
Talentos tipo exportação
O desafio das empresas brasileiras que estão
de olho no mercado mundial é preparar seus
executivos para trabalhar

O
processo de internacio-
nalização das empresas
brasileiras está apenas
engatinhando. O Brasil
ainda é um dos dez paí-

ses menos globalizados do mundo,
segundo um estudo da consultoria
A.T. Kearney que abrange 72 países.
No entanto, essa situação tende a
mudar aceleradamente, na mesma
medida em que crescem os investi-
mentos diretos em operações no ex-
terior. Essa tendência
sinaliza que o momen-
to é mais do que propí-
cio para os executivos
interessados em fazer
uma carreira fora, sem
perder os vínculos e o
contato com suas raízes.
Ao trabalhar na opera-

Momento
é propício
para quem

deseja fazer
carreira fora
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ção internacional de uma compa-
nhia local, eles têm a oportunidade
de adquirir experiência, turbinar o
currículo, conhecer novas culturas,
mantendo sempre a possibilidade
de retornar para a matriz, cumprido
um tempo de trabalho.

Para os executivos, o recado que
vem à tona junto com esse raciocínio
é claro. O momento é dos mais pro-
pícios para o profissional interessa-
do em fazer carreira no exterior sem

perder os vínculos com
o Brasil. Os destinos
têm sido os mais varia-
dos e incluem países
como Estados Unidos,
Argentina, Chile, Itá-
lia, Inglaterra, Rússia,
China, índia e África
do Sul. Além da chan-

POLIDA NA CARREIRA
Academia de Excelência prepara
executivo para diferentes culturas
MARCO JUSTO LOSSO

numa sala de aula
num hotel nos arredores de Cam-
pinas, no interior de São Paulo, um
vice-presidente executivo paulistano
que trabalha na Colômbia, um ge-
rente comercial peruano que atua no
seu país de origem, além de outros
tantos executivos de vários setores
vindos do interior de São Paulo, do
Paraná, do Rio e do Nordeste? Esse

grupo heterogêneo em termos de
aptidões profissionais, faixa etária e
origem geográfica tem um objetivo
em comum. Todos querem se trans-
formar em profissionais talhados para
levar aos quatro cantos do mundo os
negócios de seu empregador, o grupo
Votorantim, uma das principais po-
tencências empresariais brasileiras.

Quatro vezes por ano, eles fazem
uma pausa no trabalho para mergu-
lhar num programa de estudos que vai
polir sua carreira e colocá-los na arena
onde só sobressairão aqueles ante-
nados com as exigências e rigores do
mundo globalizado. E ninguém recla-

ce de comandar uma unidade no
exterior, há oportunidades para
executivos das áreas de suprimen-
tos, financeira e comercial. "Hoje é
cada vez mais comum as empresas
manterem executivos alocados nos
países em que fazem negócios", diz
o headhunter Gino Oyamada, sócio
da Fesa Global Recruiters e respon-
sável pelos escritórios da consulto-

ma disso. Ao contrário. "A Academia
de Excelência lhe dá uma formação
participativa, possibilita a troca de
conceitos e propicia uma experiência
profissional internacional", diz Gilson
Danhoni, 45 anos, vice-presidente
executivo de operações da Acerías Paz
del Rio, empresa do grupo Votorantim
na Colômbia. Danhoni revela ainda
que o curso permite ao executivo
reduzir as diferenças culturais (geral



ria em Curitiba e no Rio de Janeiro.
Isso sem considerar o fato de que,
em muitos casos, o sonho de traba-
lhar em outros países pode se tor-
nar realidade mesmo para aqueles
que ainda dão os primeiros passos
na carreira. A Politec, por exemplo,
empresa de soluções de TI com sede
em Brasília, 6.200 funcionários e
negócios em oito países, mantém
analistas no Japão, em um período
de até dois anos. Esses profissionais
são responsáveis pelo treinamento
de profissionais locais para atender

os clientes que a companhia tem
por lá. A demanda é alta. "Se hou-
vesse hoje 200 analistas prontos
para essa missão, nós teríamos pro-
jetos para todos eles no Japão", diz
Patrícia Costa e Silva Lim, gerente
corporativa de recursos humanos
da Politec.

