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Va i v é m

Stela Campos

Walter Dissinger vai assumir o
cargo de vice-presidente da
Votorantim Cimentos no dia 3
de junho. O executivo tem 24
anos no mercado e fez carreira
na Basf, onde ocupou diversas
posições no Brasil, Argentina e
Alemanha.

Pitney Bowes Semco
Silvio Maemura é o novo CEO

no Brasil da ‘joint venture’ entre a
Pitney Bowes e o Grupo Semco.

C i &T
Bruno Guiçardi assume a presi-

dência da Ci&T para América do
Norte, à frente das operações da
companhia nos EUA e Canadá.

Egon Zehnder
Carlos Eduardo Xavier assu-

miu o cargo de consultor na
Egon Zehnder no Brasil.

S yst ax
Leonardo Nogueira é o novo

diretor de projetos da Systax, em-
presa de inteligência fiscal.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

É possível mudar do setor público para o privado?

S
ou engenheiro civil e
moro em Brasília. Fiz
mestrado em
geotecnia e iniciei
minha carreira na

iniciativa privada, mas mudei
para o serviço público há oito
anos. Atualmente, estou
desmotivado e penso em
retornar à iniciativa privada,
mas em área diferente.
Comecei a faculdade de
direito, faço cursos de
curta duração e estudo
contabilidade, economia e
finanças por conta própria.
Tenho interesse em trabalhar
no mercado financeiro,
onde acredito que haja
oportunidades de crescimento
mais acelerado e melhor
remuneração. Contudo, pelo
o que pesquisei, as empresas

geralmente contratam
recém-formados para serem
treinados internamente ou
profissionais com MBA
em escolas ‘t o p’ no exterior.
Pretendo obter certificações na
área, mas um MBA fora seria um
problema. Considerando o
tempo de preparação e seleção,
eu iniciaria o curso com 37 ou
38 anos, o que dificultaria as
coisas. Será que é impossível
realizar essa transição?
Servidor público, 35 anos
Re s p o st a :

Não é impossível fazer uma
transição de carreira. Nos dias
de hoje, esse é um movimento
cada vez mais frequente e
percebido como natural.
Porém, antes de mais nada,
você precisa refletir sobre o
verdadeiro porquê de estar
desmotivado. O que garante
que isso não vai acontecer
novamente? Afinal, você já
atuou no setor privado e
migrou para o público,
certamente em busca de algo.
O que era? E por que isso não
lhe basta mais?

Não existe lugar perfeito, mas
alguns ambientes se encaixam
mais com nossos valores do
que outros. Há sempre a
vontade de que algo fosse
diferente nas empresas que
trabalhamos e motivação é uma
questão muito pessoal. Nesse

processo de reflexão, você
precisa entender tanto o que
lhe faz falta na posição atual
como aquilo de que gosta no
seu trabalho. É o que fará você
entender o que realmente
procura e será fundamental
para dar um passo mais certeiro
na carreira em vez de mudar de
emprego, talvez,
aleatoriamente.

Você menciona o desejo de
trabalhar no mercado
financeiro para obter ascensão
rápida e remuneração melhor.
Sem dúvida, são fatores
relevantes, mas justificam uma
mudança tão radical? Você
tem certeza de que gostará de
atuar no mercado financeiro?
Será que vai se adaptar? Esse é
um ambiente extremamente
competitivo, que dependendo
da área tem muitos
sobressaltos, exigindo um alto
nível de energia e que pode
afetar a sua qualidade de vida.

Além disso, esse segmento
tem seu centro nervoso em
São Paulo, assim como é em
Brasília que se concentram os
cargos concorridos do setor
público. Você estaria disposto a
se mudar se fosse o caso?
Pesando nas ameaças e
oportunidades, isso se encaixa
nos seus objetivos de vida?
Após essa reflexão, você deve
seguir algumas etapas.

