
Viagem pela 
França, Itália,
Inglaterra e 
República
Dominicana. Na
Natura vira gerente 
de RH para a
América Latina. 
Prepara mudança
para o México

Pós em 
Administração de 
Marketing. Viaja
pela América do
Sul. Faz MBA em 
Desenvolvimento e 
Gestão de Pessoas. 
Casa-se em 2005

Viaja de mochila
pela Europa. Início
de carreira na BPM
Comunicações

Protesta contra
o governo
Collor, como
cara-pintada, e 
inicia curso de 
Comunicação

No Brasil, vira
diretor de Serviços 
Compartilhados
da Ambev. 
Treinamento 
em Tecnologia 
da Informação
com ênfase em
Inovações na
Universidade 
Stanford

No Comitê de 
Convergência,
prepara o grupo 
para fusão com a
belga Interbrew. 
Mora na Bélgica 
por 4 anos

Entra na
Brahma. Faz MBA
in company, com
módulo em Nova 
York. Participa
da fusão
Brahma/Antarctica

Bolsa para
mestrado, com
parte das aulas
na França

É convidado 
pela francesa 

Valeo para ser diretor 
administrativo-fi nanceiro 

na Ásia. Vai morar na
Coreia do Sul e se casa 

com uma coreana

Expatriado 
para Paris. Faz

MBA em Finanças e
é promovido a corporate

controller. Em 2005, volta 
ao Brasil

Estágio e
efetivação na

Rhodia do Brasil,
auditoria em diversos 

países.  Extensão
em Finanças

pela FGV

Fontes: Secex; Gregory, Denise: ‘O Brasil entre os 
Emergentes e a Internacionalização das Empresas
Brasileiras’; Alberto Pfeifer, professor da FIA e membro do
Grupo de Análise da Conjuntura Internacional (Gascint) 
da USP; Luciana Acioly, coordenadora de Estudos
Internacionais de Desenvolvimento do Ipea

NOVOSTATUS
DOPAÍSE
OFENSIVA
INTERNACIONAL
DEEMPRESAS
BRASILEIRAS
EXIGEM
PROFISSIONAIS
COMVISÃOGLOBAL

Globalização
made
inBrazil
ElidaOliveira
ESPECIALPARAOESTADO

Duas décadas depois de abrir
mercados, o País já encara a
globalização como aliada. An-
tes vilã por fechar empresas e
provocar desemprego, hoje
ela remete aos emergentes do
Brics (Brasil, Rússia, Índia e
China)eàsmultinacionaisbra-
sileiras. Na nova etapa da glo-
balização, a posição defensiva
dos anos 90 deu lugar à ambi-
ção.Mais de 800 corporações
nacionais atuam no exterior,
com investimento superior a
US$ 100 bilhões – só em 2008
foramUS$ 20 bilhões.
Não são só as empresas do

País que estão em alta. “Ape-
sar de a quantidade de profis-
sionais com perfil global no
Brasil ainda ser pequena, eles
sãomuitovalorizados lá fora”,
dizMarcelodeLucca, gerente
da empresa de recrutamento
MichaelPage.“Oexecutivoda-
qui tevedeseadaptaraumce-
nário volátil. Pelas crises eco-
nômicas, tem facilidade de se
relacionar e émais ocidentali-
zado do que outros do Brics.”
A reação à crise financeira

reforçou projeções do Brasil
como potência econômica em
2020. Mas, para chegar lá, o
País precisa de profissionais
devisãoglobal,preparadospa-

ra competir e liderar.
“Quem pensa que

só a faculdade é sufi-
ciente estará em des-
vantagem. É preciso ter
perspectivaglobal”,dizRodol-
fo Eschenbach, líder da área
de organização e talentos da
consultoriaAccenture.“Preci-
samos de profissionais que
analisem, entendam e interfi-
ram no mundo”, afirma Ma-
tias Spektor, coordenador do
CentrodeEstudosInternacio-
nais da FGV.

