
"jeitinho brasileiro" ga
nhou outra conotação, só 
que agora, uma versão po
sitiva. Pesquisa pioneira 

no país revelou que os executivos for
mados no Brasil apresentam desem
penhos superiores aos de profissio
nais de outros países. O estudo, que 
entrevistou mais de seis mil pessoas 
em todo o mundo, é resultado de uma 
parceria entre a Fundação Instituto de 
Administração (FIA) e Thunderbird 
Global School of Management, com 
sede nos Estados Unidos. 

Os resultados são baseados em ava
liações de perfis dos profissionais que 
lideram equipes regionais e globais e 
levou em consideração característi
cas intelectuais, sociais e psicológi
cas. Segundo Alfredo Behrens, pes
quisador do Programa de Estudos do 

Futuro (Profuturo), da FIA, e diretor da 
Robert Wong Consultoria Executiva, a 
pesquisa é fundamental para que se
jam analisadas as habilidades e com
petências internacionais dos executi
vos. "Avaliamos os profissionais com 
responsabilidades internacionais, a 
fim de destacar suas competências e 
trabalhar os pontos a serem melhora
dos para que, com isso, sejam eficazes 
em suas funções, evitando aprende
rem por tentativa e erro" comenta. 

Programas de MBA são importan
tes pra os profissionais que almejam 
uma carreira em empresas de expres
são mundial. Behrens explica que o de
senvolvimento de líderes requer muito 
mais do que o estudo, que é um ponto 
necessário e fundamental. "O líder de
ve desenvolver a curiosidade, ter um 
pensamento amplo e 'fora do qua

drado', além de estar preparado para 
analisar e tomar decisões", afirma. 

Segundo o pesquisador, o diagnós
tico permite demonstrar o excelente 
nível dos brasileiros no cenário mun
dial. Os representantes do país no es-



tudo mostraram ter grande capacida
de de integração social o que, segun
do Behres, é extremamente necessá
rio para líderes regionais ou globais. 
"O brasileiro é carismático e isso auxi
lia no seu desempenho no desenvolvi

mento Social", complementa. 
Mas se o brasileiro está bem cotado 

no cenário mundial, quer dizer que a 
demanda interna está suprida e agora 
é possível exportar executivos, certo? 
Errado. O professor aponta que ainda 
há escassez de profissionais no mer
cado nacional e é enfático ao dizer: "O 
Brasil precisa de executivos globali
zados". Ele exemplifica sua afirmação 
com dados da própria FIA. "No MBA 
Executivo Internacional da FIA, o mais 
antigo do Brasil no seu gênero, estu
daram desde 1993 cerca de 1280 alu
nos, dos quais 1080 foram aprovados. 
Considerando que os melhores MBAs 
disponíveis que incluem estudos in
ternacionais obrigatórios contam com 
turmas de apenas 12 a 20 alunos por 
ano, a oferta total destes executivos se
ria inferior a 100 por ano", conta. Ele 

acredita que o número é insatisfatório 
para suprir a necessidade de interna
cionalização de empresas de grande 
porte no Brasil. 

Além dos profissionais, o Brasil tam
bém é bem visto por empresas interna
cionais. Werner Kugelmeier, consultor 
de carreira e diretor da WK Prisma, lem
bra que empresas multinacionais man
dam candidatos a carreira executiva pa
ra o Brasil, considerando o país como 
um "ambiente escola". 'Beneficiado pelo 
convívio com diversidade cultural, desa
fiado por instabilidade de cenários eco
nômicos / financeiros, as empresas se 
destacam pela rentabilidade acima da 
media corporativa. No sentido oposto, 
empresas fora do país buscam executi
vos brasileiros para atuar como bench
mark no respectivo país onde devem tra
balhar", explica Kugelmeier. 
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