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Va i v é m

Stela Campos

Herbel de Melo Campos é o no-
vo sócio-diretor da B D O. Ele já
trabalhou na Deloitte, BDO Trevi-
san e KPMG.

Ve r i ty
Jenner Soares é o novo diretor

da unidade de mobile da Ve r i t y,
empresa brasileira de TI.

SulAmerica
Guilherme Rezende é o novo

superintendente de relaciona-
mento com clientes da área de vi-
da e previdência da SulAmerica.

Cengage
A Cengage Learning contratou

Tércio Garcia para o cargo de vi-
ce-presidente de finanças para a
America Latina.

Bidu
Rodolpho Gurgel assumiu a

diretoria de novos negócios da
Bidu.com.br, plataforma online
de cotação, comparação e com-
pra de seguros e serviços finan-
ceiros.
E-mail: va i v é m @ va l o r. c o m . b r

O que fazer se me sinto encostado na empresa?
Divã Executivo

Marco Tulio Zanini
re s p o n d e

E
stou há 30 anos na
mesma empresa da
qual gosto muito e
tenho orgulho de ter

ajudado a construir. Há um ano
e meio, porém, a companhia foi
vendida para um grande grupo
internacional. Como parte do
acordo, um dos antigos donos
assumiu uma cadeira no
conselho desse grupo e alguns
dos executivos mais seniores,
como eu, foram mantidos,
inclusive com os mesmos
salários e benefícios. O
problema é que, no dia a dia, fui
perdendo relevância. Sinto que
a nova administração foi, aos
poucos, me deixando de lado e,
embora ainda seja diretor, faço
apenas serviços burocráticos e
pouco estratégicos. Estou
infeliz e desmotivado. Pensei

em conversar com meu chefe,
que agora está no conselho,
mas acho que ele já se esforçou
o suficiente para manter o
meu emprego. Considerei
também procurar os novos
gestores e expor a situação.
O que devo fazer?
Diretor, 55 anos
Re s p o st a :

Talvez a vida esteja sinalizando
um novo tempo e caberá a você
tomar uma decisão. No Brasil,
muitas empresas tendem a
promover a “j u n i o r i z a ç ã o” do
quadro de empregados, seja pela
redução de custos, eliminando os
salários mais altos dos mais
experientes, ou mesmo pela
crença na capacidade de gerar
inovação a partir da aquisição
de pessoas mais jovens.
Note que essa prática de gestão
foi muito comum ao final dos
anos 90, acompanhando os
processos de privatização.
Promoveu-se a substituição dos
empregados com mais tempo
de casa e com uma cultura de
empresa estatal, pelos mais
jovens recém-ingressantes no
mercado de trabalho, ávidos
por conquistar um lugar ao
sol e com salários mais baixos.
Com demandas por gerar
proatividade para a conquista
de mercado, novas ideias, ou
adquirir novas tecnologias,
a contratação em massa de

jovens ocorreu especialmente na
indústria das telecomunicações.

O resultado foi a
deterioração das condições
de trabalho (estudo divulgado
no Relatório do Banco Mundial
2001) com o surgimento
de ambientes frenéticos e
agitados, características
frequentemente confundidas
com agilidade, eficiência e
produtividade. Nada prova
que essa estratégia foi bem
sucedida. Muito pelo contrário,
convivemos hoje, por um
lado, com serviços de baixa
qualidade e uma grande
insatisfação dos clientes,
por outro, com margens
apertadas de lucratividade
e eficiência nas empresas.

Passado o tempo,
observamos hoje com mais
clareza que existem
habilidades e características
dos mais experientes que são
essenciais para a construção
do diferencial competitivo de
uma empresa. No aspecto da
liderança, por exemplo, os
maiores desafios estão na
capacidade de se identificar
pessoas com inteligência
emocional e interpessoal que
consigam motivar e engajar
equipes em prol de objetivos
comuns. Não se consegue
essa competência sem ter
passado por experiências de

vida que são mais comuns
somente após certa idade.

A alternativa em se
manter os mais experientes
ou contratar pessoas mais
jovens deve passar por uma
racionalidade econômica,
identificando-se o que
exatamente representa valor
de entrega para o mercado.
Se uma empresa se propõe a
entregar produtos ou serviços
com qualidade superior por
meio de um processo de
inovação constante como
diferencial competitivo,
geralmente tal estratégia
solicita um específico
modelo de gestão que combine
contratos de longo prazo,
pessoas experientes
e outros mais jovens.

