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No auditório de um luxuoso hotel de São Paulo, o professor de ética empresarial e liderança 
estratégica da Universidade de Pittsburgh, Bradley Agle, faz sua apresentação para cerca de 
90 executivos de 22 diferentes nacionalidades todos alunos da Katz Graduate School of 
Business, a escola de negócios da instituição. "Mesmo com as peculiaridades de cada cultura, 
vejo muito mais semelhanças que diferenças entre os jovens executivos", disse, eufórico, ao 
Valor. O encontro, foi um dos três que a universidade promove ao longo do ano. Praga e 
Pittsburgh sediam os outros.  
 
O que mais empolga o professor é a disposição que os alunos têm, segundo ele, em mudar as 
coisas. "Vejo muitos deles pegando conceitos que passamos em sala de aula e colocando em 
prática, literalmente, no dia seguinte. Eles não têm medo de promover mudanças e 
dependemos delas para sairmos da crise", afirma.  
 
Além das aulas e painéis de discussão sobre gestão, o Global Forum este ano discutiu também 
desenvolvimento de carreira. Afinal, foi a primeira edição desde que a crise econômica 
estourou internacionalmente. "É preciso enxergar as coisas sob novos ângulos, tentar sempre 
pensar em alternativas. Isso exige ousadia, mas ao mesmo tempo maturidade", diz o 
professor.  
 
Na opinião do estudante indiano Ashish Jajoo, ninguém está a salvo da turbulência financeira, 
independentemente do país em que vive ou da área de atuação. "A economia hoje é global. Os 
movimentos feitos em um canto do planeta trazem consequências para os outros. Não dá para 
fugir disso", diz ele, que há oito anos vive nos Estados Unidos e trabalha com TI, um dos 
segmentos que menos sofre com a crise. E se Jajoo está preocupado, os outros têm ainda 
mais motivos.  
 
Miroslav Grela, da Eslováquia, por exemplo, atua em uma multinacional americana do ramo do 
aço e, desde o ano passado, viu a produção da companhia diminuir drasticamente. "Muitos 
cortes foram feitos e isso nos faz pensar sobre o futuro. A direção da empresa está passando 
por transformações e não descarto a possibilidade de me mudar da Eslováquia para os EUA, 
ocupando um cargo na matriz", afirma, sem esconder a preferência em permanecer em sua 
terra natal. "Os americanos são mais práticos e diretos quando negociam. A abordagem é bem 
diferente da que estou acostumado e estou aprendendo a lidar com isso aos poucos", revela.  
 
Jajoo também não rejeitaria um convite para mudar de país em função do trabalho. "Procuro 
ser o melhor, para receber as melhores ofertas. Considero, no entanto, voltar à Índia, não só 
baseado no aspecto pessoal. É um mercado que vem se consolidando e se estabilizando cada 
vez mais, com boas perspectivas de crescimento profissional, especialmente em TI", afirma.  
 
Para o brasileiro Fabrício Cirelli, o momento ruim da economia exige que os profissionais 
amadureçam e desenvolvam algumas habilidades mais rapidamente. "Somos colocados à 
prova praticamente todos os dias. A crise valoriza quem está envolvido de fato nos negócios, 
com visão estratégica, planejamento e eficiência", afirma.  
 
Gerente executivo de produtos do grupo Santander Brasil aos 28 anos de idade, Cirelli buscou 
a especialização justamente pelo "approach" americano. "Queria adquirir uma nova visão 
sobre os temas do mundo corporativo, algo diferente do que já havia estudado no Brasil. 
Consigo isso na convivência tanto com os professores quanto com companheiros de classe." 
Diversidade cultural não é problema. Mesmo na turma regular da unidade da Katz em São 
Paulo existem alunos de diversos países, que trabalham e estudam no Brasil.  
 
A indiana Srila Surapaneni é uma delas. Cidadã americana, ela se mudou dos Estados Unidos 
para cá há dois anos para trabalhar na área de finanças da General Motors e não pretende 
voltar tão cedo. "Não senti, por enquanto, um impacto negativo da crise sobre a minha 
carreira. Sei, porém, que se ainda estivesse nos Estados Unidos estaria bem mais preocupada 
com essa questão", afirma. A principal dificuldade para Srila atualmente é mesmo a 



comunicação. "A língua é uma barreira, mas encaro isso como um desafio extra e não como 
uma complicação", diz.  
 
Para os jovens executivos, estar em contato com profissionais de outras nacionalidades é 
fundamental para o desenvolvimento da carreira. "A alta velocidade dos negócios nos obriga a 
ter bons contatos em diversos países e segmentos para suprir eventuais demandas", analisa 
Jajoo.  
 
Miroslav concorda. "No mundo globalizado, você precisa expandir suas possibilidades em 
relação à carreira. É preciso estar atento e buscar informações para atuar da melhor maneira 
possível." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 mar. 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 


