
UM NOVO
MERCADO PARA
O EXECUTIVO
BRASILEIRO
Formação multicultural ajuda brasileiro
a administrar filiais no exterior

Nos últimos anos aumentou o
número de empresas brasileiras,
mesmo de médio porte, que
compraram ativos no exterior. Um
dos casos mais recentes é o do grupo
JBS, dono da Friboi, maior frigorífico
da América Latina, que adquiriu por
US$ 1,4 bilhão a americana Swift,
terceira maior processadora de carnes
dos Estados Unidos. E, para não
fugir a regra, a empresa compradora
passará a ditar as regras do jogo.
O tom "abrasileirado" à gestão das
plantas estrangeiras começou assim
que o negócio foi fechado, há cerca de
dois meses.

Foram expatriados executivos para
as áreas administrativas, industrial,
recursos humanos e logística, entre
outras. A idéia, de acordo com Marco
Aurélio Barbosa, diretor de RH e

comunicação corporativa da Friboi,
é levar a cultura da empresa para o
exterior. Mesmo sabendo que é um
entrave, ele aposta no sucesso da
fórmula brasileira. Faz coro com esse
pensamento Gino Oyamada, um dos
sócios da Fesa Global Recruiters, que
já orientou empresas em processos
de aquisição na Europa e na Ásia.
Para Oyamada, a existência de muitas
nacionalidades no País contribui para
a formação multicultural do executivo
brasileiro. E isso, segundo ele, abre
muitas portas, já que fica mais fácil se
adaptar às realidades estrangeiras do
que o inverso.

Facilidades ou não, o fato é que
quando ocorre uma fusão entre
empresas de dois países, não há como
deixar de lidar com leis diferentes,
sindicatos diferentes, enfim, culturas

diferentes. Deixar de identificar
os traços culturais e individuais
dos colegas de outros países é um
convite para lidar com o fracasso.
Um dos casos mais conhecidos é o
da fusão entre a alemã Daimler-Benz
e a americana Chyrsler, ocorrida em
1998. Classificada como a fusão do
século do mundo automobilístico, a
idéia era criar uma utilização conjunta
de componentes para produtos
assemelhados e, com isso, uma
redução de custos nos produtos.

Mas, por enxergar apenas
semelhanças, o abismo que separava
as duas empresas apareceu em forma
de prejuízos e de demissão em larga
escala. Depois de injetar bilhões de
euros para tentar recuperar a Chrysler,
a empresa alemã decidiu vender 80,1%
da norte-americana para o grupo de



private equity (fundo que
compra participações em
empresas) Cerberus Capital
Management.

Resistência

Responsável pela
condução da mudança
do processo cultural
envolvendo a aquisição
do Banespa pelo
Banco Santander, o
administrador Herbert
Steinberg afirma
não haver culturas
iguais na união de
duas empresas, seja
de que portes forem.
"Quando se dá a fusão
da cultura A com a
cultura B, o que ocorre
é o surgimento de uma
terceira cultura, que nada
tem a ver com A ou B,
apesar de ser fruto delas",
declarou ao Administrador
Profissional.

Uma das maiores dificuldades
em um processo de mudança é o

combate à resistência.
O temor aos cortes no
quadro de pessoal e à

adequação de processos
levam as pessoas a se

oporem à as mudanças.
O ápice da resistência
se dá quando pessoas
estranhas (novos

executivos) começam a circular nos
corredores da "nova empresa"

Participar de um programa de
expatriação nestas condições é
sinônimo de frustração. Um exemplo
mal-sucedido aconteceu com a
América Latina Logística, ao adquirir
em 1999 três ferrovias argentinas.
A direção dos negócios foi entregue
a um brasileiro, que apesar de
capacitado e de dominar o idioma
espanhol não conseguiu vencer a
resistência local.

Para evitar problemas dessa natureza,
empresas brasileiras com filiais
estrangeiras exigem que os executivos
estejam mais interessados em
gerar resultados do que enriquecer
os currículos com experiências
estrangeiras. Tudo é feito para
que nada saia errado, pois uma
expatriação errada é frustrante para o
profissional e péssima para a empresa.

Por outro lado, a versatilidade do
administrador brasileiro chama a
atenção dos investidores estrangeiros
que compram empresas nacionais.
Cada vez mais são considerados vitais
para a gestão dos negócios no País.
"A sabedoria para o investidor é ter
um executivo com senso global de
realização, de investimentos, mas
que seja essencialmente local, pois
só assim irá entender o ambiente e
as questões básicas necessárias para
a melhor performance dos negócios"
declarou Steinberg. L
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