
A receita
para ter
sucesso na
babe goba

Qui

Mais do que falar
várias línguas, o
executivo
cosmopolita tem
que entender
o desejo dos
consumidores lá
fora e cavar as
oportunidades
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Durante um jantar em Viena, com for-
necedores de diferentes nacionalidades, o
presidente de uma multinacional do setor
automotivo fez um breve discurso em sete
idiomas. Com a gentileza, impressionou
os convidados. Certamente ganhou pon-
tos dentro da nova etiqueta corporativa,
em um mundo cada vez mais globalizado.
Mas apenas esse traquejo multicultural
não o legitimaria como um "executivo
global". Para isso, é preciso ir além. Inter-
pretar sinais em mercados diversos, enten-
der o desejo de consumidores e de equipes
universais, saber cavar oportunidades de
negócios rentáveis e duradouros em solo

estrangeiro, com a mesma desenvoltura
com que conquistou o sucesso em seu
próprio território, são atributos comple-
mentares aos novos líderes cosmopolitas.
Todos os 22 executivos de Valor fazem
parte desse seleto grupo.

Mesmo os que não alçaram vôos in-
ternacionais com suas companhias para
fincar bandeira em terras estrangeiras
estão de olhos bem abertos para o que se
produz além das fronteiras brasileiras. Des-
sa forma, aprimoraram o próprio negócio.
Quase todos dedicam hoje boa parte de seu
tempo a viagens de negócios pelo mundo.
Passam infinitas horas dentro de aviões, e
só por isso já poderiam ser considerados
executivos internacionais. Em 2006, por
exemplo, o presidente da Vale do Rio Doce,
Roger Agnelli, contabilizou quase mil ho-



rãs no ar. "Acredito que estou virando um
cidadão do mundo", observa.

Pesquisa realizada em 2006 com 200
empresas brasileiras, e aprofundada com
25 consideradas "nossas jovens companhias
multinacionais" - a exemplo da Vale do Rio
Doce, WEG, Gerdau e Natura -, mostrou
que 80% delas têm intenção de ampliar
o número de executivos globais em seus
quadros nos próximos cinco anos. "Elas
precisam de líderes que saibam interpretar
o mercado, ao mesmo tempo com uma
lente global e outra local", diz a professora
Betania Tanure, da Fundação Dom Cabral,
uma das responsáveis pelo estudo.

O mesmo grupo de companhias disse
ainda na pesquisa que pretende, nos próxi-
mos cinco anos, fazer crescer 50% o número
de executivos enviados para o exterior, os

chamados "expatriados". "Esse é um passo
importante para o desenvolvimento do líder
global. Mudando de país, ele consegue ver
novos significados para suas referências",
diz Betania. E, na hora de se aventurar com o
novo, os brasileiros historicamente têm uma
enorme capacidade de adaptação.

Aos 42 anos, o presidente da AstraZe-
neca, José Antônio Vieira, partiu 110 início
de março de 2007 para mais um desafio

em sua carreira. Foi assumir a subsidiária
do laboratório farmacêutico na Austrália.
"Esse é o meu grande teste", diz. Ele acredita
que sua maior prova será repetir o sucesso
alcançado em quatro anos à frente da
companhia no Brasil, período em que ela
dobrou de tamanho. "Montar um supertime
de executivos aqui é uma coisa", pondera.
"Agora, resta saber se consigo fazer isso em
uma outra região, com outra cultura."



Entender e administrar equipes em
outros países é um dos pré-requisitos para
quem quer construir uma carreira interna-
cional. "Entender que a personalidade das
pessoas é influenciada pelo lugar onde elas
nasceram, pela religiosidade e pela situação
socioeconômica é um atributo do líder glo-
bal", diz Andres Tapia, CDO (chief diversity
officer) da Hewitt Associates nos 33 países
onde a consultoria atua. Peruano, radicado
nos Estados Unidos, ele conta que uma das
dicas para ser bem-sucedido na torre de ba-
bel corporativa do mundo atual é munir-se
ao máximo de informações. "Faça seu banco
de dados pessoal sobre tudo que for possível.
Isso aumentará sua confiança na hora de
lidar com gente de outra cultura", diz.