Equilíbrio delicado
O grande desafio das empresas glo-
balizadas é garantir que seus expa-
triados sejam emissários de sua cul-
tura nas subsidiárias. Isso é funda-

e corporativa) praticadas em sua
terra natal e no país para o qual foi
enviado - no caso dele, a Colômbia.

Lançada em julho de 2006, a
Academia de Excelência, do grupo Vo-
torantim, é um projeto criado depois
de um estudo realizado por uma con-
sultoria que cotejou várias culturas
corporativas, no Brasil e no exterior. A
idéia foi reunir o que há de melhor no
conceito de preparação de executivos

para atuação mundo afora. O plano
era estabelecer uma escola de forma-
ção que fosse uma mescla de modelos
de sucesso e de gestão estratégica,
no país e no mundo, com base nos
valores internos do grupo. Depois de
definir o modelo e estudar cem pes-
soas com perfil de liderança na Voto-
rantim, a direção da Academia decidiu
privilegiar as melhores práticas e es-
tabelecer seu programa-piloto. Como

mental para o sucesso dos negócios.
"As companhias brasileiras ainda têm
certa dificuldade para agir como ma-
triz", diz o headhunter Luiz Carlos
Cabrera, diretor da consultoria Pa-
nelli Motta Cabrera, em São Pau-
lo. Esse aprendizado ainda está em
curso, mas as organizações brasilei-
ras não têm medido esforços para ali-
nhar seus valores, processos e regras
em todos os países em que atuam. O
grupo Votorantim criou uma escola
para treinar os executivos que des-
loca para outros países (veja quadro).
Outras empresas fazem dos brasilei-
ros que mandam para o exterior os
porta-vozes da cultura que esperam
ver implantada.

É o caso da Sadia, que exporta
cerca de 250 produtos para mais de
cem países. A empresa, que tem 52
mil funcionários, mantém atualmen-
te cerca de 300 brasileiros no exte-
rior. Sua política nas unidades inter-
nacionais é manter de 70% a 80% de
mão-de-obra local e o restante de
brasileiros expatriados. No fábrica
de Kaliningrado, na Rússia, inaugu-
rada no final do ano passado, há 15
brasileiros. "Temos tentado trans-
por nossos valores para as unidades

prova de importância no grupo, a
Academia acabou de ganhar mais
uma escola de formação para sua
grade. Além da Escola do Líder
Construtor do Futuro, da Líder de
Líderes e da Escola do Líder de
Equipe, o curso conta agora com a
Escola Preparatória de Liderança.

"O profissional não aprende
somente como funcionam as leis
tributárias e o mercado de outros
países", define Gilberto Lara, dire-
tor de desenvolvimento humano
e organizacional da Votorantim.
"Nós formamos pessoas que
consigam trabalhar em diferentes



Carreira
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no exterior, respeitando os costumes
locais, mas preservando nossa essên-
cia. Para isso, preparamos materiais
informativos e de treinamento, que
chamamos de Cross Cultural Depois,
esse processo passa a ser contínuo,
sob a responsabilidade da liderança
direta de cada colabora-
dor. Por meio de feedba-
ck sistemático, os líderes
reforçam comportamen-
tos relacionados a nossa
cultura e valores e fazem
correções de rota sempre
que necessário", diz Edu-
ardo Noronha, diretor de
RH e gestão da Sadia.