Primeiramente, é preciso
decidir a que posições você
se candidataria. Depois,
pesquisar com rigor essas e
outras atuações dentro da
área financeira, levantando
as características, os perfis
necessários e as possibilidades
de carreira para quem
quer entrar nesse ambiente
sem ser recém-formado.

Então, é hora de definir quais
competências você possui e
que possam ser usadas nesse
novo mercado. Sugiro enfatizar
sua formação em engenharia,
que é muito valorizada tanto
no mercado financeiro como
em qualquer outro segmento.

Depois, é hora de procurar
complementar sua formação.
O MBA servirá muito bem
a esse propósito e lhe permitirá
também conhecer pessoas
novas para sua rede de
contatos. Existem excelentes
escolas de negócios locais
e internacionais representadas
no Brasil. Vale a pena fazer
uma pesquisa sobre isso.
Uma boa notícia é que a
sua idade se encaixa muito
bem no perfil dos alunos
de um MBA.

É preciso se preparar muito
bem para as possíveis
entrevistas que acontecerão e
para fazer contatos com o
mercado. Tenha um discurso

coerente e esteja seguro ao
falar dessa mudança.
Não será suficiente enfatizar
o desejo de melhor
remuneração e de crescimento
rápido. Se for só isso o que
você quer, poderá se
frustrar no curto prazo.

Você precisará ter segurança
do que realmente deseja,
uma atitude positiva,
persistência e seguir os passos
acima. Sem isso, eu não
tentaria enfrentar esse desafio,
porque são muitas as variáveis
envolvidas. Uma última
sugestão: caso seja possível,
tente migrar para empresas
financeiras do setor público.
Dependendo das políticas
e das regras, esse pode ser
um caminho mais fácil.

Karin Parodi é fundadora e
sócia-diretora da Career Center e
presidente da Arbóra Global

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

Karin Parodi
re s p o n d e

L I D E RA N Ç A

Mentalidade
global de gestores
brasileiros é baixa
Letícia Arcoverde
De São Paulo

A internacionalização, proces-
so pelo qual cada vez mais em-
presas passam para crescer em
um ambiente econômico globa-
lizado, depende do trabalho de
líderes preparados para atuar
junto a pessoas e companhias de
países diferentes. Quando o as-
sunto é a liderança nesse novo
contexto multicultural, os exe-
cutivos do Brasil apresentam re-
sultados positivos, mas ainda
deixam a desejar.

A conclusão é de um estudo
da Fundação Dom Cabral (FDC),
feito em parceria com a Univer-
sidade do Alabama, dos Estados
Unidos, que mapeou as caracte-
rísticas e as deficiências da ges-
tão global em empresas no Bra-
sil. A pesquisa incluiu mais de
300 profissionais de cargos de li-
derança em 22 empresas multi-
nacionais brasileiras ou com
operação no país.

Segundo Lívia Barakat, coor-
denadora do estudo e profes-
sora da área de negócios inter-
nacionais da FDC, os resulta-
dos não foram tão bons quan-
to os autores esperavam. Em
um índice de 1 a 7, os gestores
receberam a nota 5,6. Embora
acima da média, Lívia diz que
esperava um índice mais pró-
ximo dos sete, uma vez que a
pesquisa só falou com gestores
com responsabilidades glo-
bais, que têm contato direto e
frequente com equipes de ou-
tros países. “Se analisarmos
um gestor no nível doméstico,
provavelmente o índice de
mentalidade global dele vai
ser muito inferior”, afirma.

Para Lívia, a presença dessa
característica nos profissionais,
mesmo os que não lidam direta-
mente com pessoas de outros lu-
gares, é importante para manter
a competitividade da organiza-
ção como um todo. As compa-
nhias que participaram da pes-
quisa possuem, em média, 87
gestores globais e 42 profissio-
nais expatriados.

De acordo com o estudo,
quanto maior o nível de menta-
lidade global, melhor o desem-
penho do líder, a capacidade de
influenciar os colaboradores, a
satisfação com o trabalho e o
comprometimento com a em-

presa — independentemente de
a equipe ser formada por estran-
geiros ou locais. “É um perfil de
líder que tem mais sensibilidade
para se adaptar e mais capacida-
de de entender as necessidades
dos colaboradores. Isso faz com
que tenha um desempenho aci-
ma do esperado”, afirma Lívia.