O apetite pela informação, principal-
mente quando ela diz respeito a negócios,
faz parte da formação dos melhores líde-
res globais. Mesmo quando a operação é
local, a intrínseca rede formada hoje entre
empresas de diferentes partes do globo faz
com que os executivos dobrem sua atenção
para o que acontece além do território
brasileiro. Bernardo Hees, presidente da
América Latina Logística (ALL), por exem-
plo, faz questão de manter visitas regulares
à Argentina, aos Estados Unidos e a alguns
países da Europa. Seu objetivo é ver como as
questões de logística estão sendo tratadas
nesses mercados. "Tenho muitos contatos
no mundo sobre logística rodoviária e ferro-
viária", conta. "Apesar de nosso negócio ter
uma função geográfica, existe uma grande
troca de experiência. Copiamos muito e
somos bons nisso."

A abertura do mercado brasileiro e o
controle da inflação nos últimos dez anos
ajudaram a criar uma geração de executivos
acostumada a empreender internacional-
mente. "Eles atuam com uma visão de longo
prazo que só a estabilidade permite", diz
Renato Cotta, professor de planejamento
estratégico e empreendedorismo interna-
cional do Instituto Coppead, ligado à Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
A questão, segundo ele, é que o país disputa
com muitos outros os recursos de um nú-
mero restrito de investidores. "Mesmo que
o executivo brasileiro não queira, ele terá de
ser um cidadão do mundo para fazer isso.
Não existe mais opção", diz.

"O Brasil precisa estar sempre se mos-
trando internacionalmente para aumentar
o grau de confiabilidade", acredita Wilson
Ferreira Jr, presidente da CPFL. Modo de
pensar semelhante ao de Antônio Maciel

Neto, presidente do grupo Suzano: "Para
nós, é preciso estreitar laços com clientes
de países tão distantes quanto a China", diz
ele. "Negociamos com europeus, america-
nos e muitos asiáticos, até temos acionistas
chineses em nosso grupo", emenda Rubens
Ometto, da Cosan.

Quase todos os executivos de Valor se
preocupam em manter o chamado network
ou rede de relacionamentos no exterior. "Ter
uma rede internacional de contatos não é
só importante para os negócios, mas tam-
bém para abrir possibilidades de carreira",
acredita Agnaldo Calbucci, presidente da
Atento. Ele viveu em Weston, na Flórida, du-
rante dois anos para abrir um escritório da
companhia espanhola nos Estados Unidos
e estruturar as áreas comerciais da empresa
para a América Latina.

Cursos no exterior também podem
contribuir para dar uma boa recheada nessa
lista de conhecidos numa agenda de ende-
reços globalizada. Márcio Utsch, presidente
da Alpargatas, cursou o MBA no Insead, em

Fontainebleau, na França. "Foi muito impor-
tante a convivência com pessoas de culturas
diferentes", informa. Participar de associa-
ções internacionais é outra boa fonte para
conhecer pessoas do setor. Roberto Setúbal,
presidente do banco Itaú, passa 20 dias por
ano fora do país, comparecendo a reuniões
de organizações internacionais ligadas à
área bancária. "Isso me permite encontrar
gente que me dá uma boa visão do que está
acontecendo no mundo", diz.

O network global do executivo pode
acontecer dentro da própria companhia,
quando ela for multinacional. "As soluções
hoje podem surgir em qualquer país", diz
Rodolfo Eschenbach, sócio-diretor para a
área de "human performance" da Accentu-
ré. Ele conta que, para ser admitido na sua
consultoria, por exemplo, os candidatos
passam por um teste em que precisam pró-
por soluções para um problema hipotético
em uma companhia localizada em qualquer
ponto do mundo. "É preciso criar uma em-
patia com quem está em outra localidade.



Conhecer pessoalmente aquele com o qual
você trabalhará a distância ajuda muito", diz
o consultor. Alguns hábitos dos brasileiros
são muito diferentes dos de americanos
e europeus. "Nós latinos atravessamos a
noite trabalhando e depois ainda tomamos
chope juntos. Eles nunca fazem isso, querem
terminar tudo logo e ir para casa. É preciso
saber lidar com essas diferenças."

