
inda que muitos encarem "diplomacia" como algo
exclusivamente relacionado às práticas federais em

relação a outras nações, as empresas que estão buscando
ampliar seus horizontes para a seara do mercado global têm
ficado cada vez mais habituadas a esse termo.

Isso decididamente não quer
dizer que as organizações multina-
cionais estejam abrindo vagas pata
profissionais diplomatas, com car-
reiras cm política externa, por exem-
plo. Mas, no conceito, algo seme-
lhante está em movimento.

Simples: naturalmente, com a
expansão dos seus negócios para
além das fronteiras nacionais, mui-
tas companhias têm encontrado uma
infinidade de barreiras políticas,
jurídicas e culturais no que tange à
concretização de alguns intentes.
Esse quadro mostra, é claro, a neces-
sidade e relevância que um profis-

sional de bom trato internacional

pode e deve ter.
É justamente em função dessa

nova demanda, que companhias
como a Gerclau, a Ambev e a Marco-
polo criaram a função designada "di-
plomata corpotativo" e criaram ma-
neiras de desenvolver esse profissional buscando um perfil
mais próximo das urgências dessas determinadas empresas.
No caso da Marcopolo, por exemplo, há uma espécie de
treinamento que visa antecipar os aspectos críticos que exi-
girão um maior grau de adaptação do "profissional enviado
em missão diplomática".

De acordo com Válter Cruz, gerente de esttatégia e RH

da fabricante de carrocerias de ônibus, não existe uma função
específica que cuide exclusivamente da "diplomacia" da
empresa, pois "este é um conceito estendido a todo profis-
sional que leva o nome da Marcopolo para outros países".
"Temos, sim, diretores de relações internacionais que fazem

um primeiro contato com os inter-
locutores estrangeiros, mas tratamos
os outros profissionais que negociam
no exterior, seja de vendas, de mar-
keting, etc., como diplomatas cor-
porativos, porque eles carregam
nossa bandeira e o nome da Marco-
polo", explica.

Para o especialista em relações

internacionais, Gilberto Sarfati, essa
linha de raciocínio adotada pela
Marcopolo é correra, urna vez que ele
define o diplomata corporativo como
"qualquer profissional que trabalhe
ligado às estratégias internacionais
da empresa". E completa, acerca da

preparação ideal para essa tarefa: "Ele
deve estar ciente da realidade daque-
le país estrangeiro, precisa ter boas
noções macroeconômicas e jurídicas
e, principalmente, deve estar atento
às diferenças culturais".

Sendo assim, Sarfati alerta para a
dificuldade de encontrar no mercado esse tipo de profissio-
nal, com tal bagagem e preparação, mas ressalta um aspecto
positivo. "Como desde a década de 1990 as empresas bra-
sileiras têm buscado mais forremente o mercado externo, o
número de cursos que preparam profissionais para essas de-
mandas também aumentou. A perspectiva é de expansão
ainda maior", complementa.
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