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Para trabalhar em equipe, retire as pedras do caminho

D
iz-se que alguns
insetos, como as
formigas, dão
exemplo de
o r g a n i z a ç ã o,

unidade e foco em metas
coletivas, enquanto o homem
teima em ignorar o real
sentido disso tudo.
Considerando o que presencio
há anos no ambiente

empresarial, infelizmente
tenho que concordar

com essa afirmação.
Todos sabem da importância

do trabalho em equipe para
que uma empresa alcance
resultados excepcionais.
Mas os executivos brasileiros
continuam sendo formados e
treinados para transitar no
que chamo de dimensão
racional, ou ‘hard’, da gestão.
Com isso, o foco da maioria é
produção, finanças ou
qualquer outro ativo tangível
da organização. O trabalho em
equipe, que como componente
da dimensão ‘soft ’ é difícil de
mensurar e mais ainda de
alcançar, fica “pra depois”.

Não se deveria ignorar a
importância de combinar as
duas dimensões para que o
trabalho em equipe se
concretize. Nesse caminho
existe o desafio de solucionar
o que Patrick Lencioni

denomina “disfunções”.
Há algum tempo mergulho
na análise dessa questão, com
base em inúmeras pesquisas
e ações de consultoria que
tenho realizado em empresas
de diversas partes do mundo,
especialmente no Brasil.

Para que um grupo de
pessoas consiga trabalhar
em conjunto para alcançar
um objetivo comum, é
preciso, realmente, desmontar
armadilhas e retirar algumas
“pedras” do caminho.
A primeira é a falta de
confiança. Em nossas
pesquisas, observamos que
não basta ser “do bem”.
Também é necessário entregar
resultados consistentemente,
além de conhecer, e reconhecer,
as próprias forças e fraquezas.
A coragem de dizer “não sei”,
“não fiz”, “me equivoquei” e
“preciso de ajuda” tem um
efeito fortalecedor sobre o

outro: faz pensar e agir. E essa
força se solidifica quando se
muda o curso das coisas.

Outra armadilha é o medo do
conflito. Se por um lado o
brasileiro tem, por cultura,
uma enorme capacidade de
estabelecer laços e trazer o
coração das pessoas para
os projetos, por outro há
a constante necessidade
de preservação pessoal.
Ela nos faz fugir dos conflitos
quando eles são vistos
como “g a n h a” ou
“p e r d e”. É possível,
contudo, haver uma situação
conflitante de ganho mútuo!

Sem confiança, abre-se
espaço para a concordância
cega e a bajulação. Com
confiança, o conflito se torna
edificante, o benefício
individual perde para o bem
coletivo e diminuem as
chances de cair em duas
outras armadilhas: a falta

de compromisso e a fuga
da responsabilidade.

Lembre-se de que, ainda que
sua opinião tenha sido vencida
no debate, seu compromisso
é com a ideia vencedora.
Trabalhe por ela. Em uma
equipe consolidada, cada
membro tem responsabilidade
por seus atos e pela execução
do que foi acertado. Diante de
um erro, no entanto, o foco
da discussão deve ser a solução
do problema, e não a busca
do “grande culpado”. Caso
contrário, as desculpas apenas
racionalmente verdadeiras
inundam a organização,
que pouco a pouco perde o
vigor, iniciando-se um mal
de difícil cura: o
subdesempenho satisfatório.

É comum que junto a essas
duas “pedras” se encontre
outra, a falta de foco nos
resultados. Nas tarefas diárias,
as metas de nível pessoal,

de carreira ou financeiras,
devem se somar às da equipe,
que em última instância
permitem obter os resultados
empresariais, em todas
as suas dimensões.

Enfim, não podemos
subestimar o valor de
competências ‘hard’ como
o conhecimento funcional,
as habilidades estratégicas
e a leitura adequada dos
movimentos macro. Mas, até
para maximizá-las, o trabalho
em equipe é fundamental.

