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Stela Campos

Rafael Piragine assumiu a dire-
toria comercial para América La-
tina da Transitions Optical. An-
tes, o executivo trabalhou na PST
Electronics e no Banco do Brasil.

Siemens
Patricia Menezes é a nova dire-

tora de recursos humanos da Sie -
mens Enterprise Communica-
tions. Ela já passou pela Atos Ori-
gin, Teleperformance e Penalty.

Le c c a
Ana Lúcia Ferrari Pregnolatto é a

nova diretora de crédito e cobran-
ça da Lecca, instituição financeira
do Rio de Janeiro. Ela atuou nos
bancos Votorantim, Banif Invest-
ment Banking e Unibanco.

NComputing
Dagoberto Freitas é o novo

country manager da NCompu-
ting no Brasil.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

Devo aguentar um projeto que me desagrada?

T rabalho há dois anos em
uma grande companhia
e sempre tive uma boa

relação com meu chefe. Cerca
de seis meses atrás, fui
designada para participar de
um grupo multidisciplinar
para desenvolver um projeto.
O problema é que o gestor
responsável, um dos mais
antigos da casa, começou
a “implicar comigo”. Ele
reclamou para o meu chefe que
não estou comprometida e até
questionou minha qualificação.
Este, por sua vez, veio pedir para
que eu tentasse melhorar. Vale
dizer que na função para a qual
fui contratada, nunca recebi

reclamações. Não sei se consigo
ficar até o fim do projeto para
poder voltar para o meu
trabalho. O que devo fazer?
Gerente de marketing, 37 anos
Re s p o st a :

Quando li sua mensagem tive a
sensação de que você sente uma
certa nostalgia profissional.
Isso não é uma crítica. Trata-se de
um sentimento compreensível
nestes tempos frenéticos que as
organizações vivem. E a mesma
nostalgia vem acometendo
diversas áreas: para dar apenas
um exemplo, algumas pessoas
sentem-se sufocadas pelas
tecnologias e sonham com
uma vida desconectada.

Entre as novas realidades
que os profissionais vêm
enfrentando, uma, sem dúvida,
é a de exercer tarefas para as
quais não foram contratados.
Forças-tarefas sob medida para
circunstâncias específicas já são
bastante comuns. Então, minha
primeira recomendação é que
você compreenda a atual
prevalência das tais condições
ambientais em mutação, porque
ela não tem retorno. Isso tende a
acontecer em qualquer empresa,
sob qualquer liderança. Você
sempre pode pedir para voltar à

posição original e interromper
abruptamente sua participação
nesse grupo, mas precisa
fazer uma série de reflexões.

Antes de mais nada, integrar
uma força-tarefa é uma
oportunidade de carreira,
quando se trata de um projeto
diferenciado, desafiador, que
permita o aprendizado e que
gere resultados. O fato de terem
convidado você para participar é,
em si, um reconhecimento de
sua competência e, ao aceitar o
desafio, com certeza você pensou
nas vantagens que ele lhe traria.

Porém, para que o
desenvolvimento realmente
aconteça, é importante o
acompanhamento do gestor
do projeto – o feedback é
uma excelente ferramenta de
alinhamento, motivação e
correção de rota. Esse gestor
não está lhe negando o retorno,
o que ocorre é que ele é negativo.
Ele a acusa de falta de
comprometimento, o que é um
problema comportamental, e
questiona sua qualificação,
mas não ficou claro qual é o
questionamento. Seria falta
de algum conhecimento? Ou a
questão comportamental está
influenciando sua imagem?

A reflexão a ser feita é: será que,
neste ambiente de conflito, você
não está mesmo transmitindo
uma falta de motivação?
Às vezes, não nos damos conta.
Quanto à qualificação, você
pensou sobre o que você fez certo
e o que deixou de fazer? Chegou
a negociar prazos e expectativas?
Pediu feedback baseado em
dados e fatos ou foi apenas
assumindo tarefas e prazos?

Seu relato parece mostrar
que lhe falta exercitar o
relacionamento com foco
na comunicação. Essa é uma
competência que faz diferença
e inclui a capacidade de se
comunicar, a habilidade política,
a influência ou a persuasão.

