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Movimente-se e construa coisas como se a empresa fosse sua
Novas Conexões

Alexandre Hohagen

C
omprometimento é
uma palavra muito
complexa. Não
literalmente, claro,
mas em decorrência

de todo significado que
carrega. Há muito tempo ouço
falar — e imagino que vocês
também — sobre “vestir a
c a m i s a”, “dar o sangue” pela
empresa, e se determinado
funcionário está realmente
envolvido nos processos

corporativos.
A verdade é que hoje vejo um

movimento mais profundo. O
comprometimento foi elevado
a outro patamar e estimula a
formação de uma nova
mentalidade por parte dos
funcionários e empresas: a do
empreendedor corporativo.

Especialmente em
companhias com DNA
inovador e traços de startup, o
empreendedorismo
corporativo vem ganhando
cada vez mais espaço. Isso
porque tudo acontece de
maneira muito acelerada, os
times são enxutos,
funcionários têm grande
liberdade e a performance
individual é valorizada e
estimulada.

Trata-se de um conceito que
cresceu nas empresas e se
tornou um diferencial
competitivo para candidatos
em processos seletivos. São
profissionais com perfil
empreendedor, capazes de

funcionar dentro da dinâmica
de uma organização e, ainda
assim, reconhecê-la como se
fosse sua. São aqueles que
enxergam as necessidades do
negócio, abraçam
oportunidades e têm a
vocação para preencher
lacunas, propor, desenvolver e
atuar em projetos diversos.

Estamos falando de
profissionais audaciosos,
estratégicos, capazes de
assumir riscos controlados e
que não têm medo de errar ou
recomeçar. Existe um lema que
costumamos incentivar que
traduz exatamente isso:
“movimente-se rápido e
construa coisas”.

Característicos das empresas
de internet, que cresceram no
Vale do Silício e se
acostumaram a mudar com a
velocidade rápida da rede, esses
atributos já são desejados por
diversas companhias de setores
considerados tradicionais, da
construção civil ao varejo. Isso

porque é nítido o valor que essa
mentalidade pode trazer a
praticamente todo tipo de
negócio, já que fomenta um
ciclo virtuoso baseado em
inovação nascida dentro da
própria companhia.

É importante ressaltar que
nós, brasileiros, estamos em
uma posição privilegiada neste
sentido. Números oficiais
mostram que a vocação para
empreender é natural do
brasileiro: hoje são mais de seis
milhões de empresas
espalhadas pelo país, segundo
o Sebrae. Negócios tradicionais,
digitais, inovadores, ousados. A
última edição do Global
Entrepreneurship Monitor
destaca que a maioria (52%) dos
brasileiros empreendedores
são jovens de 18 a 34 anos.

Trata-se de uma geração
bastante ativa no mercado de
trabalho — muito em
decorrência da economia local
pulsante —, que está iniciando a
carreira e já leva consigo uma

carga desse espírito. É essa nova
força de trabalho que deve
deixar a sua marca e mudar a
cultura empresarial brasileira
nos próximos anos, como já
vemos acontecer.

O fato é que encontrar e
contratar pessoas com essas
características é apenas o
primeiro passo. Depois disso, é
preciso permitir que eles se
desenvolvam continuamente e
sintam-se livres para trazer
novas ideias. Só assim essa
nova dinâmica funciona e os
talentos adquiridos conseguem
se sentir motivados a
continuar no negócio.

Entretanto, perpetuar um
ambiente propício a esse
empreendedorismo
corporativo ainda é um
desafio, principalmente diante
das tarefas cotidianas e da
pressão imposta por metas
muitas vezes agressivas. Manter
o negócio girando ao mesmo
tempo em que é dada essa
liberdade para arriscar dentro

de novos projetos é hoje um
dos principais desafios da
maior parte das empresas
que apoiam o
empreendedorismo
c o r p o r a t i v o.

Acredito que a
transformação organizacional
impulsionada por esses
“empresários dentro da
e m p r e s a” está atrelada à
capacidade do profissional
de colocar em prática seus
planos e de seus gestores em
definir prioridades.

O mesmo DNA daquele que
enxerga em uma demanda do
mercado a oportunidade de
ganhar a vida deve estar
presente em todos os níveis
hierárquicos da corporação
para que essa dinâmica dê
certo. Determinação,
imaginação, adaptação, e jogo
de equipe são, portanto,
palavras-chave nesse processo.

Alexandre Hohagen é vice-presidente
do Facebook para a América Latina

Es c o l a s
e st ra n g e i ra s
enviam alunos
para ONGs
De São Paulo

Do mesmo modo que algumas
empresas enviam executivos pa-
ra desenvolver projetos em
ONGs, instituições sem fins lu-
crativos e micro e pequenas em-
presas em diferentes países, tam-
bém existem escolas de negócios
que proporcionam experiências
parecidas a seus estudantes.