Observe o efeito em cadeia:
a confiança leva a conflitos
saudáveis. Estes, ao
compromisso, que por sua vez
traz responsabilidade. Com ela,
vem o foco nos resultados
empresariais, sustentados por
competências ‘hard’. Confiança,
portanto, é a base de tudo.

Betania Tanure é doutora e professora
da PUC Minas e consultora da BTA

Gestora patrocina vinda de professor de renome à PUC-Rio
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

A gestora de recursos Vinci
Partners vai patrocinar uma cáte-
dra na Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio). Aos moldes do que
ocorre no exterior, a Vinci vai
doar recursos para viabilizar a
permanência de um professor de
renome na instituição carioca,
completando o salário que pode
ser oferecido pela universidade.
Os valores não são divulgados.

Leonardo Rezende, diretor do
departamento de economia da
PUC-Rio, afirma que a procura já
começou. Não há área específica
e as buscas se concentram em
professores das áreas de macroe-
conomia e finanças. No momen-
to, o desejo da universidade é tra-
zer um profissional de fora do
país. Porém, por meio da parce-
ria com a Vinci, a universidade
também poderá reter no Brasil
algum talento que poderia, por
falta de condições, optar por fa-
zer pesquisas nos Estados Unidos

ou Europa. “Esse professor estará
totalmente integrado ao corpo
da PUC-Rio. Ele vai participar dos
cursos de graduação, pós, douto-
rado, orientará teses de alunos,
fará pesquisas e produzirá arti-
gos para a universidade”, afirma.

Desde 2007, a Vinci mantém
uma parceria com a PUC-Rio,
oferecendo bolsas para alunos
de pós-graduação que tenham
teses ligadas a finanças. A gesto-
ra patrocina dois estudantes por
ano e a escolha é feita pela quali-
dade dos trabalhos, e não pela

situação financeira do aluno.
De acordo com Alessandro

Horta, sócio da Vinci, o projeto
da cátedra também não é assis-
tencialista, mas acadêmico. “Essa
iniciativa é destinada a apoiar o
professor, não o aluno. Isso não
beneficia apenas uma ou duas
pessoas, mas toda a universida-
de, uma vez esse professor pode-
rá influenciar todo esse ambien-
te e trará a sua linha de pesquisa”,
afirma. A escolha será feita pela
PUC-Rio. “Nós não vamos interfe-
rir, apenas ajudar a mapear esse

profissional e convencê-lo a pas-
sar uma temporada no Brasil.”

No momento, a cátedra Vinci
está sendo provisoriamente ocu-
pada por Márcio G. P. Garcia,
PhD por Stanford e que neste
ano participa como “visiting
scholar ” na Sloan, escola de ne-
gócios do MIT. A expectativa é
que o titular da cadeira chegue
no segundo semestre do ano
que vem, acompanhando o ca-
lendário do Hemisfério Norte.

O desejo da Vinci, diz Horta, é
que essa iniciativa tenha um

efeito multiplicador, levando
outras instituições a medidas
semelhantes. Rezende, da
PUC-Rio, também espera que o
exemplo possa motivar outros
doadores a patrocinar cátedras
em outras universidades. “Q u e-
remos estimular a cultura de as
pessoas terem a preocupação
de fomentar a pequisa sobre a
realidade brasileira”, afirma.
Não há prazo fixo para que esse
professor fique na cátedra. Tu-
do dependerá de como será fei-
ta a negociação.

C O N TATOS

Ex-alunos e
u n i ve r s i d a d e s
buscam maior
a p rox i m a ç ã o
Grupos de alumni se organizam no Brasil a
exemplo do que acontece em outros países.
Po r Letícia Arcoverde, de São Paulo

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Rafael Oliveira, formado em 2009, é um dos organizadores da nova associação de ex-alunos da UFRGS. Ele diz que ideia é replicar modelos de escolas estrang e i ra s

Mais forte nos Estados Unidos
e Europa, a cultura de manter
uma ligação próxima com a ins-
tituição de ensino após a forma-
tura ainda busca espaço no Bra-
sil. Embora as chamadas asso-
ciações de alumni já existam em
diversas universidades e escolas
de negócio, o desafio para con-
solidar a relação entre a organi-
zação e os ex-alunos é constante.