MALASPRONTAS
Aos33 anos,VivianBroge, ge-
rente de Recursos Humanos

Renato
Nahas,
42anos,
diretorde
TIdaAmbev

Vivian
Broge,
33anos,
gerentedeRH
eMarketingde
Relacionamento
daNaturaparaa
AméricaLatina

Caio
Moraes,
36anos,
diretor
administrativo-
financeiroda
ValeonaÁsia

FOTOS: JB NETO/AE, PAULO LIEBERT/AE, SUNG EUNA
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1980 a 1990
Crise monetária reduz mercado interno 
e empresas brasileiras buscam novos 
consumidores. Petrobrás puxa a
internacionalização, mas setor industrial
privado se mantém longe do processo 

1990 a 1995
Mercosul intensifi ca trocas comerciais 
com países vizinhos. Plano Real traz
estabilidade monetária e segurança a
investimentos estrangeiros. Brasil se 
fi lia à Organização Mundial do
Comércio (OMC), criada em 1994  

Entra 
para a Escola 
Politécnica 
da USP

Expatriação para o Peru. Volta ao Brasil, 
por causa do nascimento do fi lho.
Vira responsável fi nanceiro para a
vice-presidência da América Latina. 
Viagens periódicas para diversos países

Expatriação para Angola como
gerente administrativo-fi nanceiro. 
Casa-se em Salvador

Período de aprendizado de 
idiomas e da rotina de trabalho 
na Odebrecht, ainda como trainee

No Rio, faz Ciências 
Contábeis na Santa 
Úrsula e entra, como
trainee, na Odebrecht

 Forma-se 
técnico em 
contabilidade 
em Salvador

Começa 
a cursar

Administração 
na FEA-USP

Estuda na Escola 
de Aplicação da
USP

1995 a 2000
Empresas brasileiras investem na 
expansão dos negócios, com foco
na Argentina, no Chile e México.
Privatização das estatais atrai grande
volume de capital estrangeiro

2000 a 2005
Comércio exterior cresce, impulsionado
pelo aquecimento da economia mundial.
Balança comercial tem superávit de
US$ 2 bilhões em 2001, o primeiro
em 6 anos. Exportações atingem
R$ 117 bilhões em 2005  

2005 a 2008
Brasil recebe grau de investimento,
espécie de atestado da sua capacidade 
de pagar contas em dia. Atrai, em 2007, 
US$ 37,4 bilhões de capital estrangeiro, 
o dobro de 2006, e acumula reservas
superiores a R$ 200 bilhões

2009
Crise fi nanceira desacelera a economia
mundial. Brasil se recupera mais rápido 
que outros países, por causa da força do 
mercado interno, da solidez dos bancos 
e da pauta diversifi cada de exportações

Conclui 
o ensino
médio,no
Colégio
Palmares

daNatura,estádemalaspron-
taspara,comodizSpektor,“in-
terferir no mundo”. Em al-
gunsdias, ela vai semudarpa-
ra a Cidade doMéxico, de on-
de vai comandar as áreas de
RHeMarketingdeRelaciona-
mento da empresa – presente
em sete países. “Cada vez
maisasequipessãomulticultu-
rais e precisamos de pessoas
quetenhamumavisãodemun-
do diferente e complementar.
Isso é viver a globalização.”
Filhadealemãocomportu-

guesa, Vivian sempre transi-
tou bem por outras culturas,
masessaserásuaprimeiraex-
periência como expatriada
(funcionária deslocada para
umposto no exterior). “Ainda
queeuvolteparaomesmocar-
go, valerá a pena.”
Para preparar pessoas co-

mo Vivian para assumir pos-
tosdecomandoemoutrospaí-
ses, boa parte das empresas
aposta em treinamentos “ca-
seiros”. “Buscamos profissio-
nais que já estejam um pouco
preparados para a globaliza-
ção.Aformaçãotécnica,agen-
tedáaquidentro”,dizogeren-
tedeDesenvolvimentodeGen-
te daAmbev, Thiago Porto.
DiretordeTecnologiadaIn-

formação e Serviços Compar-
tilhados da Ambev, Renato
Nahas, de 42 anos, entrou na
empresaem1996, aos29.Três
anos depois, fez um MBA in

