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Va i v é m

Stela Campos

Silvia Vergara é a nova líder da
recém-criada área de “prática de
project finance” da Marsh, em-
presa de corretagem de seguros e
gerenciamento de riscos.

P ó s i t ro n
Obson Cardoso de Oliveira é o

novo diretor da unidade de ras-
treamento da Pó s i t r o n , que atua
em segurança automotiva.

U n i sys
André Almeida assumiu a di-

retoria de contas da unidade
GMS (Serviços Gerenciados Glo-
bais) da Unisys, da área de TI.

Suzlon
Rosana Rodrigues dos Santos é a

nova diretora de vendas e desen-
volvimento de novos projetos da
Suzlon Energia Eólica do Brasil.
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

Centralizar ou descentralizar a organização?
Rumo certo

Betania Tanure

P
ode-se resumir os
desafios da gestão
nas empresas em
uma pequena frase:
manter o

pensamento claro diante dos
dilemas. Toda organização vive,
em alguns momentos, aquela
situação que demanda escolhas
bastante difíceis como
centralizar ou descentralizar a
administração, assumir uma
estrutura funcional ou baseada
em processos (raríssima,
apesar do discurso corrente),
apostar na divisão por unidade
de negócio ou matricial (muito

em moda hoje), focar o
indivíduo
ou a equipe, e por aí vai.

Em tais situações, um
problema que leva
frequentemente à decisão
errada é a falta de clareza sobre
o modelo de gestão da empresa.
Isso se deve, em grande parte,
à pouca atenção dada pelos
executivos.
A questão da centralização
(ou “c o n t r o l i z a ç ã o”, basta
mudar duas vogais) versus
descentralização necessita
de um debate mais amplo.

Durante longo tempo,
executivos de muitas empresas
brasileiras, subsidiárias de
grandes multinacionais com
sede em diferentes países,
reclamaram da falta de
autonomia imposta por suas
matrizes. As decisões eram
centralizadas, longe do pulso
do mercado e da cultura do
Brasil e distantes da lógica de
ação das pessoas. Hoje, muitos
desses executivos dirigem
grandes empresas nacionais e
parecem ter esquecido dessa
experiência. Repetem com a
mesma força, ou até mais

firmemente, a centralização.
É certo que não existe um

modo único e “ideal” de gestão.
A escolha depende das
premissas do grupo diretivo,
da estratégia de negócio, da
construção da lógica das
vantagens competitivas, da
capacidade de ter um
competente sistema de
acompanhamento e controle.

É preciso saber que não
é possível ter tudo ao
mesmo tempo —
descentralização e autonomia
de um lado, e possibilidade
de controlar e influenciar
os detalhes da operação
de outro; centralização
do poder de um lado, e
agilidade organizacional
com robustecimento do
corpo diretivo das
subsidiárias de outro.

É preciso considerar também
que a complexidade interna e a
externa. As empresas devem
estar
atentas a essa lei. A lógica
matricial incorpora claramente
tal complexidade: mercados
de produtos, mercados
geográficos, segmentos de

clientes, tecnologias básicas,
tecnologias de gestão.

Portanto, é difícil para as
grandes organizações evitar
as matrizes. Mas não se
deve ignorar que uma matriz,
ou um modelo, não é,
necessariamente, sinônimo
de estrutura, como se
pensava no passado.
Assim, uma orientação pode
ser a de transformar tudo em
matrizes, exceto a estrutura.

Pode-se, rapidamente, criar
um grupo de projetos,
formar, reconstituir ou
desmantelar comissões
internas, rever papéis e
responsabilidades.
Mudar estrutura, porém,
requer um tempo maior e é
mais complexo. Como, em
geral, as organizações
vivem movimentos cíclicos,
o uso prolongado de um
modelo centralizado gera
normalmente centros
corporativos maiores do que
deveriam ser — e ineficientes.

Outras consequências
são a falta de agilidade e
executivos que atuam uma
oitava abaixo nas pontas.

Nesses casos, é importante
buscar a descentralização
organizacional para gerar
tensão oposta. Ela não deve,
contudo, estender-se por
tempo indefinido, devido
ao risco de duplicidade de
custos e falta de integração
estratégica, seja no nível do
negócio, seja no da gestão.
Assim, apesar das convicções
daqueles que apontam
enfaticamente um dos lados
(eu mesma tenho as minhas,
claro!), não existe um
único modelo ideal.

Seu desafio como dirigente
está em identificar com clareza
a hora de fazer o movimento
oposto ao corrente para
reequilibrar sua organização —
se preciso, rapidamente
e sem deixar dúvidas. A pior
alternativa, principalmente
quando se está diante de
um dilema, é não ser capaz
de discernir no devido tempo
qual modelo organizacional
é capaz de sustentar a
construção do futuro.