O professor Edson Henrique, que lecio-
na a disciplina administração e liderança
"cross cultural" no MBA da Business School
São Paulo (BSP), diz que o aspecto compor-
tamental dos negócios é um dos desafios do
executivo global. "Aqui somos coletivistas,
mas também mais hierárquicos e burocrá-
ticos", diz. "O brasileiro também é político,
compõe mais que os americanos." Essa fle-
xibilidade tupiniquim é uma característica
que conta pontos. "Somos transparentes
com a nossa emoção, celebramos as con-
quistas e isso é cativante lá fora", diz Marco
Antônio Quége, coordenador da área de
educação executiva do Ibmec São Paulo.

O presidente da Fiat do Brasil, Cledor-
vino Belini, acredita que a complexidade
dessas diferenças culturais não chega
a influenciar as decisões empresariais.
Tampouco são capazes de determinar os
processos administrativos e de gestão.
"Elas são bem digeridas pelos executivos e
até influenciam hábitos, a exemplo da ali-
mentação, mas não determinam a gestão
do negócio", diz. Ele lembra o que obser-
vou ao transferir três executivos do grupo
para países onde o conglomerado atua:
Estados Unidos, China e Itália. "Passados
poucos meses, pude notar, nas reuniões,
que o executivo que estava na Itália gesti-
culava mais e falava alto, o que estava nos
Estados Unidos ficara mais formal e rígido
e o que foi para a China conversava pouco
e pensava muito. Entretanto, as diferenças
não modificaram o estilo de administração
dos negócios", conta.

O desafio dos executivos globais não
é apenas assimilar a cultura de parceiros,
fornecedores e clientes. O importante é a
habilidade de estabelecer acordos rentáveis
no longo prazo. "Perder dinheiro em moeda
estrangeira sai bem mais caro", diz Quége.
O presidente da Totvs, Laércio Cosentino,
apesar de nunca ter morado no exterior,
desde que montou a Microsiga, nos anos
1980, focou o mercado internacional. Ao
criar a Totvs, que congrega várias marcas,
inclusive a original Microsiga, sempre teve
como política "internacionalizar" seus exe-
cutivos. Hoje, 10% de sua receita vem de fora.
A companhia já possui escritórios em seis
países. "A maior necessidade é comandar o
negócio no país e, a partir daqui, a expansão
para a América Latina", diz.

Dominar o idioma, de fato, facilita
qualquer aproximação com o estrangeiro.
O inglês e o espanhol fluentes são quase
obrigatórios no currículo dos executivos
globais. "Alto desempenho local, boa
formação acadêmica, fluência no idioma
e disponibilidade para mudar de país",
explica Heitor Peixoto, presidente da BSP,
ao se referir ao perfil desejado para uma
nova safra de líderes. Há quem discorde.
O presidente da CVC, Guilherme Paulus,
não é fluente em outras línguas, mas viaja
15 vezes ao ano para o exterior. Ele acre-
dita que as relações entre executivos são
bem mais simples do que se possa supor.
"Quando um lado quer comprar e o outro
vender, não existem barreiras", compara.
Ele lembra que certa vez, durante uma
negociação nos Estados Unidos, usou a te-

lefonista da Embratel como intérprete. Em
outra ocasião, na Espanha, queria negociar
com um grego, mas os dois não tinham um
idioma em comum. "Ele queria vender, eu
queria comprar, então demos um jeito. Vou
ter vergonha de quê?", pergunta.

Se na hora de ganhar dinheiro o
executivo global consegue, com sua ex-
pertise, driblar as barreiras culturais, em
casa também precisará ter um bom jogo
de cintura para negociar com a própria
família. "Geograficamente estamos muito
distantes de tudo e isso implica viagens
longas o tempo todo", lembra Quége. A
maneira como o fluxo da cadeia produtiva
está se movimentando faz com que muitas
companhias exijam disponibilidade 24
horas de seus profissionais. "É um sacrifício
grande, portanto é preciso estar disposto a
viver desse jeito", diz Vicky Bloch, consulto-
ra de carreira, especializada em coaching
para presidentes.

O presidente da Alpargatas, Márcio
Utsch, acredita que, para se tornar um pro-
fissional global, é preciso ter uma família
que entenda suas necessidades. "Um exe-
cutivo pode ficar um mês viajando, chegar
e pedir que seus familiares façam sua mala
novamente, porque há uma outra viagem de
uma semana", comenta. É o preço do sucesso
globalizado, disso ninguém duvida.
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