônio ou
renda para a realização desses in-
vestimentos, frequentemente co-
locam os empreendedores em
contato com outros potenciais
investidores, que podem ter inte-
resse em injetar mais dinheiro
em suas empresas durante a se-
gunda rodada de captação de re-
cursos. Além disso, ajudam a en-
contrar mentores e a proporcio-
nar oportunidades educacionais
na forma de palestrar e aulas.

Josh Becker, presidente-execu-
tivo da Lex Machina, uma com-
panhia de Palo Alto que mantém
um banco de dados de informa-
ções sobre litígios de patentes,
diz que os US$ 800 mil que a
companhia recebeu do grupo de
investidores-anjo de Stanford
permitiu a ela passar para o pró-
ximo nível. A companhia agora
obtém uma receita anual de mais
de US$ 1 milhão e possui um flu-
xo constante de clientes pagan-
tes. “O capital inicial foi muito
importante e permitiu que pas-
sássemos de um projeto acadê-
mico para uma companhia esta-
b e l e c i d a”, diz Becker. ( Tr a d u ç ã o
de Mario Zamarian)

Rumo certo

Betania Tanure
Itaú BBA
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 29 ago. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.