company, montado pela pró-
pria empresa, com direito a
ummóduloemNovaYork.Em
2004jáestavanaBélgica,par-
ticipando do Comitê de Con-
vergência,quepreparouauni-
ficação da cultura empresa-
rial entre a companhia brasi-
leira e a belga Interbrew.
“Ochoquefoivercomobra-

sileiros e europeus pensamde
forma diferente. Nós preferi-
mos velocidade a perfeição,
que,paraeles, éoprimordial”,
diz Porto. A “pressa” brasilei-
ra, no entanto, fez a diferença
no processo de fusão. “Quan-
domontamosoplanocompra-
zodeumano,elesacharamim-
possível de executar. Mas nós
assumimos a imperfeição e
acertamosospontosdissonan-
tes depois”, diz Nahas.
Havia diferenças mais, di-

gamos, pitorescas. “Após o al-
moço, só dava brasileiro esco-
vando os dentes no banheiro.
Os belgas achavam estranhís-
simo, elesnão têmcostumede
fazer isso fora de casa”, diz
Nahas, que hoje trabalha em
São Paulo, coordenando 900
pessoas. “Tive sorte de entrar
numaempresaquesempreas-
pirou ser umplayer global.”

PIONEIRA
No caso da Odebrecht, essa
ambição global teve início lá
atrás, em1979, quandoacons-
trutoracomeçouabuscarmer-
cados na América Latina.
Quinta colocada em 2008 no
rankingdetransnacionaisbra-
sileiras daFundaçãoDomCa-
bral, com ativos de R$ 8,1 bi-
lhõesnoexterior, aOdebrecht
está presente nas três Améri-
cas, na África, no OrienteMé-
dio e na Europa. “Ao decidir
pornovasgeografias, já tínha-
mos incorporado a percepção
dequaiscompetênciasseriam
necessárias para enfrentar os
desafios”,dizAndréAmaro,vi-
ce-presidente dePlanejamen-
to eDesenvolvimento.
Há 21 anos na Odebrecht,

Amaro também foi um expa-
triado. No início dos anos 90,
morou quatro anos naAlema-
nha.TrabalhoutambémnaAr-

FabioFreitas,
33anos,responsável
financeiroda
vice-presidência
daAméricaLatinaeAngola

Eleseomundo

CAPA

Confiraatrajetóriapessoaldeprofissionaisglobais
brasileiroseoprocessodeaberturacomercialdoPaís
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2005 a 2008
Volta ao Brasil. É admitido
como colaborador na PSA 
Peugeot-Citroën em 2006 e
contratado no ano seguinte

2000 a 2005
Faz estágios no México e
na Alemanha. Trabalha em
Stuttgart de 2002 a 2005, 
prestando serviços à Mercedes

1995 a 2000
Termina o curso na Unesp, em 
97. Trabalha numa fabricante 
de autopeças em Jundiaí e, em 
2000, na Mercedes, no ABC

1990 a 1995
Viaja, no começo de 91,
para programa de intercâmbio 
no Texas. Passa em Engenharia
na Unesp de Bauru

1980 a 1990
Cursa, em Ribeirão 
Preto, o antigo ginásio
no Colégio Santa Úrsula
e o colegial no Anglo

2009
Em maio, é promovido a 
responsável pela área de 
modelagem numérica, que 
faz protótipos digitais 
dos automóveis

Vamosprecisar
demuitos
especialistas
emDireito
Internacional
paraassessorar
empresas”
DeniseGregory,
diretoradoCebri

❛❛

gentina e em Portugal. “É um
desafiolargamentecompensa-
dopelaadrenalinadevencer.”

