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Va i v é m

Stela Campos

Marco Antônio Antunes é o
novo diretor de controladoria
do Banco BMG. Ele atuou como
diretor de controladoria no
Itaú Unibanco Holding S.A. Já
Valéria Fernandes é a nova líder
da área de recursos humanos
da instituição.

Tetra Pak
Vladimir Bosio assumiu o car-

go de diretor de logística no Bra-
sil da Tetra Pak, acumulando a di-
retoria da fábrica de Monte Mor
(SP). Já o sueco Pekka Matilainen
chega ao país para comandar a
diretoria técnica da empresa.

Allianz
Rubens Teixeira Junior assumiu

a superintendência de resseguro
da Allianz. Ele já atuou em segu-
radoras como RSA, Alfa e Real.

Genpact
Marcelo Wassmer é o novo di-

retor de soluções e operações para
o Brasil da Genpact, empresa de
gestão de processos de negócios.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

Como lidar com alguém que desestabiliza a equipe?

T
rabalho há 4 anos em
uma consultoria, onde
sempre me dei bem
com todos e já recebi

duas promoções.
Recentemente, no entanto,
meu chefe contratou uma
recém-formada para nossa
equipe, que ele diz ter grande
potencial. Após algumas
semanas, deu para perceber
que essa pessoa realmente
tem habilidades e é talentosa,
mas tem uma personalidade
extremamente difícil. Muitas
vezes ela é arrogante, não
assume a culpa quando algo
dá errado e é bastante
competitiva, como se fôssemos
seus inimigos e não colegas
de trabalho. Fiquei sabendo
também que ela é filha de um
grande amigo do meu chefe,

o que deve fazer com que ela
se sinta mais segura em agir
dessa maneira. O clima piorou
bastante e já tem gente até
falando em procurar novas
oportunidades – algo que eu
não gostaria de ter que fazer.
Como posso solucionar isso?
Consultor, 29 anos
Re s p o st a :

Minha experiência com
seleção e desenvolvimento de
pessoas me permite afirmar que
não é possível considerar um
profissional talentoso se ele não
tem os valores alinhados aos das
demais pessoas com as quais
trabalha. Isso não significa
que todos os funcionários de
uma empresa têm que agir e
pensar da mesma maneira —
adiversidade é fundamental
para o sucesso de um time.

O comportamento do
profissional, porém, deve ser
norteado pelos mesmos
princípios e metas que a
empresa da qual escolheu
fazer parte. Caso contrário,
tanto a instituição quanto o
colaborador saem perdendo,
já que a empresa terá alguém
que até pode entregar
resultados, mas de uma
maneira bem diferente da
cultura da organização — que
é hoje a principal fonte de
vantagem competitiva e
diferenciação de uma marca.

Do ponto de vista do
profissional, aumentam
as chances de insatisfação
e estagnação na carreira.

O principal autor e referência
em pesquisas sobre o tema
gestão é Richard Barrett
que afirma que estamos
entrando na era do capitalismo
compassivo, na qual as
empresas do setor privado não
mais sobreviverão oferecendo
apenas um excelente produto
ou serviço. A ética e a
responsabilidade social estão
se tornando fundamentais para
a maneira como as empresas
conduzem seus negócios.

As organizações de maior
sucesso no século XXI serão
aquelas que procurarão
alinhar seus valores com os
da sociedade. Esse alinhamento
terá um papel cada vez
mais importante tanto nas
decisões de compra dos
consumidores, quanto na
atração de talentos. Ou seja,
cada vez mais as organizações
estão reconhecendo que
o capital cultural é um
dos mais importantes
impulsionadores da eficácia
organizacional — e esta, por
sua vez, é um dos mais
importantes impulsionadores
da performance financeira.

Então, a sua colega de
trabalho arrogante,

competitiva e que não sabe
lidar com erros não deve ser
considerada por você, nem
pela empresa, como uma
profissional talentosa e com
potencial. A não ser que a
cultura da organização valorize
essas características, o que
não parece que é o caso.

É claro que precisamos levar
em consideração que estamos
falando de alguém com
pouca experiência e ainda
em desenvolvimento. Será que
ela sabe que está incomodando
as pessoas com o seu
comportamento? Houve
algum movimento por parte
da liderança e da equipe de
mostrar para ela os impactos
negativos de suas atitudes?

A melhor solução não é você
sair da empresa em razão do
comportamento de uma só
pessoa, pois para qualquer
nova empresa que você vá,
terá que lidar com profissionais
similares a essa colega.
As empresas que desejam
atingir o sucesso duradouro
devem estabelecer uma cultura
e identidade próprias que
sejam baseadas nas motivações
coletivas e nos valores
compartilhados por todas
as pessoas que nela trabalham
— e não só pelos líderes.

