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Encontrei algum sentido no “blá blá blá”c o r p o rat i vo
Banda executiva

Lucy Kellaway

O
s leitores sempre
perguntam por
que eu nunca
escrevo sobre a
boa comunicação

corporativa e, invariavelmente,
acabo discorrendo sobre
a má comunicação.

Há três razões para isso.
A primeira é que a negatividade
está profundamente enraizada
em minha psique. A segunda se
deve ao fato de a maioria de nós
gostar de ler besteiras, por elas
serem mais engraçadas e nos
fazerem sentir superiores.

E a terceira é a ausência quase
total de oferta de coisas boas.

Por uma semana, apenas,
estou mudando esse padrão.
Isso porque me vi escrevendo
de forma impetuosa sobre
uma área em que a
comunicação invariavelmente
é ruim: a declaração de valores
e propósitos. Mas antes de
enaltecer isso, não consigo
resistir a uma pequena dose
de besteira, para lembrar como
as coisas podem ser ruins.

Recentemente, o Barclays
declarou que seu novo
propósito é: “Ajudar as
pessoas a realizar suas
ambições — da maneira certa”.
No lado positivo, essas palavras
são agradáveis e é encorajador
que depois de 300 anos o
banco tenha se decidido pelo
melhor caminho. O único
problema é que isso é uma
tremenda asneira. O propósito
de um banco nada tem a ver
com ambição. Ele tem que
manter a salvo o dinheiro dos
clientes e emprestá-lo a pessoas
que não vão fugir com ele.

O banco afirmou também

que seu staff será
recompensado de acordo com
“a maneira como ele viverá
nossos Valores, dando vida a
eles todos os dias. E vamos
julgar nosso sucesso ‘G o - To’
com base em um conjunto
equilibrado de critérios”.

Assim, o Barclays se
estabelece como “o lugar para
se ir” (“G o - To”) pela miscelânea
corporativa e pelo uso incorreto
das letras maiúsculas.

Agora, compare isso
com “Nosso Credo”, da
Johnson & Johnson, que
estabelece as prioridades
do grupo nos setores de
medicina e cuidados com a
saúde. Quando li o texto fiquei
animadíssima e resolvi entrar
em contato com o homem que
escreveu essa peça exemplar de
prosa corporativa. Após uma
certa procura, consegui achá-lo.
Seu nome é Robert Wood
Johnson. Há apenas uma coisa
errada com ele: está morto.

Acontece que a declaração
foi escrita em 1943, muito
antes da invenção da conversa
fiada corporativa, mas a

companhia, de maneira
sensata, manteve o discurso.

Ela começa assim:
“Acreditamos que nossa maior
responsabilidade é com os
médicos, enfermeiros e pacientes
que usam nossos produtos”.
É um começo forte. Não há
aqui nada da moderna desculpa
corporativa de que os interesses
de todos os “detentores de
participações” apontam para
a mesma direção. Ao invés disso,
os clientes vêm em primeiro
lugar. Os produtos, continua
a declaração, devem ser de
“alta qualidade”. Não excelentes
ou de nível mundial, ou
qualquer outra tolice exagerada.
Apenas “alta qualidade”.

A prioridade seguinte da
companhia é com seus
funcionários. “Precisamos
respeitar a dignidade deles e
reconhecer seus méritos”, afirma.
“Eles precisam ter uma sensação
de segurança em seus cargos”,
sentirem-se capazes de fazer
sugestões e sua remuneração
deve ser “justa e adequada”.
Isso é algo excepcional. Nenhum
papo-furado sobre diversão ou

engajamento, paixão, talento.
Apenas as coisas que importam.

Mas agora vem a melhor
parte: “Precisamos ter uma
administração competente e
suas ações devem ser justas e
éticas”. Nunca vi isso em uma
declaração de propósitos antes.
Uma companhia prometer
administrar de maneira
competente é pedir muita
coisa. Um objetivo audacioso.