Sabe por que essa competência
é tão valorizada hoje?
Os executivos enfrentam a
competição no mercado
mundial, local e nas próprias
organizações, o que gera uma
alta tensão. Nesse cenário, é cada
vez mais urgente e importante
buscar a solução eficaz das
adversidades, criar alianças, ler
cenários políticos e ter atuação
efetiva e com padrões éticos.

Antes de você se precipitar
e desistir desse grupo, tente
não evitar os conflitos. Analise a

situação, os conflitos já existentes e
potenciais e busque suas causas e
as melhores formas de resolução.
Lembre-se de que muitos deles são
ricos em aprendizado.

O que estou sugerindo,
em suma, é que você faça a sua
parte, buscando, na medida do
possível, ajustar as expectativas.
Dedique tempo para conversar
com o gestor do projeto, expor
seus pontos e ouvir o que ele
tem a dizer. É imprescindível
que essa conversa seja baseada
em dados e fatos. Não deixe
que uma situação pontual
tenha impacto negativo em
sua carreira. Não vale a pena.

Karin Parodi é fundadora e
sócia-diretora da Career Cente e
presidente da Arbora 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

E N SI N O

Universidades lançam cursos gratuitos on-line
Conhecidos como Moocs, eles seguem modelo bem-sucedido de grandes escolas como Harvard e MIT. Por Carolina Cortez, de São Paulo

SILVIA COSTANTI/VALOR

Carlos Souza, sócio do Veduca, diz que a empresa está negociando uma parceria para emissão de certificados pelo MEC

Na esteira de universidades in-
ternacionais renomadas, como
Harvard e Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT), institui-
ções brasileiras de ensino supe-
rior têm apostado no desenvolvi-
mento de plataformas de cursos
gratuitos on-line, abertos ao pú-
blico, os chamados Moocs (Mas-
sive On-line Open Courses). Em-
bora universidades como USP,
Unesp e Unicamp estejam lan-
çando seus programas sem gran-
de alarde desde meados do ano
passado, a expectativa é que eles
atinjam um público cada vez
maior – e globalizado. Mesmo
que as iniciativas sejam recentes,
os coordenadores dos cursos vis-
lumbram utilizar os Moocs como
ferramenta para internacionali-
zar as faculdades brasileiras.

A Unesp e a Unicamp, por
exemplo, pretendem legendar as
aulas na internet em espanhol e
inglês. As instituições geralmente
colocam em seus sites materiais
produzidos de forma indepen-
dente pelos professores, com a in-
fraestrutura tecnológica já exis-
tente para os cursos a distância.
“Alguns dos nossos docentes já
utilizavam videoaulas nas turmas
semipresenciais, então resolve-
mos juntar todo o material e criar
o nosso Mooc”, afirma o professor
Klaus Schlünzen Junior, coorde-
nador do Núcleo de Ensino a
Distância (Nead) da Unesp. O si-
te Unesp Aberta, que traz módu-
los gratuitos e abertos para o pú-
blico, foi lançado em junho de
2012 e conta com 72 cursos de
diversas áreas – já assistidos por
mais de 32 mil usuários.

Segundo Schlünzen, embora os
Moocs ainda enfrentem diversos
entraves, como a resistência do
meio acadêmico em confiar na tec-
nologia para a disseminação do
conhecimento, a tendência é que a
educação faça cada vez mais uso de
ferramentas digitais. Nesse senti-
do, é preciso estar preparado para
acompanhar as demandas dos alu-
nos em âmbito global. “O Brasil
tende a caminhar para um modelo
híbrido, que mistura tecnologia ao
método presencial. A forma de
aprendizagem deve se tornar cada
vez mais individual, permitindo ao
aluno mais mobilidade”, diz o co-
ordenador. Para ele, será possível,
em um futuro próximo, assistir a
diversos módulos em instituições
diferentes e utilizar os créditos no
histórico escolar, por exemplo.

Além disso, os cursos devem se
tornar mais interativos. Hoje, a
maioria dos módulos disponí-
veis na internet é composta de
aulas expositivas gravadas em ví-
deo. O objetivo, contudo, é che-
gar a um modelo em que o aluno
possa fazer perguntas ao profes-

sor e debater com colegas conec-
tados naquele momento.

