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Va i v é m

Stela Campos

Filipe Affonso Ferreira é o novo
vice-presidente de alimentos & in-
gredientes da Bunge Brasil. Ele foi
presidente da Mars e da Goodyear.

A IG
Roberto Tadeu Ramos Carneiro

assumiu o cargo de diretor finan-
ceiro e Venancio de Castro o de
marketing de ‘consumer lines’ da
AIG no Brasil, empresa de seguros.

CPFL Energia
Silvia Zwi assumiu a diretoria de

RH estratégico da CPFL Energia.
Ela já atuou na Renault, Internatio-
nal Paper, Editora Globo e Renault.

Chubb
Alessandro Gomes é o novo di-

retor de ramos elementares e se-
guros de linhas financeiras da
Chubb no Brasil.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

Devo tirar a licença-maternidade de seis meses?

T
rabalho há cinco
anos em uma
instituição
financeira e estou
grávida. Sei que

tenho direito a quatro meses de
licença-maternidade, mas a
empresa oferece dois meses a
mais para quem quiser,
totalizando um semestre.
Embora esse pareça ser um
ótimo benefício, descobri que
cinco funcionárias que
optaram por tirar os seis meses
foram demitidas cerca de um
ano depois do fim da licença. Já
as que voltaram a trabalhar

após quatro meses continuam
no banco até hoje. Quem me
alertou sobre esse fato foi uma
colega do RH da empresa, mas
que não soube me explicar a
razão de isso ter acontecido,
uma vez que não ocupa um
cargo de comando. Estava
decidida a pedir os dois meses a
mais, mas agora tenho medo e
já considero ficar apenas com
os quatro que a lei obriga. Será
que essa é a melhor decisão?
Trader, 35 anos
Re s p o st a :

A pergunta de fundo é: a
quem você deve lealdade?
A Organização Mundial de
Saúde e o Ministério da Saúde
alertam para a relação direta
entre amamentação durante
os seis primeiros meses de
vida e a saúde do bebê. Se é
verdade que a empresa demite
quem opta por seis meses de
licença, a questão que você
deve tentar responder é se
você consegue ver o seu futuro
ou se deseja se desenvolver
profissionalmente em uma
organização como essa. Se
você se engajaria em busca de
resultados para seus acionistas.

Há questões mais complexas
envolvidas: o combate à
discriminação contra as
mulheres no ambiente de
trabalho e o desafio da
promoção da equidade de
gêneros está no centro das
metas do milênio da ONU.
Em relação à carreira, as
mulheres sofrem com
pagamento inferior ao dos
homens e menor acesso
aos níveis de liderança. No
entanto, as mulheres são
maioria nos cursos superiores e
também são as que apresentam
melhor desempenho.

Esse tipo de comportamento
nas empresas, portanto, é

um desperdício de capital
humano e uma grande fonte de
injustiça. Uma das principais
causas das barreiras que muitas
companhias colocam para as
mulheres está relacionada à
maternidade. Não é possível
falar em sustentabilidade, em
nenhuma das suas formas,
punindo a geração da vida.

Empresas bem-sucedidas e
bastante lucrativas aprenderam
que trabalhar a equidade de
gêneros aumenta as chances de

retenção de talentos e a
qualidade do pacto ético entre
os stakeholders. Além disso,
pavimenta as bases para a
meritocracia e contribui para o
engajamento dos empregados.
O The Global Gender Gap
Report 2012, produzido pelo
Fórum Econômico Mundial,
demonstra que há uma relação
direta e clara entre equidade
de gêneros e a competitividade
da economia dos países, o
que significa competitividade
das suas empresas.

A IBM, por exemplo,
reconhecendo isso, coloca
como meta para os seus
executivos estar sempre no
topo do ranking “melhor
empresa para as mães
t r a b a l h a r e m”. Com isso,
atraem os melhores cérebros
femininos das universidades
onde atuam, escapando da
escassez de talentos. Veem
uma relação direta entre
essa ação e o desempenho
do conhecimento.

Mesmo empresas em setores
tradicionalmente masculinos
estão se esforçando para mudar
esse quadro. Lucratividade

se consegue com aumento
da produtividade, do
desempenho do conhecimento,
da capacidade de inovar, de
engajar as pessoas e de entregar
valor de forma renovada.

No seu lugar, desconfiaria da
qualidade da liderança e da
governança dessa empresa.
Como estamos em uma situação
de maior oferta de empregos,
vale se perguntar se as mulheres
não estariam melhor em
outra companhia. Os bebês
não devem pagar essa conta.

