


administrador de empresas Makoto Yokoo era 
gerente global de Logística Oceânica da Bunge 
quando a Argentina viveu uma greve portuária 

de mais de 40 dias. Na ocasião, cada um dos 32 países 
onde a multinacional operava possuía um navio à espera 
do embarque de grãos. Com o fim da paralisação, veio o 
impasse: quais embarcações teriam prioridade na fila? 
No grupo de gestão da companhia havia 40 pessoas de 22 
nacionalidades diferentes. Norte-americanos e europeus 
tentaram arbitrar a solução, sem sucesso. O jovem execu
tivo brasileiro decidiu então ouvir todos os 32 stakeholders 
para avaliar as necessidades específicas de cada um. Com 
as informações, pôde colocar tudo na balança e estabelecer 
um critério de seleção que favorecesse o grupo, e não um 
ou outro operador. "Era um momento para escutar e enten
der o que estava acontecendo, não para arbitrar", lembra 
Yokoo, hoje diretor-geral da Poit Energia. "Tive a humildade 
de fazer isso, e o resultado foi o melhor possível." 

A experiência de Makoto Yokoo mostra por que a habi
lidade de gerenciar crises é uma das virtudes mais valori
zadas nos executivos brasileiros. No atual cenário, de lenta 
recuperação internacional, a capacidade de adaptação e de 
superação de dificuldades conjunturais ajuda a entender a 
razão de os executivos brasileiros ganharem cada vez mais 
oportunidades nas corporações globais. Alguns chegaram 
ao topo de conglomerados transnacionais, como Welling
ton Machado, CEO da Agentrics; Francisco Valim, CEO da 
Experian; Bernardo Hees, CEO do Burger King; e Nicandro 
Durante, CEO da British American Tobacco, controladora 
da brasileira Souza Cruz. Além dos que estão no cume, há 
também uma geração menos conhecida de jovens talentos 
expatriados, que não temem desafios. 

É o caso do paranaense Marco Quége, de 34 anos. Após 
ter investido em uma formação variada e internacional 
- pós-graduação na Fundação Getulio Vargas, em São 
Paulo, M B A no Eseade, em Barcelona, e cursos de educação 
executiva na Harvard Business School, nos Estados Unidos, 
e no Insead, na França -, Quége decidiu abrir mão dos 
negócios da família, em Curitiba. Incentivado pelos pais, 
optou por um estágio na montadora Audi . Com o tempo, 
percebeu que não se tornaria um executivo com perfil 
global se tivesse ficado perto de casa, na empresa familiar. 
Hoje em Viena, Quége é responsável pela área de Recursos 
Humanos do Laboratório Ely Lilly, na Áustria. 

"Temos uma curiosidade cultural mais aguçada que 
os estrangeiros. Isso nos ajuda em terrenos estranhos. A 
instabilidade política e econômicafez do Brasil uma escola 
para quem precisa navegar em águas turbulentas", avalia 
Quége. "É importante perceber que as diferenças culturais 
devem ser apreendidas e observadas, nunca julgadas. Se 
julgar, isso virá à tona em momentos de estresse, na forma 
de preconceito." Curiosidade intelectual, habilidade com 
idiomas, capacidade de trabalho em meio a equipes com 



diferentes bagagens sociais, foco na obtenção de 
resultados e flexibilidade são alguns dos fatores que 
o jovem executivo cita como essenciais à carreira in-
ternacional - um conjunto de elementos que precisa 
ser temperado com humildade e bom senso. 

"A armadilha é achar que temos todas as respostas 
ou que as nossas respostas são as melhores. As perguntas 
podem ser as mesmas em vários locais. E, no geral, são: todo 
mundo quer resultado positivo. Mas as respostas devem ser 
ajustadas para cada realidade", diz Quége. "De resultado po
sitivo e gestão de custos todo mundo entende, não importa 
a cultura. E quem está nas matrizes sente mais de perto as 
pressões de acionistas e demais stakeholders." 