Nas grandes universidades in-
ternacionais que aderiram aos Mo-
ocs o sistema é parecido com o bra-
sileiro, embora as instituições este-
jam “um passo à frente das nossas”,
conforme destaca Schlünzen. Lá,
os vídeos publicados geralmente
possuem ferramentas de interação
com o usuário, como questões de
múltipla escolha para serem res-
pondidas durante a aula. Os pro-
fessores também recebem dúvidas
dos alunos e, em alguns casos, até
emitem certificados de conclusão
do módulo – embora ainda não te-
nham validade no mercado, pois
não é possível comprovar que a
pessoa que solicita o documento
assistiu, de verdade, aos cursos.

A impossibilidade de verificar a
identidade dos usuários impede
que as universidades brasileiras
emitam certificados de conclusão
de um Mooc. Entretanto, as univer-
sidades públicas estudam meios
de tornar isso possível. “O próximo
passo é garantir que o aluno seja
av a l i a d o”, destaca Marcelo Knobel,
pró-reitor de graduação da Uni-
camp. Para ele, o maior entrave no
Brasil é a infraestrutura. “Produzir
o material que será publicado gra-
tuitamente é caro e não há uma
verba só para isso. Entretanto, é
um investimento que traz benefí-
cios. Temos vídeos que foram aces-
sados por mais de 25 mil pessoas”,
diz.Knobel pondera que a modali-
dade ainda é utilizada no país de
forma experimental, pois é uma
ferramenta nova e que ainda gera
polêmica no meio acadêmico. “O
uso das tecnologias na educação é
uma tendência inevitável”, diz.

A Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco) tem apoiado ini-
ciativas que envolvem Recursos
Educacionais Abertos (REA) no
Brasil – materiais de ensino e pes-
quisa licenciados sob domínio pú-
blico, que podem ser utilizados ou
adaptados por terceiros. A institui-
ção acaba de lançar uma cátedra
com a Unicamp que tem como ob-
jetivo tornar público e disponível
em rede uma série de materiais de
apoio para serem utilizados por
professores em sala de aula. No
que compete aos Moocs, especifi-
camente, a organização ainda não
apoia projetos no país, entretanto,
reconhece que iniciativas que bus-
cam disseminar conhecimento
são importantes, principalmente
em economias emergentes.

“O maior desafio hoje das fer-
ramentas abertas é acompanhar
a evolução do aprendizado. Os
Moocs são viáveis no Brasil, mas
precisamos descobrir ainda
quem é esse público e desenvol-
ver programas voltados às suas

Plataforma reúne módulos
de escolas de fora e locais
De São Paulo

Uma iniciativa que pode con-
tribuir para a disseminação dos
Moocs no Brasil é o Ve d u c a , site
que reúne diversos módulos de
instituições nacionais e interna-
cionais (legendadas em portu-
guês), nos moldes do Coursera. A
plataforma, lançada em março
de 2011, já foi visitada por mais
de 1,5 milhão de usuários da in-
ternet e pretende ampliar o servi-
ço no segundo semestre. O obje-
tivo é levar o Veduca para estu-
dantes da América Latina e emi-
tir certificação de conclusão.

O site reúne módulos de Mo-
ocs já existentes em universida-
des como Harvard, MIT, Colum-
bia, NYU, Stanford, UCLA e,
mais recentemente, da USP,
Unicamp e Unesp. O Veduca re-
cebeu um aporte inicial de R$
1,5 milhão, bancado por um in-
vestidor anjo e três fundos de
investimento internacionais–
Macmillan Digital Education,
500 e Mountain Partners.

A iniciativa ainda não é rentá-
vel, mas o negócio é promissor,
segundo Carlos Souza, sócio e
idealizador do Veduca. Embora

os cursos sejam sempre gratui-
tos, a empresa está negociando
uma parceria para emissão de
certificados, validados pelo Mi-
nistério da Educação (MEC).
“Estamos fechando acordo com
uma instituição que fará essa
intermediação das emissões.
Um grupo privado nos cederá
salas de aula onde serão reali-
zadas provas.

O estudante assiste à aula
on-line e gratuitamente, mas te-
rá a opção de pagar para ter o
documento comprobatório”, ex-
plica. Será possível, por exem-
plo, ver uma videoaula de direi-
to de Harvard, legendada no site
do Veduca, e realizar uma prova
aplicada por uma universidade
brasileira parceira. No fim, a
pessoa poderá ter um certifica-
do dessa instituição local, ates-
tando que adquiriu conheci-
mentos naquela área.

