
Representante oficial de um
país junto ao governo de outro.
Qualquer funcionário do serviço
diplomático de um país. Indivíduo
que tem por profissão a diplomacia.
Essas são algumas das definições
que os dicionários trazem para o
termo diplomata. Porém, diante do
crescimento dos desafios enfrentados
pelas empresas brasileiras que se
lançam no campo internacional e
do aperfeiçoamento de uma cultura
voltada para esse fim, a palavra
começou a deixar de designar
apenas o profissional responsável
pelas relações governamentais
para representar também o gestor
encarregado de expandir os negócios
pelo mundo. O novo cargo, batizado
.de "diplomata corporativo" é reflexo
flê uma tendência que vem ocorrendo
nas últimas décadas: a inversão
da internacionalização. Antes, era
comum multinacionais estrangeiras
abrirem filiais nos países emergentes.
Hoje, cada vez mais são as empresas
desses países que partem para a busca
de oportunidades globais.

Desempenhar o papel de diplomata
corporativo exige mais do que a

.habilidade para falar vários idiomas
ou ter uma visão especializada do
negócio. A compreensão das relações
internacionais é fundamental para se
dar bem nesse novo campo.

"O mercado espera um profissional
capaz de dominar todas as dimensões
que compõem o processo de
internacionalização de uma empresa,
bem como o de compreender as
exigências da diplomacia corporativa:
fatores políticos, culturais, financeiros,
diplomáticos e organizacionais"
diz o professor Amâncio Jorge de
Oliveira, coordenador científico do
Centro de Estudos das Negociações
Internacionais (Caeni), instituto
ligado ao Departamento de Ciência
Política da Universidade de São
Paulo. Essa formação é fundamental
para uma organização que decide
se instalar no exterior. Sem um
profissional que saiba analisar as
informações geo-econômicas, sociais
e políticas aprofundadas sobre o local,
dentro de um contexto de comércio
internacional, os riscos de atuação em
um mercado instável são grandes,

O crescimento de empresas como a
fabricante de carrocerias de ônibus
Marcopolo, que anunciou que metade
das vagas que serão abertas no ano
que vem estará no exterior, e a Vale do
Rio Doce, que deverá promover 62 mil
contratações nos próximos cinco anos
no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra,
Austrália e Canadá, são exemplos que
mostram que a atuação no mercado
externo começa a fazer bem para
as organizações brasileiras. Essa



realidade revela a dimensão do campo
de atuação desse novo profissional,
cuja formação deverá se concentrar
em marketing, negócios e gestão de
pessoas. Segundo o professor Oliveira,
nos países considerados emergentes,
caso do Brasil, o campo da diplomacia
corporativa é mais amplo, uma vez
que a oficial se concentra mais nas
relações governamentais. Ele explica
que em países como os Estados
Unidos, os diplomatas gastam a
maior parte do tempo - cerca de
60% - com promoção comercial. "No
Brasil, a diplomacia destina 70% do
tempo em relações governamentais,
o que leva as empresas que querem
se internacionalizar a buscar suas
próprias estratégias", afirma.

A demanda por esse profissional é
grande também porque ao contrário
da China, por exemplo, o Brasil está
atrasado na corrida pelo mercado
global. Instalada há seis anos em São
Paulo, a China Trade Center, por
exemplo, mantém um quadro de 800
chineses para gerar novos negócios
por aqui. Outra constatação desse
atraso é a de que dos 50 estados
americanos, 36 mantêm escritórios no
país com profissionais especializados
em comércio exterior. No Brasil,
excetuando-se empresas como
Embraer, Marcopolo e Vale do Rio
Doce, ninguém se preocupou em
formar profissionais com esse perfil.
"São tão poucos que são chamados
de moscas brancas" afirmou Marcos
Troyjo, professor de MBA (Mastcr
Business of Administration) em
comércio internacional da Fundação
Instituto de Administração da
Universidade de São Paulo.

Ferramentas
Em artigo, o professor Paulo César
Martinez y Alonso, autor do livro
'Anos de Avanço na Educação"
editado pela UniverCidade, afirma
que a gestão de empresas em
contextos multiculturais e globais
está além dos limites do Estado e
da administração convencional.

Torna-se cada vez mais necessário
incorporar os avanços tecnológicos
não apenas como forma de estreitar a
comunicação e de encurtar distâncias,
mas principalmente para diminuir
as barreiras culturais que interferem
na dinamização das interações
econômicas. Os acontecimentos
internacionais, que antes ficavam
restritos aos seus locais de origem,
agora tomam, dimensões muitas vezes
incalculáveis em todo o mundo. A
interdependência dos países também
promove complicações nas vidas
dos cidadãos e nos governos. Para
fazer frente a esses cenários, que se
lançam sob a forma de desafios e
oportunidades, é necessário contar
com profissionais com grande visão
sistêmica e poder de traçar estratégias
e de conduzir negociações. Até porque
crescer em território desconhecido é
um jogo complicado.

A participação desse internacionalísta
tende a ser cada vez mais dinâmica.
Previsões feitas pelo banco americano
de investimentos Goldman Sachs
apontam para um crescimento
contínuo do PIB (Produto Interno
Bruto) dos países do grupo BRIC
(Brasil, Rússia, índia e China). Em
2040, de acordo com o estudo, o PIB
desses países deverá estar no mesrno
patamar dos mais industrializados.
O cenário é o oposto do da década
de 90, quando o PIB desses quatro
países representava pouco mais
de 10% do volume dos negócios
internacionais. A reviravolta, afirma o
professor Oliveira, do Caeni, deve-se
à internacionalização das empresas.
Daí, ele chamar a atenção: "o
profissional que pretende acompanhar
esse fenômeno deverá buscar as
ferramentas adequadas".

