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O que você faria se não tivesse medo de mudar?

E
m cem anos,
avançamos mais
do que nos últimos
dois mil. A forma
de locomoção

mudou, a maneira como
nos comunicamos mudou.
Nem mesmo a gripe é a
mesma. Enfim, o jeito que
interagimos com o mundo

está completamente diferente.
Algumas vezes a mudança

foi para pior, mas acho que
todos concordam que, no
balanço geral, melhoramos
significativamente. Por que
então, ainda vejo aqueles que se
distanciam na hora de colher os
frutos depois de tanto esforço?

Já em 1965, a lei de Moore —
que ganhou esse nome devido
à previsão do então presidente
da Intel, Gordon Moore —
trouxe à tona uma questão
válida até hoje: a do
crescimento tecnológico
exponencial, enquanto nós,
pessoas, operamos a uma
taxa linear. Aplicar essa
teoria em um contexto de
desenvolvimento empresarial
se provou um exercício válido.

Sendo empresas
comandadas por pessoas, e
não máquinas, fica realmente
difícil acompanhar todas

as novidades que surgem
no mercado dia sim, dia
também. Porém, é necessário
um esforço extra na
preparação para se
adaptar a essas mudanças.

A adoção de novas
tecnologias por parte das
empresas tem tentado
acompanhar, de certa forma,
essas transformações,
especialmente quando traz
benefícios diretos às operações
— redução do tempo de
entrega, respostas imediatas
a problemas em potencial
entre outras. Porém, existem
consequências dessas
novidades que nem sempre
têm sido levadas em
consideração por gestores: o
impacto das novas tecnologias
na cultura organizacional.

E isso não é exclusivo ao
Brasil. Quando nos deparamos
com uma nova força de

trabalho impaciente com
processos burocráticos,
interessada em um ambiente
de trabalho flexível,
acostumada com um mundo
de informações em suas
mãos e não lá muito apegada
à hierarquias, até quando
será possível manter
processos engessados
e uma cultura organizacional
do século passado?

Tenho visto o crescente
número de matérias
questionando as mais variadas
formas de utilização de novas
tecnologias no ambiente de
trabalho. Elas dissertam sobre
se gestores devem permitir
que funcionários baixem o
e-mail corporativo em seus
celulares pessoais — essa
já até se tornou uma questão
legal trabalhista — ou até
mesmo sobre o acesso às redes
sociais como o Facebook.

Não dá para negar o impacto
das redes sociais na vida
das pessoas, assim como
não é possível ignorar o
potencial de negócios
inerente a essas plataformas.
Bloquear o acesso a esses
tipos de recursos em é
como tentar tapar o sol com
a peneira. Você invariavelmente
sairá queimado.

Empresas de internet têm
colaborado enormemente
com essa (r)evolução
corporativa. Não é à toa que
grande parte daquelas que
tornaram o Vale do Silício um
polo tecnológico nada menos
do que respeitável estão entre
as empresas nas quais as
pessoas gostariam de trabalhar.

Isso decorre de beber na
fonte dos princípios básicos
do mundo da tecnologia em
si e transportar isso para a
cultura corporativa,

preparando sua força de
trabalho para a dinâmica de
um mundo cada vez mais veloz.

Não ter medo é a base para
todas as outras premissas.
Não ter medo de tomar
decisões, de errar ou de
começar tudo do zero. Dessa
forma, mover-se rápido é
inerente a todo o processo, já
que é melhor realizar uma
tarefa, um projeto ou uma ação,
do que perder tempo buscando
a perfeição em um mundo
onde tudo muda com uma
rapidez quase irreal.

Estimular os profissionais
a trabalhar dentro dessa
dinâmica me parece a
melhor forma de se preparar
para as mudanças
exponenciais tecnológicas.
Faz sentido para você?

Alexandre Hohagen é vice-presidente
do Facebook na América Latina

AMEAÇA CIBERNÉTICA

Escolas enfrentam a espionagem e a sabotagem
Adam Palin
Do Financial Times

A ameaça crescente dos ata-
ques cibernéticos despertou a
atenção de governos e empresas
de todas as partes do mundo. To-
dos eles têm interesse em enfren-
tar o grande número de ameaças
on-line já existentes, e as que sur-
gem a cada dia. Elas vão da es-
pionagem — o roubo de pro-
priedade intelectual por meio
de spywares (programas es-
piões) — à sabotagem, por meio
da importação de malwares
(programas mal intencionados,
como vírus) para seus sistemas.