Os gestores globais analisados
na pesquisa se consideram
bem preparados para conviver
com pessoas de outros países e
se ajustar a situações que en-
volvem culturas com as quais
não estão familiarizados. Mes-
mo assim, precisam conhecer
mais profundamente o sistema
legal e econômico de outros
países, além de aspectos cultu-
rais e artísticos — importantes
na relação com estrangeiros e
essencial no caso da expatria-
ção. “Isso pode não ter um im-
pacto direto no negócio, mas
quando o executivo vai morar
em outro país, é importante sa-
ber como a sociedade se orga-
niza e se terá condições de se
adaptar ”, afirma Lívia.

No entanto, o maior desafio
das empresas ainda é identificar
a mentalidade global de profis-
sionais na hora de selecionar ta-
lentos. O mais comum, de acor-
do com a professora, é dar pre-
ferência para quem acumula
viagens internacionais e domi-
na outros idiomas. Segundo o
estudo, viagens internacionais
aumentam em até 13% a menta-
lidade global. No entanto,
quando combinadas com a dis-
posição para acompanhar
acontecimentos de fora, inte-
resse por outras culturas, inte-
ração com pessoas diferentes e
o gosto por desafio, esse núme-
ro aumenta cerca de 50%.

Em razão da dificuldade de
identificar esse perfil na contra-
tação, muitas empresas prefe-
rem desenvolver essas compe-
tências internamente, montan-
do equipes multiculturais, ofe-
recendo programas de treina-
mento para “abrir a cabeça”
dos gestores e enviando profis-
sionais cada vez mais cedo para
estágios e experiências em ou-
tros países. Em média, os gesto-
res entrevistados já estudaram
no exterior por mais de um
mês, já moraram fora por mais
de dois anos e já visitaram em
média 13 países.

S U ST E N TA B I L I DA D E

Escolas apostam no ensino de
negócios com impacto social
Cresce interesse de jovens por modelo híbrido de atuação que permite ganhar dinheiro e,
ao mesmo tempo, afetar a sociedade positivamente. Por Adriana Fonseca, de São Paulo

Aluno do sexto semestre do
curso de administração de em-
presas da Fundação Getulio Var-
gas em São Paulo, Rafael Krausz
escolheu fazer parte da primeira
turma da disciplina eletiva negó-
cios de impacto social. Ele, que
sempre teve interesse na área de
finanças, achou importante ter
uma visão mais aberta e conhe-
cer temas diferentes.

A disciplina que está cursan-
do este semestre é nova na Esco-
la de Administração de Empre-
sas de São Paulo da Fundação
Getulio Vargas (FGV-Eaesp).
Idealizada pelo professor Ed-
gard Barki, a matéria inserida na
grade do curso de graduação é
opcional, pode ser feita pelos
alunos do 3o e 4o anos e tem du-
ração de um semestre. “É um te-
ma recente e relevante. Há um
interesse crescente do mercado,
da academia e dos próprios alu-
nos”, afirma Barki.

Nesta primeira edição, a tur-
ma ficou restrita a 21 alunos,
apesar de a procura ser maior.
“Precisamos limitar a participa-
ção para garantir a qualidade e a
atenção dada aos estudantes”,
diz o professor. As aulas tratam
de questões relacionadas a ne-
gócios sociais, espécie de mode-
lo híbrido entre a filantropia e
uma empresa tradicional que
permite ao profissional ganhar
dinheiro com seu trabalho e, ao
mesmo tempo, causar um im-
pacto positivo na sociedade.

A disciplina também aborda o
papel das grandes organizações
nos negócios sociais, rumo que
Krausz pretende seguir. “Quero
construir alguma coisa a partir
de uma grande empresa que cau-
se impacto social e ambiental de
forma positiva e que seja susten-
tável economicamente”, diz.