No último fim de semana, um
grupo de formados na escola de
administração da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) lançou mais uma comu-
nidade com esse objetivo. A ideia
surgiu após sugestão de um pro-
fessor durante um evento que
reuniu estudantes formados no
curso e turmas de graduação.
Após um ano e meio de conver-
sas, pelo menos 20 ex-alunos par-
ticiparam da organização do gru-
po, oficialmente uma seção da as-
sociação de ex-alunos da UFRGS.

O objetivo é reunir formados
tanto nos cursos de graduação
quanto de pós. Para um dos orga-
nizadores, Rafael Oliveira, for-
mado em 2009 e hoje profissio-
nal do mercado financeiro, a
ideia é replicar modelos de esco-
las estrangeiras, onde esse tipo
de associação fomenta o networ-
king e gera oportunidades de ne-
gócios. “Não queremos apenas o
rótulo de ex-aluno, e sim criar
uma relação próxima com a uni-
versidade após a formatura”, diz.

Os três pilares da associação,
segundo Pedro Schuch Mall-
mann, outro organizador tam-
bém formado em 2009, são a re-

tribuição à escola, já em prática
por meio de programas de men-
toring com alunos da gradua-
ção, o desenvolvimento conti-
nuado dos formados e o networ-
king entre alunos e alumni. Eles
esperam promover ao menos
dois eventos anuais para asso-
ciados para dar continuidade a
esses objetivos. Desde o início da
organização, cerca de 50 ex-alu-
nos já se associaram por meio
do pagamento de uma anuida-
de. Uma das atividades que a co-
munidade já está promovendo é
uma pesquisa, feita com ajuda
da escola, sobre o perfil dos que
se formam no curso.

Como a UFRGS é uma institui-
ção pública, as formas de operar
a associação não devem se asse-
melhar tanto com a de universi-
dades estrangeiras, onde as co-
munidades de alumni são veícu-
los para promover a escola entre
potenciais alunos e representam
doadores generosos à organiza-
ção. A ideia de criar um fundo de
doações, por exemplo, está ador-
mecida. No entanto, para Olivei-
ra, há a expectativa de que a co-
munidade de alumni seja uma
“f e r r a m e n t a” para valorizar o
curso de administração da fede-
ral, contribuindo para que ele
melhore sua posição em ran-
kings e atraia estudantes que
possam estar em dúvida entre o
que escolher na hora do vestibu-
lar. “Queremos que os alunos sai-
bam que no curso de administra-
ção existe uma rede de contatos
forte com a qual eles podem con-
tar após a formatura.”

O desafio de estabelecer orga-
nizações como a da UFRGS no
Brasil continua em diversas ou-
tras instituições de ensino. A co-
munidade de ex-alunos da esco-
la de negócios particular Insper,
por exemplo, foi criada há 25
anos, mas ainda pensa em novas
formas de aumentar a aproxi-
mação com os profissionais for-
mados em cursos de MBA, gra-
duação e pós. A mudança mais
recente ocorreu no ano passa-
do, quando o Insper criou uma
área para gerir especificamente
o relacionamento com os
alumni. Consolidou, assim, um
trabalho que se espalhava por
diferentes departamentos e
acabava sendo mais forte ape-
nas no núcleo de carreiras, vol-
tado para a inserção dos ex-alu-
nos no mercado de trabalho.