Marco Tulio Zanini é professor e
coordenador do mestrado executivo em
gestão empresarial da Fundação Getulio
Vargas e consultor da Symballein

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

Marco Tulio Zanini
re s p o n d e

ENSINO EXECUTIVO

Escolas investem em
cursos de inovação
voltados para gestão
Oferta de programas aumenta para atender às novas demandas das
companhias no país. Por Eduardo Belo, para o Valor, de São Paulo

A necessidade de ganhos de
produtividade em um cenário
de concorrência acirrada e de
participação crescente dos paí-
ses emergentes na economia
mundial está levando as empre-
sas a enxergar a necessidade de
inovar em caráter permanente,
integrar e internacionalizar suas
atividades de pesquisa e desen-
volvimento — além de adotar
mecanismos para controlar e
mensurar o processo.

Nesse contexto, as instituições
acadêmicas brasileiras têm au-
mentado a oferta de programas
de educação e treinamento vol-
tados para a gestão da inovação.

“Nos últimos anos tem sido
grande a demanda nessa área”,
afirma Ruy Quadros, coordenador
do curso de gestão estratégica da
inovação, especialização do de-
partamento de política científica
e tecnológica da Unicamp. Segun-
do ele, o objetivo das empresas é
fazer mais e melhor em uma área
de recursos nem sempre fartos e
de resultados incertos.

O programa da Unicamp está
em sua sétima turma, sem con-
tar as versões “in company”, e
tem sido aperfeiçoado para ga-
nhar perfil cada vez mais “mão
na massa”, como define seu co-
ordenador. “É um curso muito
prático, que discute os desafios
das empresas na gestão de pes-
quisa e desenvolvimento
(P&D)”. Voltado para profissio-
nais com experiência, ele funcio-
na como uma espécie de labora-
tório, no qual são simuladas, tes-
tadas e debatidas questões co-
mo custeio à pesquisa, acesso ao

financiamento e relacionamen-
to com órgãos de fomento, além
da interface com outras áreas,
unidades ou empresas. Além de
professores especialistas da pró-
pria instituição, alguns módulos
são ministrados por professores
convidados e profissionais de
empresas inovadoras.

Na linha oposta, o Coppead,
instituto de pós-graduação em
administração da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
não tem um curso específico,
mas inclui o tema em todos os
seus programas de pós-gradua-
ção e também na educação exe-
cutiva. A ideia é tratar inovação
como parte integrante e vital da
estratégia, diz o professor Ro-
berto Nogueira, responsável pe-
los cursos. Ele considera essen-
cial a inovação na economia bra-
sileira, “que padece de baixa
produtividade, apesar do pleno
e m p r e g o”. Para Nogueira, a ino-
vação precisa se tornar um pro-
cesso orgânico, caso contrário o
núcleo de P&D vai passar a
maior parte do tempo tentando
vender as novidades para outras
áreas da companhia.

Na Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA) da Universida-
de de São Paulo (USP), a visão
predominante é que a inovação é
um dos pilares da competitivida-
de e, portanto, precisa abranger
todos os aspectos: tecnologia,
modelo de negócio, tratamento
de recursos humanos, processos,
logística, marketing e outros.
“Todos os segmentos têm de es-
tar atentos”, diz Isak Kruglians-
kas, coordenador de MBA da FIA.

ANNA CAROLINA NEGRI/VALOR

Eduardo Tomanik, consultor interno de P&D na Mahle, foi aluno do curso de gestão estratégica da inovação da Unicamp

Profissionais experientes
querem “abrir a cabeça”
De São Paulo

O que leva um profissional
com doutorado e três décadas de
especialização em pesquisa e de-
senvolvimento (P&D) a procurar
um curso sobre gestão da inova-
ção? Entre muitas possíveis res-
postas, “abrir a cabeça”, obter
uma visão mais ampla do proces-
so e alcançar uma interação mais
positiva com outras áreas da em-
presa foram as escolhidas pelo
doutor em engenharia Antônio
Eduardo Tomanik, que acumula
passagens por empresas como a
Cofap e a Metal Leve.

Hoje consultor interno de P&D
na Mahle, Tomanik garante que
“se sente um profissional mais
p r e p a r a d o” depois de encarar o
programa de gestão estratégica
da inovação da Unicamp. Ele con-
ta, por exemplo, que em uma das
atividades precisava desenvolver
um produto em parceria com um
centro de pesquisa externo. Ao
expor sua visão, calcada na expe-
riência da indústria metal-mecâ-
nica, surpreendeu-se quando um
colega do setor farmacêutico pro-
pôs justamente a lógica oposta.
Notou, desse modo, que conhecia
apenas um dos lados da moeda.

Além de enxergar a partir de
outros ângulos, o consultor des-
cobriu novas formas de lidar
com outros públicos, como
agências de fomento (BNDES e
Fapesp, entre outras) e aprendeu
novas formas de encaminhar de-
mandas e enfrentar a burocra-

A instituição abriu este ano a
21 turma do MBA Conhecimen-
to, Tecnologia e Inovação, cujo
objetivo é capacitar empresas a
tomar decisões de inovação den-
tro de uma visão estratégica. Se-
gundo Kruglianskas, trata-se do
curso com público mais diversi-
ficado da FIA, que já planeja as
primeiras aulas on-line para as
próximas turmas.