A terceira obrigação é com a
comunidade. “Precisamos ser
bons cidadãos — apoiar obras
boas e instituições de caridade
e pagar nossa parcela justa de
impostos”. Starbucks e outras,
prestem atenção. Os acionistas
ficam no fim da fila. “Quando
operamos de acordo com
esses princípios, os acionistas
obtém um retorno justo”. Com
entusiasmo, assino embaixo
desse tipo de capitalismo.

No entanto, desde que o
“Nosso Credo” foi escrito, houve
um certo deslize. Na página da
Johnson & Johnson na internet
há exemplos do “Credo em
a ç ã o”, com menções modernas
e deploráveis de um “Canal de

Processamento Diversificado
de Liderança Inclusiva” e
“experiência do funcionário”.

O mais triste é que a
Johnson & Johnson não se
destacou de maneira perceptível
em relação aos padrões
não exigentes estabelecidos
por outras companhias
farmacêuticas. Nos últimos
anos, nem sempre os empregos
estiveram seguros, e nem sempre
os clientes estiveram entre suas
maiores prioridades. Na semana
passada, por exemplo, veio à tona
uma história sobre executivos
da empresa que estão sendo
investigados por supostamente
subornar médicos na Grécia.

Existe, portanto, uma boa
razão para as empresas falarem
de maneira tão vazia sobre
ajudar as pessoas a alcançarem
suas ambições e sobre o
sucesso “G o - To”. É que se elas
não corresponderem a esses
princípios tão vagos, ninguém
jamais ficará sabendo.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira

P Ó S - G RA D UA Ç Ã O

Curso forma
especialista em
gestão positiva
de crises
Rafael Sigollo
De São Paulo

Formar profissionais que pos-
sam atuar não apenas na reo-
rientação de carreira ou no de-
senvolvimento de alguma habi-
lidade comportamental específi-
ca, mas também na saúde, nas
emoções e na própria identida-
de de um executivo. É com esse
objetivo que o médico, profes-
sor, pesquisador e doutor Ru-
bens Bollos desenvolveu uma
nova pós-graduação lato sensu
intitulada “counselling biográfi-
co salutogenético.”

Reconhecido pelo Ministério da
Educação (MEC), o curso terá sua
primeira turma em março com ex-
pectativa de 30 alunos e será mi-
nistrado no Hospital Pérola Bying-
ton, em São Paulo. Bollos afirma,
no entanto, que o público-alvo não
são apenas profissionais da área de
saúde, mas também gestores de
RH especialistas em carreira, fami-
liarizados com processos como
coaching e mentoring.

“O objetivo é oferecer uma fer-
ramenta a mais, de ação local e rá-
pida, para superar crises, períodos
de turbulência e atingir metas”, ex-
plica. Para tanto, Bollos levanta o
“patrimônio biográfico” da pes-
soa, organizando todos os eventos
importantes que a afetaram tanto
positiva quanto negativamente. A
construção desse inventário dura
cerca de cinco horas e se torna uma
ferramenta vitalícia de aprendiza-
do e desenvolvimento.

“Conhecendo esse histórico,
conseguimos lidar de forma cria-
tiva, assertiva e praticamente ime-
diata na crise ou na demanda de
uma pessoa”, afirma. Essa aborda-
gem, segundo Bollos, faz com que
o profissional reconheça compor-
tamentos nocivos que até então
ignorava e, assim, consiga mu-
da-los sem grandes traumas.

Ele conta o caso de um vice-pre-
sidente de RH muito produtivo,
mas inábil emocionalmente e com
propensão a detonar conflitos.
“Um evento do passado criou nele
um complexo de inferioridade
que o fazia ter necessidade de se
impor. Ao reconhecer que isso es-
tava prejudicando sua carreira, ele
mudou após uma sessão.”

Para Bollos, o counseling bio-
gráfico salutogenético é também
um instrumento para alinhar
questões morais e éticas dentro
das empresas —importante fator
de atração e retenção de talentos e
maior preocupação com engaja-
mento, sustentabilidade e quali-
dade de vida. A pós-graduação du-
ra 24 meses e tem 384 horas/aula,
além de 120 horas de estágio.