Replicar a cultura da
empresa no exterior tam-
bém é uma preocupação
da Marcopolo, fabricante
de carrocerias de ônibus
e a quarta empresa mais internacio-
nalizada do país, num ranking da
Fundação Dom Cabral. Com fábri-
cas na Argentina, Colômbia, México,
Portugal, Rússia, África do Sul e índia
e escritórios em mais cinco países, a
empresa tem 12.388 funcionários no
mundo - 9.923 só no Brasil. "É pre-
ciso fazer um balanço entre nossos

culturas e possam trazer a prática da
empresa para sua atuação em várias
áreas. O curso exige a participação do
executivo em quatro módulos anuais,
com duração de dez dias cada um,
preparados de acordo com a função
do profissional. A formação ocorre
após três anos de freqüência à Aca-
demia - a primeira turma se graduará
em 2009 -, que já conta com 2.000
executivos da Votorantim inscritos,
entre brasileiros e estrangeiros.

Um deles é Luiz Munoz, 32 anos,
peruano, gerente de comércio exte-
rior da Votorantim Metais no Peru.
Munoz ressalta o valor da Academia
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valores e os valores dos outros países
para que nossos funcionários traba-
lhem bem com os profissionais dos
países em que atuamos", diz Osmar
Piola, gerente de RH da Marcopolo.
Atualmente, a empresa tem 86 brasi-
leiros atuando fora do país. Um deles

é o gaúcho Lusuir Grochot, que mora
em Lucknow, cidade no norte da ín-
dia, desde setembro do ano passado.
Grochot, que era diretor de opera-
ções industriais da empresa, é ago-
ra o gestor da operação indiana da
Marcopolo, uma joint venture com
a Tata Motors, a maior empresa do
ramo automotivo daquele país.

na preparação do executivo, seja ele
nacional ou estrangeiro, e na sua efi-
ciência em relação aos treinamentos
similares do mercado. "Comparado
ao MBA, que estou fazendo na FGV,
não fica nada a dever", diz o perua-
no em seu português "quase" sem
sotaque. "Além disso, o curso da
Academia ajuda na integração com
outras unidades e na clareza com que
expõe os conceitos da empresa."

Cultura corporativa
Como acontece com a maioria das
grandes empresas brasileiras, a
Votorantim acaba de anunciar a

A saudade de um bom churrasco é
grande, mas Grochot, que tem 47 anos,
está vibrando com a idéia de morar na
índia. Essa é sua segunda expatriação
- ele passou quase quatro anos no Mé-
xico, em uma operação da Marcopolo
naquele país. Em Lucknow, Grochot

tem sob sua responsabili-
dade uma fábrica em que
trabalham 42 brasileiros e
321 indianos. "Já estamos
produzindo cem ônibus
por mês, o que é um re-
corde, considerando que
começamos a operar em
outubro do ano passado",
diz ele. Há uma outra fá-
brica — a maior do mundo,
com capacidade de produ-
zir 25 mil ônibus por ano -
sendo construída em Dha-
rwad, no sul do país, que

também ficará a cargo de Grochot. "A
índia é muito interessante para nós do
ponto de vista dos negócios, e eu estou
tendo a oportunidade de participar de
tudo isso", diz ele.

Duas mãos
A WEG, fabricante de motores
elétricos de Jaraguá do Sul, Santa

abertura de escritório em Xangai,
para reforçar a presença na China.
Além da China, onde já conta com
uma usina produtora de zinco, como
decorrência da recente aquisição
da americana U.S. Zinc, o grupo
atua no Peru, Chile, Bolívia, Co-
lômbia, Canadá, Estados Unidos
e mais uma dezena de países, seja
com operações próprias, seja com
representações comerciais. "E a
ajuda da preparação na Acade-
mia conta muito", afirma Lara.

A ênfase dada à disseminação
da cultura corporativa da empresa,
de acordo com Lara, permite que



Catarina, que conquistou o sétimo
lugar no ranking da Fundação Dom
Cabral e da Columbia Universi-
ty, permite que o funcionário faça
uma viagem de reconhecimento ao
país em que vai viver, antes que se
mude para lá. Sempre que possível,
a empresa, que tem filiais comer-
ciais em 20 países e 58 funcionários
brasileiros trabalhando no exterior,
destaca um veterano como mentor
do recém-chegado para ajudá-lo a
se adaptar mais rapidamente. Esse
esforço que as empresas fazem para
acelerar a adaptação do funcionário
muitas vezes se estende à família
dele e envolve a vida profissional do
cônjuge. Na Marcopolo já houve um
caso em que a esposa do executivo
saiu do país com emprego garantido.

