
Maior flexibilidade faz Aventis
brasileira ‘exportar’ executivos
Companhia treina seus
profissionais para
atuarem no mercado
internacional. Rapidez
para lidar com
mudanças é ponto
positivo para o Brasil
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A mão-de-obra brasileira está ca-
da vez mais valorizada no merca-
dode trabalhointernacional.Isso
se deve principalmente à rapidez
eàfacilidade queobrasileiropos-
sui para lidar com situações ad-
versas dentrode culturasdiferen-
tes. Atualmente, as grandes cor-
porações têm treinado seus ta-
lentos para enviá-los às suas uni-
dades do exterior, operando co-
mo ‘exportadores de
mão-de-obra’. Um exemplo des-
sa tendência vem do Grupo Sano-
fi-Aventis, que tem qualificado
muitos colaboradores para atua-
rem em seus escritórios interna-
cionais.

Deacordo comodiretor deRe-
cursos Humanos e Serviços de
Suporte da Sanofi-Aventis, André
Rapoport, as pessoasque nascem
no território nacional se adaptam
desde cedoa conviver coma mis-
cigenação e isso facilita na hora de
lidar com o diferente.

“Nossos profissionais são tão
qualificados quanto os de qual-
quer outrolugar domundo. Ases-
colas de primeira linha do Brasil
não deixam nada a desejar às da

rar o seu trabalho”, explicou Ra-
poport.

As promoções na empresa
acontecem através de avaliações
dos seus gestores, que identifi-
cam quais as atuais necessidades
de cada profissional. Depois des-
sa etapa, as avaliações são discu-
tidas por um comitê composto
por 12 diretorese pelo presidente,
que irão decidir se alguém será
promovido. “A gente não quer
que a carreira de alguém fique
atrelada a uma pessoa. Isso tam-
bém gerauma certaeconomia, já
que o dinheiro será investido na
área que estiver mais deficiente,
não se repassando a verba para o
lugar errado”, afirmou Rapoport.

A Sanofi-Aventis investe por
ano aproximadamente R$ 16 mi-
lhões com treinamentos dentro
da empresa. Os representantes
comerciais, por exemplo, rece-
bem 180horas detreinamento ao
longo do ano, que envolvem co-
nhecimentos sobre o corpo hu-
mano e os remédios, a área co-
mercial e até mesmo sobre atitu-
des comportamentais. Já os fun-
cionários que trabalham na sede
recebem cerca de 120 horas de
treinamento e palestras por ano,
que abordam desde como am-
pliar a sua visão até como tornar
uma reunião mais produtiva.
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André Rapoport

Europa ou dos Estados Unidos,
por exemplo. Mesmo assim, a
busca por um bom profissional
leva em média de quatro até seis
semanas”, disse Rapoport.

Para o diretor de RH, existem
ainda quatro características que
são muito positivas na
hora de escolher um
brasileiro para atuar no
mercado internacional.
Dentre elas estão: a as-
sertividade; a esponta-
neidade de dizer o que
pensa; a ternura;e a alta
capacidade de traba-
lhar em equipe. “Essa é
uma grande oportuni-
dade, pois,além deviver
outras experiências, o
funcionário ainda tem
chance de incorporar
um novo idioma”, lem-
brou Rapoport.

Ações internacionais
A empresa também investe na
qualificação dos funcionários
que não irão migrar para outros
países. Constantemente, executi-
vos são escolhidos para participar
de congressos internacionais de
saúde ou para ficar alguns meses
nas sedes internacionais, atuali-
zando-se e verificando novos sis-
temas de trabalho que possam
contribuircom odesempenhoda
sua equipe.

“Existem casos em que o cola-
borador vai passar alguns meses
fora e acaba gostando tanto que
fica por lá três anos, em média. E
também temos aquelesque já es-

tão trabalhando no exterior há 15
anos e não pensamem voltar”, ex-
plicou o diretor de RH.

Segundo Rapoport, essa não é
uma decisãotão fácilde setomar,
pois envolve uma mudança em
toda família do profissional, por

isso a Sanofi-Aventis
apóia o funcionário du-
rante todo o processo,
paraque elee suafamília
possamadaptar-se àsua
vida em outro país.

Noano passado,cerca
de 400 executivos viaja-
ram ao exteriorpara par-
ticipar de treinamentos
e reuniões internas.

A maioria dos seus
funcionários possui, em
média, dez anos de casa,
mas como a multinacio-
nal não pára de crescer,
seu quadro de funcioná-
rios deveaumentar, com
mais 150 pessoas este

ano.Aempresa estimacrescer5%
em 2007 e contratar aproximada-
mente 100 funcionários por ano.

Para avaliar seus colaborado-
res, acompanhia utilizaum siste-
ma de 360°. Assim, todas as pes-
soas são avaliadas por seu chefe,
colegas de trabalho, clientes in-
ternos— pessoasquenecessitam
de tarefas realizadas por um fun-
cionário de outra equipe — e
clientes. As avaliações são feitas
pela Internete nãosão identifica-
das. “A ferramenta não é aplicada
para promover ou selecionar al-
guém. Usamos apenas para a
pessoa seautoconhecer emelho-
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