




Antes de encarar um cargo de liderança interna-
cional, que exige viagens freqüentes e horários nada
convencionais, o executivo de TI deve considerar seus
objetivos pessoais e o momento profissional, segun-
do a consultora de carreira Rosa Alba Bernhoeft.

"É atrativo pensar na exposição tanto ao mercado
quanto à empresa, mas há que se abrir mão de vá-
rios aspectos pessoais", diz Rosa, que é diretora da
empresa Alba Consultoria. O convívio familiar e
os estudos são as razões que mais pesam contra.
Do ponto de vista das habilidades, o grande desa-
fio é a capacidade de criar uma linha de gestão in-
tegradora. "Não dá para alinhar resultados sem
considerar as vulnerabilidades de cada país", afir-
ma Rosa. Argemiro Leite, diretor internacional de
TI da Johnson&Johnson, concorda. Sob seu co-
mando estão 70 pessoas, divididas entre Brasil e
Estados Unidos, 25 delas em São José dos Cam-
pos, onde se localiza o centro de competência em
desenvolvimento de software, que atende à em-
presa globalmente. Para Leite, por mais que haja
uma uniformização dos processos, em algum mo-
mento as diferenças culturais afloram. "Mesmo na
América do Sul há peculiaridades. O mexicano
tem um estilo de hierarquia acentuado, enquanto
o argentino é mais questionador" diz Leite.

ComUIlÍCação> Além de lidar com dife-
rentes perfis, o líder de equipes regionais enfrenta
problemas de comunicação. João Cumerlato,
diretor de TI da construtora Odebrecht, acompa-
nha projetos em 18 países. Sua equipe está espalha-
.da entre América Latina, Estados Unidos, África e
Ásia. "Como há pessoas de diferentes nacionalida-
des, oferecemos cursos de português para quem é
de fora e de outras línguas para o pessoal daqui",
diz Cumerlato. O alinhamento das políticas de TI é
feito por região, em reuniões por videoconferência
a cada dois ou três meses. Além disso, para integrar
o time e incentivar a troca de experiências, há um
blog para a comunidade de TI. "A idéia é que a in-
formação esteja disponível e ao alcance de toda a
equipe", afirma Cumerlato. Na Johnson, o encontro
é semanal, também por videoconferência, com
todo o grupo se comunicando em inglês. Cada
profissional tem de três a cinco minutos para falar
sobre o mercado em que atua. "É o momento de in-
tegração e também de fama. A pessoa se solta, ga-
nha desenvoltura em outra língua", diz Leite.
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Autonomia> Há um ano e meio, Mareio
Millnitz, coordenador de sistemas de informação da
WEG, fabricante nacional de motores elétricos, tin-
tas e vernizes, deu início a um processo em que as
operações dos Estados Unidos, México, Portugal e
Argentina migraram para um mesmo ERP. A mudan-
ça foi o primeiro passo para um projeto que visa
integrar, nos próximos três anos, todos os sistemas,
processos e a infra-estrutura dos 20 escritórios in-
ternacionais. "Durante a primeira fase, a reação foi de
perda de autonomia, já que as unidades deixariam de
ser donas de seu login e senha", diz Millnitz. Segun-
do ele, com um modelo de governança, no qual as
responsabilidades de cada profissional e as estraté-
gias da empresa ficaram claras, a equipe de TI perce-
beu a importância da mudança.

Distribuir responsabilidades e autonomia é funda-
mental para conseguir liderar a distância, segundo
Leite, da Johnson. "No dia-a-dia, as equipes regionais
têm de tomar uma série de decisões e não há como
consultar o CIO para cada uma delas", afirma. Na
Odebrecht, além da distribuição de responsabilida-
des, hierarquicamente os funcionários de TI respon-
dem para seus diretores regionais. "A subordinação ao
Brasil é informal, já que disseminamos as práticas e
políticas de TI, mas cada unidade tem sua autono-
mia", diz Cumerlato. Ele cita como exemplo o Peru,
onde a tecnologia de comunicação adotada é por sa-
télite, enquanto nos Estados Unidos a rede é de fibra
óptica de alta velocidade. "Como em cada país a rea-
lidade e os recursos disponíveis são diferentes, não
dá para padronizar e centralizar tudo no Brasil", diz.

Para Rosa Alba, a necessidade obriga o gestor de TI
a ficar mais atento e acompanhar os talentos que
possam assumir posições estratégicas. Segundo ela,
investir em sistemas sofisticados de recursos huma-
nos é uma tendência nas empresas com operações
internacionais. Uma opção é fazer como a Odebrecht,
cujo RH utiliza um sistema que permite ao profissio-
nal expressar sua vontade de mudar de área ou de
país, para que possa ser avaliado de acordo com suas
características, experiência anterior e formação a ca-
da nova obra em que se vai formar uma equipe. "Nos-
so lema é mobilidade profissional", diz Cumerlato. €€
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