Essas ferramentas começam a ser
disseminadas por cursos oferecidos
por instituições como a Fundação
Vanzolini, de São Paulo. Por meio de
um convênio com a Caeni, o objetivo
do curso é levar os conhecimentos da
internacionalização e da diplomacia

corporativa a profissionais que
desejam trabalhar em departamentos
internacionais de empresas. Uma das
pioneiras nesse tipo de capacitação
é a Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), que oferece nas
unidades de São Paulo e de Porto
Alegre cursos de graduação e pós-
graduação de Relações Internacionais
voltados à diplomacia corporativa.
Ao dar ênfase ao marketing e
negócios, a finalidade é formar jovens
profissionais dotados de capacidade
executiva e empreendedora,

Para o professor Gleverton De
Munno, coordenador do curso da
ESPM, a modalidade foi criada tendo
por base a sua própria experiência.
Formado em Administração
pela Fundação Getúlío Vargas,
percorreu diversos cursos de
especialização no Brasil e no exterior
buscando conhecimentos que
complementassem o exercício de suas
atividades, o de gerente de Relações
Institucionais da Dell Computadores.
Em entrevista à revista Gestão
Empresarial, o professor lembrou
que, como diplomata corporativo,
conseguiu, por meio de ações por ele
desenvolvidas junto às fabricantes
de computadores, derrubar parte
significativa da concorrência desleal
promovida pelas empresas informais
no Brasil.

Até 1995, explicou, de cada dez
computadores vendidos no País,
sete tinham como origem o mercado
paralelo, comercializados por
empresas que sonegavam impostos
e desrespeitavam a legislação
trabalhista. A estratégia diplomática
mostrou ao governo o quanto as
empresas sérias do setor estavam
perdendo, até por conta da alta carga
tributária. Como resultado, o governo
reduziu a zero as alíquotas da Cofins
(Contribuição para o Financiamento
da Securidade Social) e do PIS
(Programa de Integração Social para
o setor de computadores. Com isso,
o preço final do produto ficou rnais
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baixo do que o oferecido pelo mercado
informal. Ou seja, o exemplo citado
por Munno mostra que a atuação
diplomática não está restrita ao
mercado externo.

Na raça
Os poucos profissionais que atuam
como diplomatas corporativos
aprenderam o ofício na "raça" São
diretores de planejamento, marketing
ou relações públicas que contornam as
situações à medida que os problemas
surgem. Ou então, são pessoas que
um dia sonharam em seguir a carreira
no Itamaraty, mas que por obra do
destino se tornaram executivos bem-
sucedidos. É o caso de Vítor Sarquis
Hallack, presidente do grupo Camargo
Corrêa. Quando ainda cursava Direito,
no fim dos anos 60, o sonho era prestar
o concurso para o Instituto Rio Branco
e se tornar diplomata. Em plena época
do regime militar, uma de suas virtudes
era a facilidade de circular entre grupos
com opiniões distintas. Mas, aos
poucos, foi trocando o antigo sonho
pela carreira de executivo.
Entretanto, ern todos os lugares por

onde passou, as qualidades que um
dia poderiam ser colocadas a serviço
da diplomacia governamental foram
transferidas para a sua gestão. Como
diretor da Companhia Vale do Rio
Doce, entre 1976 e 1993, por exemplo,
administrou os conflitos entre os
acionistas japoneses e europeus e o
então controlador, o governo federal.
Ao sair da Vale, foi escolhido para
negociar os interesses e disputas
do grupo Bozzano com rivais nas
empresas em que tinha participação,
entre elas Usiminas, CST, Cosipa e
Embraer. No novo posto, a frente
da Camargo Corrêa, que passa por
um processo de internacionalização,
tem a missão de exercitar sua visão
no sentido de promover mudanças e
conduzir a empresa para o futuro.
Hallack carrega também consigo uma
das principais características que
formam o diplomata corporativo: a
habilidade em negociar. Seu talento
conciliador é reconhecido até
mesmo por oponentes nas mesas
de negociação. Uma de suas metas
é elevar o faturamento do grupo
de RS 8 bilhões para mais de RS 20

bilhões, em seis anos, e fazer com que
as receitas no exterior representem
50% do total. Porém, a tarefa que está
sendo mais árdua, e que exige todos
os conhecimentos diplomáticos de
Hallack, é a conciliação dos interesses
dos controladores da empresa, que,
entre outros pontos, divergem sobre
a compra de empresas e atuação em
negócios diferentes pelos quais o grupo
foi formado: o da construção civil.

A história de Hallack relata a
necessidade para a capacitação de
diplomatas corporativos. E um desafio
muito grande, pois as exigências
praticamente são as mesmas para
quem pretende seguir a diplomacia
oficial. Os postulantes ao novo cargo
precisam entender o papel ocupado
pelas relações internacionais, pois
as políticas externas, os trâmites
diplomáticos, a estruturação
das sociedades, a estratégia de
aproximação e a análise da conjuntura
da política internacional da área de
interesse são ingredientes cada vez
mais presentes na elaboração dos
negócios externos.
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Text Box
Fonte: Administrador Profissional, a. 31, n. 263, p. 14-16, maio. 2008.