A espanhola Iese Business Scho-
ol, por exemplo, designou um ge-
rente para cuidar especialmente
disso. Durante o verão, entre o pri-
meiro e segundo ano, os alunos de
MBA têm a opção de participar de
um estágio em qualquer lugar do
mundo por um período de três
meses. Com campus em Barcelona
e Madri, além de atividades na
África, Ásia, Europa, América Lati-
na e Estados Unidos, a instituição
possui uma vasta rede, que au-
menta as possibilidades.

Segundo Rosie Innes, diretora
associada de carreiras do Iese, a ex-
periência permite que os estudan-
tes coloquem em prática suas ha-
bilidades de gestão e conceitos de
negócio adquiridas ao longo do
primeiro ano do programa. A sele-
ção das beneficiadas é realizada
durante o evento “Doing Good &
Doing Well”, no qual mais de 30
organizações entre ONGs, bancos
de desenvolvimento, empreende-
dores sociais e consultorias estra-
tégicas apresentam suas oportuni-
dades. “Nosso objetivo é ajudar a
encontrar soluções importantes
para questões operacionais dessas
entidades e garantir que seus im-
pactos positivos sejam maximiza-
dos na comunidade em que ser-
v e m”, ressalta.

O brasileiro Ricardo Tavares está
começando o seu segundo ano de
MBA no Iese e passou três meses
trabalhando no Centro de Investi-
gação em Saúde de Manhiça, Mo-
çambique, como contratado pelo
isGlobal (Instituto de Saúde Glo-
bal de Barcelona). “Meu trabalho
foi desenvolver um novo plano es-
tratégico para os próximos cinco
anos de uma organização sem fins
lucrativos que desenvolve pesqui-
sas em doenças transmissíveis em
Moçambique, na África”, explica.
Segundo ele, a experiência contri-
buiu para desenvolver sua capaci-
dade de comunicação e de lidar
com pessoas. “Também aprendi a
me adaptar a diferentes contextos
e ambientes e expandi minha rede
de contatos”, diz.

O brasileiro conta que se sur-
preendeu com o engajamento
das pessoas que trabalham no
terceiro setor. “Nunca tive tanta
facilidade para motivar meus co-
legas durante reuniões, discus-
sões e entrevistas”, garante.

A experiência foi tão positiva
que Tavares pode estar começan-
do a traçar um novo rumo para
sua carreira. “Pela primeira vez
na vida estou considerando a
possibilidade de investir em um
PhD”, afirma. (MA)

L I D E RA N Ç A

Empresas mandam executivos para
períodos sabáticos com viés social
Objetivo é oferecer experiências muito além do mundo corporativo. PorMichelle Aisenberg , para o Valor, de São Paulo

Desenvolver habilidades de li-
derança, trabalhar em equipes
multiculturais, conhecer de per-
to as necessidades de mercados
emergentes, construir novas re-
des de relacionamento e desen-
volver maior capacidade de
adaptação. Essas são questões
abordadas nos cursos de MBA
das escolas de negócios mundo
afora. Porém, em busca de expe-
riências mais práticas e intensas,
algumas empresas têm optado
por enviar seus executivos para
atuar como voluntários em
ONGs ou entidades sem fins lu-
crativos em diferentes países. É o
chamado sabático social.

A iniciativa não é comum no
mundo corporativo, tanto pelo
alto investimento quanto pela
dificuldade de abrir mão dos
profissionais durante certo pe-
ríodo de tempo. Mas, na opinião
de Mário Custódio, gerente da
divisão de RH da consultoria de
recrutamento Robert Half, tra-
ta-se de algo enriquecedor e que
pode trazer ótimos resultados.

Segundo o especialista, a prá-
tica é mais adotada por multina-
cionais. “É muito importante pa-
ra altos executivos de corpora-
ções com uma dinâmica multi-
cultural terem essa vivência
mais diversa. Isso facilita a cria-
ção de novos negócios e o traba-
lho em equipe”, afirma.

A farmacêutica britânica Gla -
xoSmithKline (GSK), por exem-
plo, encoraja seus funcionários
com alto desempenho a serem
voluntários de forma integral no
período de três a seis meses em
organizações não governamen-
tais por meio do programa Pul-
se, lançado em 2009. Desde en-
tão, participaram da iniciativa
mais de cem colaboradores glo-
balmente, dos quais cinco brasi-
leiros, que atuaram ou estão
atuando em países como El Sal-
vador, Haiti, Guatemala, Argen-
tina e também no Brasil.

“Além do benefício direto às
comunidades e organizações
atendidas, o engajamento dos
colaboradores fortalece a cultu-
ra interna da empresa. Isso me-
lhora a criatividade, a proativi-
dade e o trabalho em equipe”,
afirma a diretora de RH Tatiana
Melamed.

A gerente de RH Natália Cury,
33 anos, participou da primeira
turma do Pulse. Um dos fatores
que a estimulou a se inscrever
no processo de seleção foi sua
experiência com voluntariado
social na empresa, onde traba-
lha há 12 anos. De janeiro a abril
de 2010, ela trabalhou em El Sal-
vador com a organização Save
the Children, que possui um
projeto de distribuição de kits
para recém-nascidos carentes.