Se, por outro lado, o valor de
entrega reside somente na
capacidade de conquistar ou
manter market share pela
entrega de commodities,
brigando-se por preço e ponto
de venda, é possível que outro
modelo de gestão seja mais
eficiente, onde a ambição dos
mais jovens pode contar mais.

A percepção de que os mais
jovens são uma solução
imediata e um antídoto
genérico só encontra respaldo
numa estratégia de redução
de custos, que é largamente
utilizada pelas empresas. Creio

que você se encontra envolvido
nessa questão, num momento
da sua vida que merece uma
reflexão pessoal. Não há uma
alternativa certa. Após 30 anos
de trabalho, continuar na
companhia numa posição
menos estratégica pode ser
uma opção, se levar em conta
as demais circunstâncias da sua
vida e a perspectiva de
aposentadoria. Sair e buscar
alternativas pode ser muito
interessante, dependendo do
seu perfil, do que você quer
nesse momento, e da vontade
de enfrentar novos desafios. A
grande vantagem dos mais
experientes é ter a capacidade
de refletir com clareza sobre a
melhor decisão a ser tomada.

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

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

B O LSA

Fundação Botín
forma gestores
públicos para a
América Latina
De São Paulo

A Fundação Botín, da Espa-
nha, assina hoje um convênio
para incluir o Brasil em seu pro-
grama de formação de jovens in-
teressados em atuar na adminis-
tração pública. Em sua quarta
edição, o “Bolsas da Fundação
Botín para o Fortalecimento da
Gestão Pública na América Lati-
n a” terá parte do curso ministra-
da no país, em uma parceria
com a Fundação Getulio Vargas.
Até então, o programa, que já
aceitava alunos brasileiros, tinha
apenas módulos nos Estados
Unidos e na Espanha. Agora, São
Paulo e Brasília entram no rotei-
ro. Na primeira capital, os bol-
sistas terão aulas e palestras. Na
segunda, conhecerão a dinâmi-
ca de uma cidade que vive inten-
samente o serviço público.

“Por mais que já falássemos
das dificuldades e dos objetivos
das instituições públicas da
América Latina, faltava a cone-
xão com a realidade latino-ame-
r i c a n a”, afirma Iñigo Sáenz de
Miera, diretor geral da Fundação
Botín. “Essa parceria é um passo
perfeitamente lógico.”

Com início previsto para 30 de
setembro — as inscrições para
concorrer a uma das 40 vagas já
se encerraram —, o programa
tem quase dois meses de dura-
ção. Segundo Miera, são selecio-
nados para o curso os melhores
universitários latino-americanos
que têm a intenção de atuar no
serviço público. O objetivo é fa-
zer com que eles possam desem-
penhar um papel relevante nes-
sa área. “Para isso, usamos exem-
plos de pessoas e instituições
que conseguiram derrubar o
mito de que não é possível mu-
dar as coisas no setor público.”

A cada ano, participam cerca
de oito ou dez brasileiros. Para
a edição de 2013, 918 estudan-
tes latino-americanos se inscre-
veram no programa, que cus-
teia os custos de viagem, hospe-
dagem e estudos. Desses, 182
eram brasileiros.

A escolha pelo Brasil, e não
outro país da região, deu-se por
seu importante momento eco-
nômico e pela liderança que
exerce na América Latina, expli-
ca Miera. Entre os casos reais de
política pública abordados es-
tão o Poupatempo de Itaquera,
em São Paulo, e o Portal da
Transparência. (AF)

ENSINO EXECUTIVO

Associação muda critérios para
classificar escolas de negócios globais
Organização americana adota padrões mais adaptados às instituições internacionais. Por Adriana Fonseca, de São Paulo

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Maria Tereza Fleury, diretora da FGV-Eaesp, diz que acreditação ajuda os intercâmbios de professores e alunos com instituições de ensino estrangeiras

A Association to Advance Col-
legiate Schools of Business
(AACSB), organização america-
na que acredita 672 escolas de
negócios em 44 países, anun-
ciou mudanças nos padrões
adotados para reconhecer a
qualidade de uma instituição
de ensino. No Brasil, apenas
duas organizações serão afeta-
das: a Escola de Administração
de Empresas de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas
(FGV-Eaesp) e o Insper, ambas
detentoras do selo da AACSB.