VIZINHOALEMÃO
“Vencer” inclui sucesso nos
negócios e nas relações pes-
soais – algo que não se ensina
em faculdades. NaAlemanha,
Amaro tinha um vizinho que
chamavaapolícia sempreque
a rotina da casa mudava. “No
aniversáriodomeufilho,apolí-
cia chegou às 8 da noite. Eu
convideiovizinhoparaumjan-
tar, para estreitarmos os la-
ços. Éramos cinco casais e ele
foi o primeiro a sair, às 10 da
noite. Mas chegou em casa e
ligoupara apolícia, reclaman-
do do barulho”, lembra, rindo.
O responsável financeiro

davice-presidênciadaAméri-
caLatina eAngoladaOdebre-
cht, Fábio Freitas, de 33 anos,
teve o primeiro cargo fora do
Brasil aos 23 anos. “Sempre
quis a experiência internacio-
nal, fossequal fosseopaís”,diz
Freitas. Ele foi expatriado pa-
ra Angola e para a Amazônia
peruana, onde ficou de 2005 a
2008. Agora, já casado, prefe-
riu ficar em São Paulo para
criar o filho de dois anos, mas
nãodeixouaponteaérea.“Via-
jo todomês.”
Freitasseenquadranoper-

fil do “novo profissional” que
asempresasprocuram,segun-
doRobertoCarlosBernardes,
doutoremSociologiadaInova-
ção pela USP e especialista
em estratégia empresarial e
gestão da inovação do Centro
Universitário FEI. “É alguém
que desenvolve projetos e, ao
mesmo tempo, opera redes de
gestão dispersas nomundo.”
Atingiresseníveldesofisti-

caçãonaformaçãopessoal,pa-
ra Bernardes e outros analis-
tas,passaporumfator:educa-
ção. “Tudo tem como base a
melhoria da educação”, afir-
ma o ex-embaixador do Brasil
em Washington Rubens Bar-
bosa, hoje consultor de negó-
cios. “Para o Brasil crescer e
ser líder internacional, temos
de ganhar competitividade
em inovações tecnológicas,
pesquisa – termos vagos, que
todosrepetem,masdifíceisde
concretizar.”
“Vamosprecisardemuitos

engenheiros para obras de in-
fraestrutura, de profissionais

de Direito Internacional e de
Relações Internacionais para
assessorarempresas”,dizDe-
nise Gregory, diretora-execu-
tivadoCentrodeEstudosBra-
sileiros de Relações Interna-
cionais(Cebri)eanalistadeco-
mércio exterior doMinistério
doDesenvolvimento.“Epreci-
saremos de pessoas fluentes
emmandarim.Leva-seemmé-
dia oito anos para aprender o
idioma. Os jovens de hoje de-
vemcorrer.”
“Depois da universidade, a

única coisa que precisei estu-
dar mesmo foram línguas es-
trangeiras.O resto euaprendi
no dia-a-dia do trabalho”, diz
FredericoLaguna, de 36 anos,
atualmente coordenador da
equipedemodelagemnuméri-
ca da PSA Peugeot-Citroën
em São Paulo – ele e seus co-
mandados são responsáveis
por transformar os desenhos
dos designers em protótipos
digitais de alta fidelidade, que
vãoorientaraproduçãoindus-
trial dos carros.
Formado em Engenharia

MecânicapelaUnesp,Laguna
morou um ano nos Estados
Unidos, trêsmeses noMéxico

e quatro anos na Alemanha,
sempre trabalhandona indús-
tria automobilística. Na Peu-
geot-Citröen incorporou o
francês ao seuarsenal linguís-
tico. “Língua é nota de corte
paraconseguir emprego”, diz.
Para Caio Moraes, de 34

anos, a língua não foi nota de
corte,maséumfatordiáriode
preocupação. Típico executi-
vo global, o engenheiro quími-
co formado pela USP traba-
lhououcomandouequipes em
dezenasdepaísescomofuncio-
náriodaRhodiaedogrupoUl-
tra. A experiência internacio-
nal lhe valeu, há três anos, o
convite para ser diretor admi-
nistrativo-financeirodaValeo
(fabricantedeautopeçasfran-
cesa) naCoreia do Sul.
“Hoje estou bem integrado

à cultura daÁsia,mas a gente
levamuitomais tempoparase
comunicar de maneira razoá-
vel”, diz. “Como sabemque os
ocidentais jamais dominarão
completamente a língua e os
dialetos, muitos coreanos se
aproveitam. Já fiz pronuncia-
mentos em inglês que foram
distorcidos na tradução – em
alguns casos, de propósito.”●
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 ago. 2009, .edu, online.