“A primeira mudança de com-
portamento já acontece antes
mesmo do embarque. Fui me
preparando para ser mais flexí-
vel, sabendo que estava come-
çando uma experiência onde tu-
do poderia mudar de uma hora
para outra”, afirma.

Durante seu sabático, Natália
visitou 12 hospitais e, com o ob-
jetivo de contribuir para a redu-
ção da mortalidade infantil no
país, usou sua experiência para
desenvolver uma ferramenta de
avaliação das ações realizadas
pela ONG, de forma a torná-la
mais eficiente. “É impressionan-
te o amadurecimento pessoal e
profissional que uma vivência
como essa proporciona”, diz.

Já a alemã SAP escolheu Brasil,
África do Sul e Índia como os lo-
cais de estreia de seu programa
SAP Sabático Social no ano pas-
sado. Durante um mês, 30 exe-
cutivos de equipes internacio-
nais deixaram suas mesas e se
tornaram voluntários em nove
instituições sem fins lucrativos.
Durante a seleção, critérios co-
mo potencial, avaliação de de-
sempenho, experiência com vo-
luntariado, liderança e capaci-
dade de resolver problemas fo-
ram levados em conta.

“É um período em que nossos
maiores potenciais se unem pa-
ra resolver desafios de negócios
junto a empreendedores sociais
e pequenas e médias empresas
em mercados emergentes”, resu-
me Evan Welsh, diretor de as-
suntos corporativos da SAP. Ele
veio a Belo Horizonte, onde tra-
balhou com mais oito compa-
nheiros da Alemanha, Estados
Unidos, Holanda, Ucrânia e Ca-
nadá para desenvolver um plano
de comunicação interna e exter-
na para uma associação de reci-
clagem de lixo. “Voltei com uma
experiência e novos aprendiza-
dos que jamais poderia ter ima-
g i n a d o”, diz.

Quem se prepara para viver
uma aventura parecida é a dire-
tora de comunicação Cristiana
Brito. No mês que vem, ela em-
barca para Xangai para traba-
lhar com empreendedores ou al-
guma organização de fomento
ao empreendedorismo social,
que conhecerá apenas quando
chegar. Ao todo, serão 30 dias de
trabalho voluntário e a chance
de desenvolver uma visão mais
ampla do mercado mundial e
melhorar a relação de institui-
ções locais com outras no Brasil.
“Vai ser uma das melhores expe-
riências da minha vida”, diz.

Para quem questiona a neces-
sidade de ir para o exterior para
realizar trabalhos voluntários
que poderiam ser feitos aqui
mesmo no Brasil, Zuleica Mode-

na, gerente de desenvolvimento
de talentos e treinamento para a
América Latina da John Deere,
afirma que atuar em outro país
dá a oportunidade de ver o
mundo através de uma nova
perspectiva. “Entender e apre-
ciar as diferenças ajuda a desen-
volver um líder global para o fu-
turo. Fazer um trabalho fora da
sua área de domínio e dia a dia
aumenta a adaptabilidade e fle-
xibilidade do profissional”, diz.

Zuleica foi a responsável por
apoiar a implementação do pro-
grama de sabático social na fa-
bricante de equipamentos agrí-
colas, em 2011. Chamada de Ins-
piring Leadership, a iniciativa

busca o desenvolvimento de li-
deranças globalmente por meio
da formação de times de 12 par-
ticipantes que trabalham juntos
antes, durante e depois de proje-
tos desenvolvidos em lugares re-
motos ao redor do mundo —
com organizações não governa-
mentais e sem fins lucrativos —,
em um formato de consultoria.

O programa já foi realizado
na Tailândia, Tanzânia, China,
Índia, Brasil e Estados Unidos. O
gerente de marketing estratégi-
co Fábio Dotto, por exemplo,
passou o mês de maio deste ano
em Chiang Mai, na Tailândia,
trabalhando com cinco famílias
de agricultores que cultivam

produtos orgânicos. “Nosso
principal projeto era desenvol-
ver um plano de marketing, di-
vulgação e comunicação, e criar
um plano de crescimento para o
negócio dessas pessoas”, explica.

Segundo o executivo, a expe-
riência foi fundamental para seu
desenvolvimento profissional.
“Aprendi muito sobre adminis-
tração e a criação de um networ-
king sustentável”, afirma. Além
disso, ele passou a entender me-
lhor os diferentes idiomas, costu-
mes e religiões. “Quanto mais vo-
cê aprende sobre uma cultura,
mais consegue fortalecer o rela-
cionamento com o cliente e sa-
ber o que deve ou não fazer.”

CLAÚDIO BELLI/VALOR

Cristiana Brito, diretora da SAP, segue mês que vem para um sabático social com empreendedores em Xangai
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 set. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