"Temos todo o cuidado com a famí-
lia do funcionário porque sabemos
que o apoio e o bem-estar dos fami-
liares é fundamental para o sucesso
da expatriação", diz Piola, gerente
de RH da Marcopolo. Ele tem razão.
Um levantamento da Mercer, feito
com 200 empresas em todo o mun-
do entre 2005 e 2006, mostrou que
o fato de a família não se adaptar
ao novo país é responsável por 47%

executivos dos demais países onde
está fincada a bandeira da Votoran-
tim participem do treinamento na
Academia e utilizem o que apren-
deram nos escritórios regionais.
"Queremos estabelecer os padrões
de uma empresa de classe mundial,
preparada para enfrentar desafios
em qualquer país e qualquer cultu-
ra", diz Lara. "O objetivo é adaptar
o executivo à nossa cultura e fazer
com que ele a leve e a adapte a
sua atuação em qualquer lugar."

O programa de treinamento
conta com um sistema próprio de
qualificação. O executivo possui

PACOTE EXPATRIAÇÃO
O QUE AS empresas costumam oferecer para quem vai trabalhar fora do país:

:: viagens prévias de reconhecimento do país em que o executivo vai trabalhar.
Em alguns casos, essas viagens incluem também a família do funcionário;

:: prêmio de transferência;

:: aumento de salário quando a transferência é para um país inseguro ou em
que as condições de vida sejam mais complicadas (Iraque, por exemplo);

:: remuneração compatível com o que o executivo ganhava no Brasil e com o
custo de vida do país de destino;

:: cursos de idioma para o executivo e a família;

:: algumas empresas oferecem cursos e assistência para que o cônjuge
consiga uma colocação no exterior;

:: treinamento sobre a cultura do país de destino;

:: moradia e carro;

:: mensalidade da escola dos filhos;

:: passagens anuais para o executivo e sua família visitarem o Brasil.

dos casos em que expatriação não
dá certo.

A disponibilidade que o profissio-
nal tem de vivenciar outras culturas
é fundamental para o sucesso da
empreitada. "Muitas vezes, a falta de
atenção com o aspecto cultural pode
pôr tudo a perder. Conhecer a cultu-

um passaporte, que vai receben-
do "carimbos" na medida em que
ele avança em curso específico
para sua área de atuação. Uma
das idéias principais da Academia
é que o profissional com forte ca-
pacidade técnica saiba também
transmitir seu conhecimento apu-
rado para a gestão de pessoas.

Preocupação familiar
Outro ponto importante na pre-
paração dos executivos globais da
Votorantim é a preocupação com
sua situação familiar. A Academia
fornece a seus dependentes infor-

ra e a história locais é imprescindível"
diz Carmen Migueles, da Fundação
Dom Cabral. O profissional expatria-
do precisa saber lidar com a assime-
tria de informações. "Um expatriado
deve ser capaz de decidir com infor-
mações imperfeitas e de aprender
com seus erros", diz Carmen.

mações que ajudam na adaptação
ao lugar e à cultura local do país
em que vão viver. "Não faltam
casos em que a família do profis-
sional não se adaptou, obrigando-o
a voltar ao Brasil", diz Lara.

Com a mira na América do
Norte, região em que a Votorantim
investiu maciçamente na última
década (na compra da U.S. Zinc,
foram aplicados US$ 250 milhões),
a Academia, que até agora vinha
recebendo preponderantemente
executivos latino-americanos, deve-
rá ampliar sua abrangência, incor-
porando canadenses e americanos.

Text Box
Fonte: PIB, ano XII, n. 3, p. 58-61, Abr/ Maio. 2008.