Informações: www.teofilo.com.br

ENSINO EXECUTIVO

Escolas de negócios ensinam como
funcionam as empresas brasileiras
Estudos de casos sobre companhias do país ganham popularidade no exterior. Po r Adriana Fonseca, de São Paulo

D I V U LG A Ç Ã O

Santiago Iñiguez, reitor da espanhola IE Business School, lança hoje estudo sobre a fusão do Itaú e Unibanco

A renomada IE Business Scho-
ol, da Espanha, acaba de concluir
um estudo de caso sobre uma
empresa brasileira. Representan-
tes da instituição espanhola,
sempre presente nos rankings
dos melhores MBAs do mundo,
estão hoje no Brasil para apre-
sentar a versão final do texto de-
senvolvido sobre o Itaú Uniban-
co. “Esse caso prático permite
analisar as circunstâncias atuais
do setor, a transformação do ne-
gócio bancário como conse-
quência da globalização dos
mercados financeiros e o impac-
to das novas tecnologias da in-
formação e comunicação”, afir-
ma Santiago Iñiguez de Onzoño,
reitor da IE Business School.

O caso do Itaú, que trata da fu-
são com o Unibanco, o cenário
anterior e a estratégia após o ne-
gócio, começará a ser usado nos
programas de MBA da IE neste
ano acadêmico. “Será como um
caso piloto”, afirma Onzoño. Ele
conta que depois dessa fase “be -
t a”, os ajustes necessários serão
feitos e o estudo será distribuído
para escolas de negócios globais.
“Ainda que a decisão de utilizar o
caso do Itaú corresponda ao pro-
fessor responsável pela matéria,
achamos que esse estudo terá
uma enorme difusão em toda a
América Latina”, diz o reitor.

O uso de estudos de caso já é
tradição nas escolas de negócio
no Brasil e no mundo. O método,
que se propõe a levar para a sala
de aula a complexa e dinâmica
realidade da análise dos negó-
cios e das tomadas de decisão, foi
desenvolvido de forma pioneira
em Harvard, em 1925. Na IE Busi-
ness School, o caso do Itaú não é
o primeiro envolvendo uma em-
presa brasileira. Em 1995, foi
apresentada aos alunos uma
análise da fabricante de carroce-
rias de ônibus Marcopolo. De-
pois disso vieram outros estudos,
incluindo a Companhia Hidro
Elétrica do São Francisco, a linha
aérea Gol, a Odebrecht e a marca
de maquiagem Contém 1g.

A oferta de estudos de caso de
empresas estrangeiras é uma das
principais preocupações da IE
Business School, segundo Onzo-
ño. Isso porque, para ele, o en-
tendimento da diversidade cul-
tural, sociológica e empresarial
é um dos objetivos básicos do
MBA. “Acreditamos que o suces-
so dos executivos nos dias de ho-
je depende do conhecimento da
diversidade na tomada de deci-
sões”, ressalta.

Nessa linha de pensamento,
Onzoño destaca a importância
de apresentar casos brasileiros

aos alunos. “Ainda que alguns
analistas acreditem que a globa-
lização se desacelerou ultima-
mente, o certo é que nos próxi-
mos anos veremos mais concen-
tração e desenvolvimento inter-
nacional das empresas”, diz. As-
sim, na opinião do reitor, as mul-
tinacionais brasileiras terão um
papel de liderança em diversos
setores, tanto dentro da América
Latina como no resto do mundo.

Ele menciona ainda que o Bra-
sil, em comparação aos outros
países dos Brics, tem uma série de
vantagens, como o ambiente de-
mocrático mais desenvolvido, o
auge de uma crescente classe mé-
dia e sua bancarização, a estabili-
dade política e macroeconômica
e a liderança regional. “Os casos
práticos são como simuladores
de voo, que permitem ‘pilotar ’

uma empresa em diversas cir-
cunstâncias e contextos. Assim
como os pilotos ensaiam aterris-
sar em situações de neblina, os
alunos do MBA analisam como
lançar um novo produto em paí-
ses que desconhecem”, compara.