Betania Tanure é doutora e professora
da PUC Minas e consultora da BTA
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Cursos sob
medida para
alinhar metas
Empresas buscam universidades para criar
conteúdo mais estratégico para gestores. Por
Eduardo Belo, para o Valor, de São Paulo

Estudos de caso, avaliações de
mercado, simulações e projetos
são ferramentas essenciais para
manter a proximidade entre a sa-
la de aula e a realidade de uma
companhia. Não por acaso, mul-
tinacionais de grande porte que
atuam no Brasil estão investindo
em cursos customizados a fim de
preparar uma nova geração de
gestores com uma visão global e
foco nas expectativas e necessi-
dades da companhia.

A Fiat Automóveis, por exem-
plo, acaba de embarcar em um
inédito programa in company
internacional desenvolvido em
partes iguais por duas renoma-
das instituições de ensino: uma
escola de negócios brasileira e
outra estrangeira. Este mês, 35
executivos em postos-chave da
empresa começam a frequentar
as aulas do programa de pós-gra-
duação Fiat Chrysler Executive
Master, ministradas pela FIA Bu-
siness Institute Foundation, liga-
da à Universidade de São Paulo, e
a Bocconi School of Manage-
ment, em Milão, Itália.

“Buscamos as melhores escolas
para esse modelo de capacitação.
O objetivo é levar aos participan-
tes um conhecimento de ponta,
transmitido por docentes com
experiência de negócio”, afirma
Silvana Rizzioli, diretora do Cen-
tro de Competências da Fiat, área
responsável pela gestão das par-
cerias com instituições acadêmi-
cas. Criado em 2003, o centro de
competências já realizou 24 cur-
sos in company, com 4,5 mil for-
mados, dos quais 30% não atuam
diretamente na montadora, mas
em seus fornecedores.

Com 440 horas/aula, o progra-
ma possui 22 disciplinas e aborda
temas como macroeconomia e as-
pectos que estão na ordem do dia
da indústria automobilística glo-
bal: cenário mundial automotivo e
alianças estratégicas. A intenção é
dar ao grupo capacidade de desen-
volver análise crítica e instrumen-
tos para atuar no ambiente global
com visão estratégica.

No fim do curso, em abril do
próximo ano, os alunos terão de
apresentar trabalhos de conclusão
aplicados às necessidades da mon-
tadora. O objetivo é que o curso
proporcione resultados positivos

na gestão, inovação e na chamada
“inteligência competitiva”. O pro-
grama será ministrado em inglês e
o participante ganhará duas certi-
ficações, o latu sensu, pela FIA, e
uma pela SDA Bocconi, válida na
Comunidade Europeia.

A FIA também responde pelos
programas corporativos focados
em varejo da LG Electronics do
Brasil, que atende aos gerentes e
diretores das áreas de vendas,
marketing e trade marketing da
companhia, ao passo que a Fun-
dação Dom Cabral modela e mi-
nistra os programas voltados pa-
ra finanças, logística e RH. Os cur-
sos são dentro da empresa, em
módulos de 65 horas.

O investimento em colabora-
dores que apresentam alto de-
sempenho nas suas áreas não é
motivado só pelo resultado que
esses programas podem propor-
cionar, mas também “pelo que
esse funcionário cria e planeja
para melhorar o negócio da em-
presa em médio e longo prazo”,
defende Victor Matheus, diretor
de RH da LG. O treinamento, se-
gundo ele, acelera a fusão do co-
nhecimento teórico com o práti-
co, gerando aplicações mais rá-
pidas para a organização, além
de melhorar a retenção de pes-
soal e reduzir a rotatividade do
quadro. A LG também subsidia
50% dos MBAs em gestão de ne-
gócios e finanças da FIA. Cerca
de um terço dos gerentes e dire-
tores da companhia já fez o trei-
namento in company.

A Braskem, por sua vez, possui
vários programas de MBA, espe-
cialização e cursos customiza-
dos desenvolvidos com diferen-
tes instituições de ensino como
FIA, Fundação Dom Cabral, Ins-
per. Os programas variam de
duas semanas a dois anos de du-
ração e são adaptados à agenda
da empresa. Com mais de mil
executivos treinados, a compa-
nhia possui atualmente 80 cola-
boradores matriculados em al-
gum programa.

Segundo a empresa, as princi-
pais vantagens do curso in com-
pany são adaptar o conteúdo e a
logística à necessidade da em-
presa e promover a integração
entre as diferentes áreas e pes-
soas envolvidas no treinamento.
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Antonio André Neto, da FGV, diz que é importante o profissional desenvolver habilidades que vão além das específicas requeridas pela própria empresa

Formação além da empresa pode
ajudar na valorização do profissional
Luiz Maciel
Para o Valor, de São Paulo

Existem diversas maneiras de
um executivo ser mais valorizado
no mercado. Um ponto de parti-
da comum para isso, no entanto,
quase sempre vem da decisão do
profissional de se aprimorar.

Nesse sentido, cursos de
pós-graduação e de MBA são im-
portantes não só para agregar
conhecimento e enriquecer o
currículo, mas também para
identificar interesses e conhecer
pessoas que atuam em outras
áreas. O coaching, por sua vez,
leva o profissional a uma outra
viagem, interna, para que ele
perceba seus pontos fortes e
também as deficiências que o
atrapalham nas promoções.