Será mesmo que esse
incômodo é apenas

consequência do
comportamento negativo dessa
pessoa? A comunicação da
missão, visão e valores da
empresa está clara? O discurso
é coerente com a prática?
Os funcionários sabem o que
é esperado deles? As equipes
estão construindo vínculos de
confiança e se comprometendo
com o desenvolvimento de
todos que delas fazem parte?

Ao buscar respostas para
esses questionamentos, talvez
você identifique que o
problema a ser resolvido é
muito mais estratégico do que
você imaginava e que a sua
vontade de fazer algo para
mudar isso pode ser uma
excelente oportunidade para
mostrar o seu próprio talento.

Sofia Esteves é psicóloga com
especialização em recursos humanos e
presidente do grupo DMRH

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

Divã Executivo

Sofia Esteves
re s p o n d e

E N SI N O

Estrangeiros escolhem estudar no Brasil
Eles vêm atrás de conhecimento e oportunidades de trabalho, até como empreendedores. Por Carolina Cortez, de São Paulo

CLAÚDIO BELLI/VALOR

O empreendedor coreano Ji Won decidiu fazer uma pós-graduação no país para entender melhor o modelo de negócios local antes de comandar uma startup

Nascido na Coreia, o empresá-
rio Ji Won, de 33 anos, já morou
em diversos países como Espa-
nha e Estados Unidos. Foi no Bra-
sil, contudo, que ele enxergou
uma oportunidade de desenvol-
ver seu lado empreendedor. Em-
bora já tivesse morado no Brasil,
onde chegou a cursar o colegial,
decidiu voltar dez anos depois
com o objetivo de comandar
uma startup. Em 2011, Won con-
seguiu investimentos de sul-co-
reanos para a Biosom, empresa
de sistemas e equipamentos para
melhorar a audição.

Formado em marketing nos Es-
tados Unidos, Won encarou o de-
safio de voltar ao Brasil, mas sentiu
necessidade de fazer uma pós-gra-
duação em administração no país.
“Queria entender melhor o mode-
lo de negócios local. Desde a forma
como as pessoas se relacionam no
trabalho até a maneira de vender
soluções e produtos, muita coisa é
d i f e r e n t e”, afirma. Além disso, co-
nhecer outros empreendedores na
sala de aula se revelou uma estraté-
gia importante para quem precisa-
va, inclusive, montar uma equipe
do zero. Durante o curso, ele convi-
dou o colega indiano Sachin Durg
para integrar o seu time. “Fazer o
curso aqui foi fundamental para
consolidar meu networking.”

Casos como o de Won estão se
tornando cada vez mais comuns.
Estrangeiros que buscam conhe-
cimento em diferentes merca-
dos, além de oportunidade de
trabalho ou de dar início ao pró-
prio negócio, têm encontrado no
Brasil um espaço para tirar os
planos do papel. Acompanhan-
do esse movimento, a quantida-
de de vistos concedidos a estu-
dantes de fora quase dobrou nos
últimos três anos. Segundo o Mi-
nistério das Relações Exteriores,
somente entre 2011 e 2012 foram
11.886 concessões para estran-
geiros que vieram ao Brasil estu-
dar em graduação ou pós-gra-
duação, um aumento de 21%.

Embora os latino-americanos
ainda sejam maioria, os euro-
peus foram responsáveis pela
maior taxa de crescimento na
procura por instituições do país.
No geral, 4.541 estudantes da
América Latina se matricularam
em escolas brasileiras em 2012,
uma alta acumulada em 50% nos
últimos três anos. Já os europeus
somaram 4.472 estudantes, o
que em relação a 2010 significa
um aumento de 67%.

Para Eduardo Marques, gerente
de relações internacionais da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), esse

cenário tem como pano de fundo
o agravamento da crise interna-
cional, que tornou o mercado de
trabalho brasileiro mais atraente.
“Estudantes passaram a enxergar
oportunidades melhores no Bra-
sil. Além de algumas instituições
serem referência em rankings glo-
bais, ainda é relativamente barato
estudar aqui”, afirma.

No que compete à pós-gradua-
ção, entre 2011 e 2012, a FGV viu
o número de matrículas de es-
trangeiros subir 30% na escola de
negócios de São Paulo e 62% na
do Rio de Janeiro. Os cursos mais
procurados foram o mestrado
profissional em gestão interna-
cional (SP) e o mestrado executi-
vo (RJ). As matrículas desses pro-
gramas, segundo Marques, fo-
ram encabeçadas por franceses,
portugueses, italianos e alemães.
“Na Europa, o mercado exige
mais vivência internacional de
seus profissionais. Como muitas
multinacionais estão vindo para
o Brasil, eles sentem necessidade
de conhecer a nossa cultura e a
nossa forma de administrar para
pleitear vagas aqui”, afirma.