Concorrente da IE, a também
espanhola Iese lança neste ano
acadêmico um novo estudo de
caso envolvendo a unidade brasi-
leira de um grupo estrangeiro, a
Amanco Brasil. O professor brasi-
leiro Paulo Rocha e Oliveira, res-
ponsável pelo estudo, diz que a
criação do caso foi um misto de
iniciativa própria com demanda
da escola. “A diretoria do Iese vem
dizendo que o Brasil é um merca-
do estratégico e cada vez mais in-
teressante para os alunos.”

O caso da Amanco Brasil, espe-
cificamente, trata de estratégia

de marca, desenvolvimento de
plano de marketing para o mer-
cado brasileiro e defesa frente a
entrada de um concorrente es-
trangeiro. “Para os alunos do
MBA, é importante ver as empre-
sas em contextos diferentes do
que eles conhecem”, diz Oliveira.

Na escola, os alunos têm con-
tato atualmente com um outro
estudo de caso envolvendo uma
empresa brasileira. Também de-
senvolvido por Oliveira, só que
em 2011, o material aborda a ex-
pansão do Magazine Luiza. “A va-
rejista foi uma primeira opção
bastante óbvia na área de marke-
ting”, diz o professor. “É uma em-
presa com uma trajetória bem
peculiar nesse setor.”

Segundo ele, o caso do Magazi-
ne Luiza mostra aos alunos, além
do desenvolvimento da empresa,

a ascensão das classes C e D no
Brasil e a estratégia do varejo pa-
ra esses clientes. “Quando apre-
sento o caso, surpreende os exe-
cutivos o fato de as vendas para a
classe C não se basearem apenas
em preço, mas também em qua-
lidade dos serviços e crédito.”

Na suíça IMD, outra escola de
negócios reconhecida interna-
cionalmente e sempre presente
nas listas dos melhores MBAs do
mundo, quatro estudos de caso
envolvendo empresas brasileiras
são apresentados atualmente aos
alunos do programa executivo. O
da mineradora Vale foi desenvol-
vido em 2012 e o da Odebrecht,
concluído em 2011, e são os mais
recentes. Já o da marca Havaianas
e o da Tigre são mais antigos,
concluídos em 2009 e 2007, res-
pectivamente. “Como o IMD foca
o desenvolvimento de líderes
globais, é importante expor os
alunos a uma ampla variedade
de países e contextos. O Brasil é,
claramente, um dos locais im-
portantes para saber como se faz
negócios”, afirma Janet Shaner,
diretora do programa de MBA.

Ela diz que para desenvolver
seus estudos de caso, a escola le-
va em conta os objetivos do cur-
so tanto em termos de conteúdo
como de contexto de negócio e
geografia. “Os professores sele-
cionam casos e materiais de en-
sino que cobrem a variedade de
tópicos e localidades que apre-
sentam uma visão ampla e unifi-
cada do curso e do mundo para
o estudante”, afirma.

Já na Harvard Business School,
a escola pioneira no uso e desen-
volvimento de estudos de caso,
há mais de 170 materiais rela-
cionados ao Brasil. Entre as com-
panhias presentes nas salas de
aula dos programas executivos
da instituição estão Natura, Bra-
sil Foods e Volkswagen do Brasil.
A escola diz que um pesquisador
sênior da escola mora em São
Paulo e trabalha junto com o
centro de pesquisa da institui-
ção na América Latina, localiza-
do em Buenos Aires. Isso, segun-
do a instituição, facilita a pes-
quisa em toda a região, o que
ajuda a explicar o elevado nú-
mero de casos brasileiros.

“Somos uma escola que ensi-
na alunos de MBA de muitas na-
cionalidades que querem ser lí-
deres eficientes em uma época
em que os negócios são feitos no
mundo todo. Nosso currículo
precisa refletir essa diversidade
por meio dos casos que ensina-
mos”, afirma Jim Aisner, diretor
de relações públicas da Harvard
Business School.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 fev. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




