
O
ENGENHEIRO PAULISTA CAS-
siano Hissnauer, diretor
de suprimentos para a
América Latina da Am-
bev, faz parte de um pe-
queno grupo de funcioná-
rios da cervejaria: o dos

43 executivos com potência! para ocupar
uma posição de liderança era qualquer sub-
sidiária da Tnbev (controladora da Ambev)
no mundo. Em junho, esse potencial será
posto à prova. Aos 36 anos. Hissnauer vai
se mudar para a China na companhia da
muiher e das duas filhas. Ele não apenas
será o diretor de suprimentos para a região
(que inclui também Austrália. Cingapura e
Coréia do Sul) como ganhou o desafio ex-
tra de gerenciar um escritório que compra-
rá produtos e serviços da Ásia para o resto

do mundo. 'LHoje. esse processo ainda é
feito de maneira bem descentralizada", afir-
ma Hissnauer. Parte importante da prepa-
ração que o executivo recebeu para ocupar
esse posto foi dada há dois anos. Na épo-
ca, com outros 39 profissionais da empre-
sa no mundo todo. Hissnauer passou duas
semanas enfurnado nas salas de aula de
Wharton, escola de negócios da Universi-
dade da Pensilvânia. nos Estados Unidos,
e outras duas no Insead, na França. "Tra-
balho em uma área que cada vez mais se-
guirá diretrizes globais", diz. "Fui treina-
do para ter uma visão global do nosso ne-
gócio." O modelo de imersão pelo qual
Hissnauer passou foi criado há apenas três
anos, vem se espalhando por outras em-
presas e é um sinal da necessidade cada vez
maior das corporações brasileiras.



Até 2005. os cursos para o corpo ge-
rencial da Vale eram organizados pela Fun-
dação Dom Cabral, de Belo Horizonte. O
antigo modelo de aprendizado hoje atende
apenas supervisores e gerentes. Para ní-
veis superiores, o pacote de estudos inclui
uma semana no IMD. na Suíça, e outra na
Sloan, a escola de administração do Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT).
Atualmente, a Vale manda para essas duas
escolas cerca de 3 20 exe-
cutivos por ano, divididos
em turmas de, no máxi-
mo. 30 alunos.

Um dos principais ob-
jetivos desses cursos —
feitos sob medida para
grupos fechados — é ex-
por os executivos ao que
há de melhor no ensino de
gestão no mundo. Um dos
destaques da programa-
ção dos alunos da Ambev. em Wharton,
por exemplo, é a aula com Ram Charan,
o badalado autor do livro Execução -— A
Disciplina para Atingir Resultados. As es-
colas de primeira linha da Europa, como
IMD e insead, são menos profícuas em ce-
lebridades. Em compensação, oferecem
aos executivos um ambiente de aprendi-
zado ainda maís diverso. "Nosso pessoal
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precisa ter uma visão cada vez mais am-
pla de como todos os mercados funcio-
nam", diz Francisco Deppermann Fortes,
diretor de recursos humanos do grupo si-
derúrgico Gerdau. "E as escolas européias
são excelentes nisso." Durante os sete dias
que passaram no insead no ano passado,
29 executivos da Gerdau tiveram aulas
com professores de Rússia, Portugal, In-
glaterra e Estados Unidos.

Espera-se que, além de
absorver as idéias dos
mestres, os executivos trei-
nados no exterior desen-
volvam um senso maior
de cooperação. ''À medi-
da que urna companhia se
internacionaliza e passa a
ter profissionais de várias
culturas, torna-se neces-
sário treiná-los num terri-
tório neutro", diz Richard

M. Locke, professor de empreendedoris-
mo e de ciência política do MIT e um dos
coordenadores do curso da Vale na univer-
sidade. O tal terreno neutro deixa os exe-
cutivos mais suscetíveis à troca de conhe-
cimento e menos arraigados a suas idios-
sincrasias, dizem os especialistas. "Nos
debates sobre o negócio, pensamos mais
no que faz sentido para a empresa como
um todo e menos no que é bom para os bel-
gas ou para os brasileiros", diz Hissnauer,
da Ambev. A interação também tem bene-
ficiado os executivos da Vale, que desco-
briram que têm muito a aprender com os
colegas da canadense Inco. adquirida pe-
la mineradora brasileira em 2006. "Eles
íêm muito mais experiência, por exemplo,
no relacionamento com governos, comu-
nidades e ONGs. os chamados stakehol-
ders", diz Pedro Gutemberg, diretor de tec-
nologia e assistência técnica em ferrosos
da Vale, que já assistiu a aulas no MIT.

Os resultados desses cursos, na avalia-
ção das empresas, têm sido bons — e elas
já pensam em ampliá-los. A Vale. por
exemplo, planeja mais um módulo no ex-
terior. Dessa vez, a idéia é que o MIT e o
IMD trabalhem juntos para oferecer aos
executivos da empresa um programa cen-
trado no estudo de questões voltadas pa-
ra a sustentabilidade. A Ambev está estu-
dando com a Wharton a possibilidade de
incluir em seu programa urna visita à Chi-
na, onde seus executivos veriam o que ren-
de tanto assunto em sala de aula. •
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