Faz parte do programa um
módulo internacional não obri-
gatório com a Universidade de
Bentley, em Boston. Kruglianskas
destaca a atualidade do MBA e
sua interação com outras insti-
tuições de ensino internacionais,
com o Massachusets Institute of
Technology (MIT) e a Harvard Bu-
siness School, além de visitas a
empresas de excelência em ino-
vação, como 3M e Embraer.

O Insper, por sua vez, inter-
rompeu seu curso de gestão da
inovação no ano passado para re-
formulá-lo. Ele volta em agosto
sob o título de inovação e estraté-
gia e será focada em gestão. “Va -
mos oferecer as ferramentas ne-
cessárias para a implementação
de áreas de inovação”, explica Ro-
drigo Amantea, coordenador da
área de educação executiva do
Insper. “O curso será voltado pa-
ra organizações que queiram for-
mar profissionais e criar práticas
inovadoras em suas culturas”.

Segundo Amantea, o progra-
ma terá um seminário de dois
dias com David Palmer, especia-
lista de Harvard. Da escola ame-
ricana também serão usados
uma série de estudos de caso e o
recém-lançado simulador Black

cia. “Meu trabalho ficou mais rá-
pido, prático e produtivo”, diz.

Para Luiz Lopes Junior, gerente
de engenharia de processo e ino-
vação da Maxion Wheels, o inves-
timento no curso foi fundamen-
tal para o desenvolvimento de
sua carreira. Ele ingressou no pro-
grama quando trabalhava na Fu -
magalli, adquirida pela Maxion
em 2009. A empresa não tinha
uma área de P&D e ele foi encarre-
gado de criá-la. “Os resultados fo-
ram além do esperado”, afirma.
Isso porque a A Maxion Wheels
decidiu que os novos centros de
pesquisa da organização no
mundo vão seguir o modelo im-
plementado pelo executivo no
Brasil. Com 21 anos de experiên-
cia no setor, Lopes Junior afirma
que, além de oferecer ferramen-
tas para quem precisa criar um
sistema de gestão de inovação, o
curso também permite aperfei-
çoar estruturas já existentes.

Aprofundamento teórico de
modelos e processos e discussão
de casos são os ganhos apontados
por Carlos Prax, líder da área de
tecnologia de alimentos da Car -
gill e também ex-aluno na Uni-
camp. Com 21 anos de experiên-
cia em P&D, Prax considera im-
portante a diversidade de mode-
los de negócios, indústrias e seto-
res representados pelos partici-
pantes do curso, incluindo o cor-
po docente. “O entendimento de
como a inovação se alinha com a
estratégia competitiva da organi-
zação é fundamental.” (EB)

Bay. Nele, os alunos são submeti-
dos a “dilemas de tomada de de-
c i s ã o” sobre inovação.

Gestão Estratégica da Inova-
ção é o tema do curso da Funda-
ção Dom Cabral, com foco na
discussão de novos métodos de
criação de valor pela inovação,
exploração da área como estra-
tégia empresarial e implementa-
ção de cultura de inovação den-
tro das companhias. A institui-
ção também oferece esse con-
teúdo no modelo “in company”.

Já a FGV In Company trabalha
a formulação de nove propostas
de cursos customizados. Um dos
grandes desafios é usar a inova-
ção de forma permanente, diz
Goret Pereira Paulo, diretora do
FGV In Company. “É possível
aprender com o fracasso, mas is-
so não é valorizado pela maioria
das empresas. A cultura de acer-
tar sempre é o maior inimigo de
um processo de inovação”, diz.
Em sua opinião, o curso persona-
lizado traz “vantagens significa-
tivas” para as organizações, uma
vez que é desenvolvido para
atender a situações específicas.

Empresas e profissionais dis-
postos a gastar cerca de R$ 25
mil por seis dias de curso podem
recorrer à prestigiada IMD Busi-
ness School. As aulas são na se-
de, na Suíça, ou nos Estados Uni-
dos. Voltado para a gestão de
inovação e estratégia, o progra-
ma se propõe a fazer os alunos a
vivenciarem situações que levem
à inovação, afirma Bill Fischer,
professor de gestão da inovação
da IMD. Entre outros temas, o
curso aborda gestão eficaz, dinâ-
mica das cadeias de valor, acele-
ração da comercialização de
mercados e ideias inovadoras.

Fonte: Instituições. (1) Não há cursos específicos; todos os cursos de mestrado, doutorado e educação executiva possuem um módulo voltado para a inovação; (2) Curso de curta duração; aulas na 
Suíça ou nos Estados Unidos; (3) Customizados
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 27 mar. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.
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