A segurança cibernética, que
envolve a proteção de computa-
dores, dados, redes e progra-
mas contra acessos não autori-
zados e ataques, é um investi-
mento financeiro que vem cres-
cendo nas companhias. Afinal,
a vulnerabilidade aos ataques
as expõe a perdas tanto mate-
riais quanto intangíveis.

Sandor Boyson, professor da
Smith School of Business da Uni-
versidade de Maryland, estima
que as companhias americanas
sofrem, todos os anos, perdas in-
telectuais avaliadas em centenas
de bilhões de dólares para o cri-
me cibernético. “As empresas es-
tão ficando mais atentas em re-
lação à sua vulnerabilidade e
perceberam que não podem
simplesmente esperar o governo
agir ”, diz Frank Cilluffo, diretor
do Instituto de Políticas de Segu-
rança Interna da Universidade
George Washington.

Há também a questão da go-
vernança corporativa. David Up-
ton, professor de gerenciamento
de operações da Saïd Business
School da Universidade de Ox-
ford, diz que os conselhos de ad-
ministração das empresas preci-
sam prestar contas aos acionis-
tas sobre as perdas relacionadas
aos crimes cibernéticos.

Para Eric Johnson, reitor-asso-
ciado da Tuck School of Business

do Dartmouth College, uma das
maiores preocupações das com-
panhias é o chamado “spear
phishing”. São ataques sofistica-
dos que miram especificamente
um indivíduo e têm origem em
uma fonte conhecida. No en-
tanto, esses ataques somente
são bem-sucedidos quando as
vítimas “mordem a isca”.

O professor Boyson diz que
áreas como a de compras tam-
bém deveriam ser mais vigiadas.
“Em algumas empresas, pratica-
mente não existe a gestão e o
controle dos riscos envolvidos
em suas transações”. Essas
ameaças podem ser tanto exter-
nas quanto internas. Para o pro-
fessor Boyson, embora as bre-
chas de ‘insider information’ se -
jam quase sempre mal relatadas
pelas empresas, o grau de amea-
ça representado por ‘insiders’
bem informados é enorme.

Dessa maneira, incutir a im-
portância da segurança ciberné-
tica nos líderes empresariais já é

considerada uma prioridade em
muitas escolas de negócios. “Es -
sas instituições têm a responsa-
bilidade de ensinar segurança
cibernética para seus alunos e,
assim, proteger as empresas”,
afirma o professor Upton.

Na opinião do professor de
inovação Terry August, da Rady
School of Management da Uni-
versidade da Califórnia, em San
Diego, soluções técnicas podem
ser desenvolvidas e empregadas
facilmente, mas o elo fraco é
sempre o humano — ou seja, os
indivíduos envolvidos. “Há solu-
ções para a maior parte dos ata-
ques. A questão é, como pode-
mos incentivar as pessoas e as
empresas a empregá-las?”.

Em busca dessa resposta, um
número crescente de escola de
negócios está colaborando com
departamentos de suas univer-
sidades em programas de segu-
rança cibernética e pesquisas. A
Smith School, por exemplo,
juntou-se às faculdades de en-

genharia e políticas públicas da
Universidade de Maryland para
lançar um programa em
meio-período de liderança em
segurança cibernética.

A escola de negócios da Uni-
versidade George Washington
também se uniu a outros depar-
tamentos da universidade para
incluir em seus programas de
MBA uma disciplina especializa-
da no assunto. Já o Centro de Se-
gurança Cibernética da Univer-
sidade de Oxford reune acadê-
micos de toda a instituição, en-
tre eles o professor Upton. Sua
pesquisa sobre a detecção de
ameaças envolve a colaboração
de profissionais diversos como
psicólogos e criminalistas.

As escolas de negócios são
uma parte integral da colabora-
ção que existe nessa área, afirma
o professor Upton. “Afinal de
contas, são as empresas que em
última instância precisam imple-
mentar as medidas de
segurança cibernética.”

ENSINO EXECUTIVO

B ra s i l e i ro
assume novo
negócio da
espanhola IE
Ex-presidente do grupo Ibmec Educacional
comandará expansão global em cursos
customizados. Por Stela Campos, de São Paulo

O brasileiro VanDyck Silveira
assume em novembro o coman-
do de uma nova unidade da es-
cola de negócios espanhola IE
Business School. Sob sua tutela,
a recém-criada IE Corporate
Learning vai atuar especifica-
mente na área de ensino custo-
mizado para empresas em di-
versos países. “Vamos buscar
sócios na iniciativa privada e
também parcerias com outras
escolas”, diz o novo CEO.