As mudanças não são bruscas,
mas vão requerer alguns ajustes
por parte das instituições. “E s-
tamos tentando adotar padrões
mais apropriados para as esco-
las internacionais”, diz Joseph
DiAngelo, membro do conselho
diretor da AACSB.

A instituição, fundada em
1916, nasceu com o objetivo de
padronizar os cursos de negó-
cios nos Estados Unidos, uma
vez que lá não há um órgão re-
gulador — no Brasil essa função
fica a cargo do Ministério da
Educação. “O objetivo era sepa-
rar as escolas por nível de quali-
d a d e”, explica Maria Tereza Fleu-
ry, diretora da FGV-Eaesp.

Na década de 90 a AACSB am-
pliou seu leque de atuação e
passou a acreditar também es-
colas fora dos Estados Unidos.
A FGV-Eaesp, por exemplo, con-
quistou o selo no ano 2000 e o
Insper, em 2010.

Mesmo com o crescente nú-
mero de instituições internacio-
nais acreditadas — hoje são 176
—, há dez anos não se reviam os
padrões para concessão do selo,
que seguiam muito focados nas
americanas. “As escolas de ne-
gócios são diferentes ao redor
do mundo e a população que
elas atendem também. Quere-
mos que elas olhem seus pro-
gramas pensando no público
que servem e, depois, olhem pa-
ra seus currículos para que se-
jam mais sensíveis aos aspectos
globais”, afirma DiAngelo.

Com a mudança, os itens ana-
lisados foram reduzidos de 21
para 15. São padrões que afe-
tam, principalmente, a pesquisa
e a qualificação do corpo docen-
te. Em relação à produção inte-
lectual, ela precisa causar im-
pacto não apenas no ambiente
acadêmico, mas também no cor-

porativo. Será preciso compro-
var, por exemplo, a aplicabilida-
de do novo conhecimento na
melhoria de práticas organiza-
cionais e no ensino de negócios.

Outra mudança é que os pro-
fessores com doutorado que tam-
bém tenham experiência corpo-
rativa serão mais valorizados. “No
geral, já atendemos aos novos cri-
térios em relação ao corpo docen-
te. A diferença é que agora pode-
remos aumentar o número de
professores vindos do mercado”,
afirma Irineu Gianesi, diretor de
novos projetos do Insper.

Gianesi diz que o Insper levou
seis anos para conquistar o selo
da AACSB. Ele conta que foi pre-

ciso um tempo de adaptação pa-
ra aderir aos padrões de acredi-
tação e, ao mesmo tempo, man-
ter o pragmatismo e a presença
de professores com experiência
de mercado, marcas tradicionais
da escola. “Passamos a incenti-
var os professores para se dedi-
carem mais aos estudos”, afirma.

Além de ajudar na promoção
de melhorias internas, Gianesi
diz que todo o processo de mu-
dança para conseguir o selo da
AACSB é importante para esta-
belecer convênios com institui-
ções de ensino internacionais.

Maria Tereza, da FGV, é da
mesma opinião. “Sempre tive-
mos foco no intercâmbio de

professores e de alunos e, se
quisermos fazer isso com esco-
las de primeira linha do exte-
rior, ajuda bastante ter os selos
de acreditação de associações
reconhecidas”, diz ela. “O selo
ajuda a mostrar para quem é de
outro país que também somos
uma escola de elite.”

Em relação ao programa dos
cursos, tanto Maria Tereza como
Gianesi afirmam que nada mu-
da. O mais difícil de se adaptar,
segundo o diretor do Insper, é o
ponto que trata do impacto cau-
sado pelas pesquisas fora da aca-
demia. “Nunca houve exigência
para se medir isso”, afirma.

DiAngelo, da AACSB, diz que

as instituições terão três anos
para se adequar às mudanças. As
instituições já acreditadas e que
vão passar por uma reavaliação
ainda em 2013 não precisarão
apresentar as adaptações aos
novos padrões. As que realiza-
rem a inspeção em 2014 pode-
rão adotar as transformações,
mas de forma opcional. Em
2015, todas as escolas que forem
renovar o selo precisarão estar
em adaptadas aos novos pa-
drões. As escolas de negócios
acreditadas pela AACSB são rea-
valiadas a cada cinco anos. “En -
tendemos que as instituições
precisam de um tempo para se
adaptar ”, diz DiAngelo .
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 15 maio 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