No caso da disciplina da FGV,
parte do curso é feita em campo,
algo que não é muito comum na
escola. Algumas aulas aconte-
cem em Heliópolis, bairro po-
bre da zona sul de São Paulo.
Nessa fase, os alunos visitam e
analisam negócios locais. “O
objetivo é que os estudantes de-
senvolvam planos para esses
empreendimentos”, afirma Bar-
ki. Neste semestre, seis estabele-
cimentos foram escolhidos:
uma loja de gesso, uma de ra-

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Interessado em finanças, o aluno da FGV Rafael Krausz quer construir algo que seja sustentável economicamente

ção, uma de material de cons-
trução, uma doceria, uma rádio
e um minimercado.

Na opinião de Barki, embora a
classe C esteja ganhando força
no país com o aumento da renda,
ainda existe um distanciamento
entre essa realidade e a dos alu-
nos. “O curso vai dar a eles uma
vivência e um olhar diferente”.
No fim do semestre, os alunos
apresentarão uma estratégia de
crescimento criada em parceria
com os donos dos empreendi-
mentos. No painel final, a inten-
ção é discutir os desafios e apren-
dizados de acelerar negócios
com alto impacto social.

Para implementar a disciplina,
a FGV contou com a parceria da
Artemisia, organização pioneira
no país que tem o objetivo de po-
tencializar e capacitar talentos e
empreendedores para a geração
de negócios de alto impacto so-
cial. Maure Pessanha, diretora da
Artemisia, fundada em 2004, diz
que essa é a primeira vez que a
instituição ajuda uma escola de
negócios a construir uma disci-
plina focada em negócios sociais.
Além disso, ela facilita as visitas

dos alunos e contribui com pai-
néis de discussão. “Mostramos os
desafios dos empreendedores
sociais e dos gestores de grandes
corporações que querem desen-
volver algo nessa linha”, diz.

Maure afirma que nota um in-
teresse crescente dos universitá-
rios sobre o tema. “O negócio so-
cial atende em grande parte aos
anseios dessa geração, pois você
pode trabalhar, ganhar dinheiro
e fazer algo positivo pela socie-
dade ao mesmo tempo”. Antes
do programa em conjunto com a
FGV, a Artemisia fez um trabalho
semelhante no Senac São Paulo,
desenvolvendo planos de con-
teúdo com os professores sobre
negócios sociais dentro da grade
de empreendedorismo.

Marina Sierra de Camargo, co-
ordenadora do núcleo de empre-
endedorismo e sustentabilidade
do Senac São Paulo, afirma que
desde 2009 os alunos do oitavo
semestre do curso de administra-
ção de empresas assistem, obri-
gatoriamente, uma disciplina re-
lacionada a empreendedorismo
social. São seis meses de aulas,
que trazem casos reais.

Já a Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade
da Universidade de São Paulo
(FEA-USP) tem uma matéria ele-
tiva relacionada ao tema há cinco
anos. A partir de 2014, no entan-
to, ela vai se tornar mais frequen-
te. A professora da escola Graziel-
la Comini diz que as disciplinas
optativas não precisam ser ofere-
cidas todo ano, mas com o cres-
cente interesse pelo assunto o
curso relacionado a negócios so-
ciais será parte da grade.

Graziella diz que, no começo, o
foco das aulas era a gestão de or-
ganizações que abraçavam cau-
sas sociais, mas não visavam ao
lucro. Agora, o tema central são
os negócios sociais. “É visível o in-
teresse mais forte dos alunos em
formatos híbridos”, diz. De acor-
do com a professora, uma disci-
plina eletiva normalmente tem
entre 25 e 30 alunos, enquanto
que a de negócios sociais bateu
50 inscritos este semestre, aco-
lhendo alunos de diferentes cur-
sos de graduação. “Esta inda não
é uma bandeira da escola, mas
uma iniciativa de alguns profes-
sores. Já é um bom começo.”

Votorantim Cimentos
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