O objetivo inicial da IE Corpo-
rate Learning, segundo Silveira,
é olhar com mais afinco os paí-
ses do Oriente Médio. Depois, os
olhares se voltarão para a Amé-
rica Latina, Ásia e, só então, para
os Estados Unidos. “Queremos
começar o trabalho no mercado
americano quando já tivermos
provado que o nosso conceito é
novo e funciona”, diz.

Em sua opinião, um dos dife-
renciais do ensino corporativo
praticado pelo IE é a inclusão de

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Silveira diz que objetivo da IE Corporate Learning é trabalhar nos mercados do Oriente Médio, América Latina, Ásia para preparar a entrada nos Estados Unidos

técnicas alternativas de aprendi-
zado que são acrescentadas ao
currículo tradicional. Isso signi-
fica chamar um piloto de aviões
ou um maestro de orquestra pa-
ra falar de determinada prática,
dependendo da necessidade do
cliente. “Estamos abertos para
experimentar todas as possibili-
dades ligadas ao conceito de li-
derança positiva. A intenção é a
valorização dos pontos fortes de
cada indivíduo e não apenas fo-
car nos seus ‘gaps’ ”, diz.

Com essas inovações, a escola
pretende, segundo Silveira, dar
ênfase ao aprendizado das cha-
madas “soft skills” —  habilida -
des que vão além do conheci-
mento mais clássico da adminis-
tração e que podem ser desen-
volvidas por meio de aulas de fi-
losofia, artes ou atividades lúdi-
cas. “Queremos que as salas de
aula transcendam o esquema
tradicional”, ressalta.

A nova IE Corporate Learning

se beneficiará da infraestrutura
e do prestígio da escola de ne-
gócios espanhola, que figura
nos primeiros lugares dos prin-
cipais rankings mundiais de en-
sino executivo. Fundada por
um grupo de empresários em
1973, ela investiu cerca de € 20
milhões nos últimos anos na
ampliação de suas instalações e
capacitação tecnológica. “Va -
mos poder realizar programas
para altos executivos nos quais
eles vão terão a oportunidade
de fazer boa parte dos estudos
de forma on-line”, diz Silveira.

São os chamados programas
mistos (“blended”), realizados
parcialmente a distância. Em
2013, a IE Business School ficou
na 14ª colocação no ranking do
jornal britânico “Financial Ti-
mes” entre os melhores progra-
mas customizados de educação
executiva do mundo.

Aos 40 anos, Silveira tem uma
trajetória longa junto ao ensino
de negócios. Ele atuou por 13
anos no Ibmec, onde começou
como professor da unidade São
Paulo. Ao deixar a escola em
2007, ficou por quatro anos na

Inglaterra como diretor de de-
senvolvimento de negócios na
Duke Corporate Education (Du-
ke CE). Em 2011, retornou ao
país para assumir o cargo de di-
retor-presidente do grupo Ib-
mec Educacional. Este ano, jun-
to a outros cinco executivos,
Silveira fez uma oferta de com-
pra da instituição, mas não ob-
teve sucesso. Ao ver que o negó-
cio não progrediria, decidiu
aceitar o convite da IE Business
School para assumir o novo ne-
gócio. “Existem muitas seme-
lhanças entre os projetos que

eu tinha para o Ibmec e o que
está sendo desenvolvido no IE.
Gosto da ideia de um modelo
de negócio global”, afirma.

Graduado em economia e
com PhD e MA pela Universida-
de de Claremont em Los Ange-
les, Silveira atuou no mercado fi-
nanceiro antes de ingressar no
mundo acadêmico. Trabalhou
em bancos de investimentos co-
mo o Merrill Lynch, Rothschild e
MTTrust/Webster Bank nos Esta-
dos Unidos e no Brasil. Além dis-
so, teve uma passagem pelo Gal-
lup Consulting em Londres.
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Ra n k i n g
USP e FGV estão no
foco dos recrutadores
Duas instituições de ensino
brasileiras estão no ranking das
150 universidades que formam
os melhores funcionários,
segundo estudo com cinco
mil recrutadores de 20 países.
A Fundação Getulio Vargas (FGV)
está na 93ª posição e a
Universidade de São Paulo (USP),
no 113º lugar — ambas em
posições similares às do ano
passado. Elas são as mais bem
colocadas na América Latina.
A Universidade de Oxford, do
Reino Unido, é a instituição de
ensino preferida pelos
profissionais. A americana
Harvard e a Universidade de
Cambridge, também do Reino
Unido, completam o pódio.
O “Global Employability Survey”
é realizado pela consultoria
francesa em educação Emerging
em parceria com o instituto de
pesquisa alemão Trendence.
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Novas Conexões

Alexandre Hohagen

A utiliz
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s educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