“Sinto que temos acertado
mais ao atender as expectativas
dos alumni”, diz a gerente de re-
lacionamento institucional do
Insper, Camila Du Plessis. O au-
mento na participação dos
ex-alunos é perceptível, em espe-
cial no comparecimento a even-
tos e no maior número de doa-
ções para o fundo de bolsas,
aberto desde 2008. Em 2011, por

exemplo, o Insper recebeu cerca
de 80 alumni em um evento da
graduação, e o número saltou
para 350 no ano seguinte. Já os
doadores para o fundo de bolsas
passaram de menos de 30 em
2010 para 130 em 2012.

Segundo Camila, o mais co-
mum são doações mensais de R$
50, mas, no ano passado, ex-alu-
nos criaram o fundo de investi-
mentos Perfin Educar, braço da
Perfin Investimentos, para arre-
cadar recursos para as bolsas da
instituição. Em 2013, o Insper já
arrecadou R$ 261 mil com
ex-alunos, a maioria fruto da ini-
ciativa da Perfin — a título de
comparação, o ano de 2012 fe-
chou com R$ 50 mil em doações.

Ainda assim, a comunidade
de ex-alunos, que não cobra
anuidade e oferece benefícios
como desconto de 40% em no-
vos cursos, considera a associa-
ção um investimento. “O retorno
é excelente”, diz Camila. “Au -
mentou o senso de pertenci-
mento das pessoas que passa-
ram pela escola, o que faz com
que os alumni atuem como ‘ad -
vogados’ do Insper”, diz. Dentre
as atividades da associação estão
programas de mentoring com

os alunos de último ano da gra-
duação e o apadrinhamento de
bolsistas. Nos próximos anos, o
Insper espera fortalecer o em-
preendedorismo e a inovação,
formando uma rede de contatos
para gerar negócios e parcerias.
“Queremos que o ex-aluno se
sinta parte do processo e saiba
que têm valor a agregar para a
e s c o l a”, diz Camila.

Outra instituição pública, o
Coppead, parte da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
possui uma associação de ex-alu-
nos há mais de uma década, e
também promove mudanças pa-
ra aproximar os alunos da escola
— a única no Brasil com um MBA
‘f u l l - t i m e’ classificado entre os
melhores do mundo segundo o
jornal “Financial Times”. Presidi-
da pelo professor e ex-aluno Vi-
cente Ferreira, a associação pos-
sui outros quatro alumni como
diretores e oferece eventos men-
sais no Rio que costumam reu-
nir cerca de 60 pessoas. Até o fim
do ano, a associação pretende
lançar uma plataforma de ban-
co de dados para resolver um de
seus principais problemas: a
atualização do contato dos alu-
nos que passaram pela escola.

Dos dez mil ex-alunos, apenas
dois mil estão cadastrados.

Segundo Ferreira, a platafor-
ma vai registrar o contato e o
currículo dos profissionais por
meio do perfil do LinkedIn, além
do tipo de colaboração que ele
gostaria de oferecer para outros
alunos como mentoring, pro-
mover contato com conhecidos
ou apresentar possibilidades de
negócios e carreira. Assim, a as-
sociação poderá fazer a ponte
entre pessoas com interesses
complementares e, segundo Fer-
reira, favorecer a empregabilida-
de entre os alunos. “A escola vive
do sucesso dos seus ex-alunos”,
diz o professor de finanças, da
turma de mestrado de 1993.

A associação aumentou a parce-
ria com empresas para deixar, a
partir do ano que vem, de cobrar a
anuidade dos associados, e já pla-
neja eventos em outras cidades,
como São Paulo. O professor reco-
nhece, contudo, que a cultura de
alumni ainda está se consolidando
no Brasil, em especial no que diz
respeito a doações, algo bastante
raro no Coppead. “Temos ex-alu-
nos que já doaram pra Harvard,
mas nunca para cá. Não existe ain-
da essa tradição no país”, diz.

Rumo certo

Betania Tanure
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 out. 2013, Eu & Investimentos, p. D4.