O Veduca também quer ofere-
cer sua infraestrutura para ins-
tituições que querem ingressar
nos Moocs. “Podemos alugar o
estúdio, a tecnologia, o especia-
lista que opera as máquinas e
que edita o material”, afirma
Souza. (CC)

necessidades”, diz Adauto Cândi-
do Soares, coordenador de comu-
nicação e informação da Unesco.
No país, os Moocs poderiam, na
opinião de Soares, ser úteis para
os alunos que deixaram o ensino
médio e ainda não cogitam se-
guir para as universidades.

Atrair futuros alunos para os
cursos de graduação e pós-gradua-
ção pagos é um dos motivos que
levaram a Fundação Getulio Var-
gas (FGV) a investir nos Moocs. Por
meio da FGV Online, plataforma
que existe há cinco anos e traz cur-
sos pagos on-line, a instituição
passou a divulgar 48 módulos gra-
tuitos em diversas áreas, como di-
reito tributário, sustentabilidade,
inovação e gestão de pessoas.
Cinco aulas, inclusive, estão le-
gendadas em espanhol. “Q u e r e-
mos começar nosso projeto de
internacionalização por meio do
espanhol para atingir o público
latino-americano. Depois pre-
tendemos incluir legendas em
inglês”, explica Stavros Xantho-
poylos, diretor da FGV Online.

Embora não seja possível men-
surar quantos alunos a FGV conse-
guiu levar para os cursos presen-
ciais utilizando os Moocs como
chamariz, há diversos projetos em
análise para desenvolver essa fer-
ramenta, com expectativa de re-
torno financeiro. “O nosso MBA de
RH on-line é pago e um dos mais
acessados do site. Com base nisso,
podemos abrir o curso gratuita-
mente, na internet, transforman-
do-o em um Mooc. Quem quiser
certificado, por exemplo, poderá
pagar pelo serviço de tutoria e
aplicação de provas presenciais.
Há diversas oportunidades dentro
dos módulos gratuitos e abertos
ao público”, afirma Xanthopoylos.

Ao todo, 16 milhões de usuários
já acessaram os cursos online da
FGV. Para os Moocs, que são, por
definição, gratuitos, não é possível
emitir certificado. Mas Xantho-
poylos acredita que neste proble-
ma mora outra oportunidade de
negócios. “Os alunos interessados
em ter um documento comproba-
tório de conclusão do curso pode-
rão, no futuro, submeter-se a uma
prova presencial, que validará o
conhecimento adquirido e com-
provará que foi ele mesmo quem
assistiu às aulas”, complementa.

Com nove mil acessos por dia,
o e-Aulas, site de cursos on-line
gratuitos da USP, completa seis
meses em maio. A iniciativa já ul-
trapassou a marca de mil módu-
los publicados. Destes, 780 parti-
ram de aulas já gravadas para
cursos semipresenciais da insti-
tuição. Outros 300 vieram de
produções espontâneas do gru-
po de professores da maior uni-
versidade da América Latina.

“Nos lançamos por último nessa
onda de Moocs, mas queríamos
garantir que conseguiríamos pu-
blicar um material extenso e de
alta qualidade”, diz Gil da Costa
Marques, diretor de mídias digi-
tais da USP. Ele explica que hoje é
possível assistir a diversos módu-
los, mas o objetivo é abrir cursos
inteiros. “Não queremos dar au-
las de graça apenas sobre as leis
de Newton. Queremos cursos
completos sobre mecânica”, diz.

Marques destaca, porém, que a
produção de Moocs é mais com-
plexa que a de aulas semipresen-
ciais, pois é preciso dar aos alunos
mais suporte. “O ideal seria o mo-
delo de tutoria, mas como o curso
é gratuito não é possível bancar
um profissional para isso. Mas po-
demos tornar os vídeos mais dinâ-
micos e interativos, oferecendo
materiais extras de apoio, testes, si-
mulações de problemas”, destaca.

Para o diretor de mídias digi-
tais da USP, o ideal seria também
dedicar um tempo para tirar dú-
vidas dos alunos, e não restringir
os debates aos fóruns. “Uma sala
virtual pode ter mais de 10 mil
alunos, o que é bem diferente de
uma turma presencial. Temos
muito o que aprender ainda no
que compete à produção de aulas
virtuais para o grande público,
mas é um passo necessário para a
democratização e universaliza-
ção do ensino”, defende Marques.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 e 30 maio 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