Também é possível investir na
fluência em outros idiomas, de-
senvolver a capacidade de se co-
municar com públicos diferen-
tes, além de habilidades especí-
ficas apreciadas pela empresa
em que trabalha. “Você pode
não ter a menor vocação para
tocar saxofone, mas se dedicar
algumas horas para isso todos
os dias vai acabar aprendendo”,
observa Antonio André Neto, co-
ordenador de MBA na FGV.

Marcia Wendy era coordena-
dora técnica em uma segurado-
ra, na qual havia entrado como
assistente 14 anos atrás, quando
sentiu que era hora de mudar.
“Isso foi em 2009, logo depois de

fazer meu MBA. O Brasil havia
quebrado o monopólio no seg-
mento de resseguros dois anos
antes, abrindo as portas para
companhias internacionais. De-
cidi que estava mais do que na
hora de sair da zona de conforto
e encarar um novo desafio pro-
fissional”, diz.

Ela aceitou a proposta de uma
corretora de resseguros para um
cargo do mesmo nível, mas que
lhe daria a oportunidade de
atuar num âmbito muito mais
abrangente, intermediando a
venda de riscos a empresas espa-
lhadas pelo mundo todo. Ao
mesmo tempo, passou a dar au-
las, explorando uma nova frente
de trabalho. Poucos meses atrás,
impulsionada pelo conhecimen-
to adquirido no curso e pela ex-
periência de três anos em uma
nova área, Wendy transferiu-se
para a Miller Corretora de Resse-
guros, uma das líderes mundiais
no segmento — desta vez para
assumir a gerência técnica do es-
critório de São Paulo.

Hoje, ela lidera uma equipe
de 20 funcionários e tem apenas
um diretor e o CEO como supe-
riores hierárquicos. Se não se-
guiu o caminho mais curto de
ascensão profissional, soube se
reposicionar a tempo, uma vez
que tem apenas 34 anos.

Já Silvio Argimon, 53 anos, es-
tá prestes a completar uma tra-
jetória invejada por milhões de
brasileiros. Bancário de carreira,

chegou ao posto de executivo na
Nossa Caixa, migrando depois
para a posição de gerente de ne-
gócios quando esta foi absorvi-
da pelo Banco do Brasil. Está a
dois anos da aposentadoria inte-
gral, turbinada com um plano
de previdência privada, mas ele
não pensa em parar. “Quando
deixar o banco, vou me dedicar
à vida acadêmica, com a qual me
identifiquei durante o curso de
gestão de negócios da FGV”, re-
vela. Argimon já atua como pro-
fessor assistente na própria FGV
e espera ser efetivado tão logo se
despeça do BB. A expectativa de
construir uma nova carreira deu
a ele uma motivação que não ex-
perimentava há muito tempo.
“Sinto-me mais jovem e cheio de
energia do que dez ou vinte
anos atrás”, garante.

A mineira Isabel Rolla França,
que atua nas áreas de educação e
RH desde 2004, entendeu que o
MBA concluído no ano passado
na Fundação Dom Cabral foi tão
enriquecedor que merecia ser
complementado por um período
sabático para reflexão profissio-
nal. “Dei uma parada para avaliar
melhor o mercado e intensificar
as leituras. Já tenho algumas pro-
postas de trabalho e vou decidir
com calma o meu próximo desti-
no na carreira”, diz.

Isabel tomou a decisão de fa-
zer um balanço da carreira no
momento em que ocupava duas
funções relevantes, a superin-

tendência de RH da secretaria de
Planejamento de Minas Gerais e
a orientação de mestrado do
grupo educacional Kroton. Sua
expectativa é voltar ao mercado
com uma remuneração equiva-
lente à que recebia antes de se
afastar dos dois empregos —
com a diferença de que estará
mais bem preparada para enca-
rar os desafios profissionais.
“Hoje enxergo os processos
com mais clareza, de forma
mais abrangente.”

A decolagem na carreira nem
sempre exige mudança de em-
prego — ao contrário, é perfeita-
mente possível um profissional
descontente conseguir o reco-
nhecimento almejado dentro da
própria empresa em que traba-
lha, garante José Augusto Figuei-
redo, da consultoria de transi-
ção de carreira LHH/DBM. “Basta
ele entender melhor as priorida-
des corporativas e se ajustar pa-
ra atendê-las”, afirma.

Figueiredo lembra o caso de
uma advogada paulistana, de 35
anos, que estava se sentindo des-
motivada e pensava em mudar
de emprego. “Mostrei a ela que
seu trabalho teria mais visibili-
dade se trouxesse ideias de novos
negócios. Ela pesquisou segmen-
tos que não estavam sendo ex-
plorados e apresentou duas pro-
postas que darão ao escritório al-
go tão valioso quanto dinheiro:
prestígio. Ela deverá se tornar,
em breve, sócia da empresa.”

Marsh
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 fev. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