O mote do multiculturalismo
da gestão também se destaca na
lista de prioridades dos alunos es-
trangeiros do Insper. “Morar na
França e estudar na Itália não é
uma experiência tão vantajosa pa-
ra um europeu que quer aprender
mais sobre ambientes de negócios
diferentes”, diz Guy Cliquet do
Amaral Filho, coordenador geral
de certificados da instituição. “É
melhor para o europeu vir a um
país como o Brasil, que é emergen-
te e está em posição de destaque.”

Segundo Amaral Filho, a procu-
ra dos estrangeiros pelo Insper
tem sido maior nos programas de
certificate in business administra-
tion e certificate in marketing ma-
nagement. O grau de interesse dos
alunos de fora pode ser medido,
também, pela vontade de apren-
der a língua local. Embora seja
possível acompanhar algumas au-
las em inglês, a maioria dos estran-
geiros que procura a escola assiste
a aulas em português. “Eles valori-
zam muito a interação e o networ-
king. Querem se comunicar bem
com os brasileiros”, ressalta.

O empreendedorismo também
é uma característica marcante dos
alunos que vêm ao Brasil. De acor-
do com James Wright, diretor do
international executive MBA, da
Fundação Instituto de Adminis-
tração (FIA), os estrangeiros ma-
triculados nas duas últimas tur-
mas do mestrado da instituição
geraram cinco startups no país. A

nacionalidade dos pós-graduan-
dos é bem diversificada, passando
por alemães, suíços, italianos,
americanos, indianos e chineses.
Desde 2010, a procura pelo MBA
internacional têm crescido cerca
de 25% ao ano. “Eles têm uma veia
empreendedora e chegam com
uma visão diferente e mais arroja-
da de negócios”, analisa.

No Coppead, instituto de
pós-graduação e pesquisa em ad-
ministração da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, os europeus
também representam a maioria
dos estudantes que vem de fora do
Brasil. Segundo informações da
instituição, somente entre 2011 e
2012, o aumento no número de
matrículas para estrangeiros foi de
30%, puxadas por franceses, italia-
nos, espanhóis, alemães e russos.
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Países que mais enviaram estudantes ao Brasil nos últimos três anos
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Colombianos são maioria em sala de aula
De São Paulo

Embora a presença europeia
tenha crescido mais rapidamen-
te dentro das salas de aula no
Brasil, são os colombianos que li-
deram o ranking de vistos conce-
didos a estrangeiros no país. Tal
tendência vem se consolidando
desde 2010 e, atualmente, eles
somam 1.653 estudantes. Os se-
gundos da lista são os franceses,
com 1.175 matrículas, seguidos
dos portugueses (1.120).

De acordo com Alberto Serpa,
coordenador de relações institu-
cionais e internacionais da Uni-
camp, a expansão econômica da
Colômbia nos últimos anos justi-

fica o interesse dos estudantes
em buscar especialização e
pós-graduação no Brasil. Isso
porque lá, assim como já ocorre
por aqui, o mercado de trabalho
sofre com a escassez de mão de
obra qualificada. A economia co-
lombiana, inclusive, cresceu aci-
ma de 4% nos últimos três anos,
segundo estimativas do Fundo
Monetário Internacional. A ex-
pectativa é de que o Produto In-
terno Bruto (PIB) da região apre-
sente expansão de 4,4% em 2013.

Na Unicamp, é na pós-gradua-
ção que os colombianos se desta-
cam dentro do grupo de alunos
estrangeiros, representando 32%
do total em 2012, ou 203 estu-

dantes. Os institutos de adminis-
tração, economia, engenharia
mecânica e engenharia civil es-
tão entre os mais procurados.

“Parte do aumento da deman-
da dos estrangeiros pode ser atri-
buída ao Ciência sem Fronteiras.
Mais brasileiros estão indo para
fora estudar e, dessa forma, dis-
seminando informações sobre o
mercado e o ensino brasileiro”,
acredita o coordenador. Nesse
sentido, também cresceu o nú-
mero de instituições internacio-
nais que visitam o Brasil com o
objetivo de fazer parcerias de in-
tercâmbio. A vinda de delega-
ções estrangeiras saltou de 60 pa-
ra 139 entre 2010 e 2012. (CC)

Banco BMG
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mar. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