O CEO da Reader's Digest Brasil, Luis Henrique Fichman, 
chama a atenção para outro aspecto que considera essencial 
à ascensão dos executivos brasileiros: o aprimoramento da 
formação local. "Nossas escolas de negócios estão no mesmo 
nível das melhores do mundo", acredita o executivo, que 
atribui à qualidade da formação o fator-chave para o perfil 
inovador, focado na obtenção de resultados - como a supera
ção de quatro posições no ranking das maiores subsidiárias 
da Reader's Digest, atingindo o terceiro posto. "Fomos além 
do modelo tradicional de negócios da empresa, que envolve 
a venda de produtos editoriais pelo canal mala direta. Inicia
mos, de forma independente, uma série de iniciativas para 
ampliar nossa atuação, e hoje 
20% de nossa receita já provém 
do canal digital." 

VALORIZAÇÃO 
Para o professor José Valério 
Macucci, especialista do Insper 
em gestão de pessoas, lideran
ça e mudança organizacional, o 
executivo brasileiro nunca foi 
tão valorizado, consequência 
do peso que o Brasil adquir iu 
no mercado global nos últimos 
15 anos. No período, avalia M a 
cucci, o gestor brasileiro ganhou 
evidência dentro das empresas 
ao obter resultados importan
tes, adquiriu experiência inter
nacional, desenvolveu compe
tências em áreas como recursos 
humanos, marketing, logística e 
produção e, igualmente impor
tante, construiu perf i l focado 

em resultados. "Ao fazer isso, ele se equiparou a europeus, 
coreanos, australianos e japoneses, entre outros. Mas com um 
diferencial importante: a flexibilidade", avalia o especialista 
do Insper, para quem "o velho jeitinho brasileiro tem seu 
lado positivo". 

"Essa capacidade de resolver problemas com criatividade 
deu mais resiliência ao executivo diante de pressões e situa
ções adversas", acrescenta Macucci. Opinião semelhante tem 
o vice-presidente de Recursos Humanos da Nextel do Brasil, 
Américo Rodrigues de Figueiredo, que considera que, além 
da muito citada flexibilidade, o otimismo é u m a arma que 
costuma ajudar os brasileiros a superar situações difíceis 
na carreira. "Percebo que o ponto de vista diferenciado que 
o brasileiro tem por hábito apresentar ganha cada vez mais 
importância nos ambientes globais. O brasileiro não se abate 
facilmente diante de um problema, por mais complexo que 
seja. Sempre tem uma solução", diz Figueiredo. 

Apesar das qualidades que diferenciam os brasileiros, o 
executivo da Nextel ressalva que os obstáculos para o desen-

volvimento de u m a carreira inter
nacional não são pequenos. Com 
a crise econômica mundial que se 
arrasta desde o segundo semestre 
de 2008, as oportunidades ficaram 
mais restritas, principalmente nos 
mercados mais maduros. 

Além disso, o número de pro
fissionais formados no Brasil aptos 
a assumir cargos globais, segundo 
Figueiredo, não é tão amplo co
mo se pode imaginar à primeira 
vista. "Estamos falando dos que 
trabalham em empresas nacionais 
de primeira l inha, como Gerdau, 
Vale, InBev e Embraer, ou em mul
tinacionais que alçam brasileiros a 
postos internacionais de liderança, 
de olho nos resultados estratégicos 
em seu país de origem", avalia o 
vice-presidente de RH da Nextel. 
"Na verdade, um bom executivo é 
artigo bastante raro no Brasil. Exis-



te um gap importante entre esse grupo de líderes de primeira 
l inha, com carreira internacional bem-sucedida, pelo menos 
três idiomas no currículo, e os demais gestores do país." 

Na prática, a mesma realidade que resultou em executivos 
mais flexíveis no Brasil também contribuiu para a formação 
de profissionais com pouca vocação para planejar e valorizar 
metodologias, normas e processos rigorosos. O professor 
Georges Blanc, da Fundação Dom Cabral, reconhece que o 
brasileiro aprendeu a se virar em meio às flutuações econô
micas, principalmente na década de 1980 e no princípio dos 
anos 1990 - o já remoto tempo da inflação fora de controle e 
dos desequilíbrios econômicos extremos. "Isso tem sido de
cisivo neste momento, em que o Brasil cresce no cenário das 
multinacionais. Países como China e Rússia não têm longa 

experiência de gestão de empresas privadas, o 
que coloca os executivos brasileiros acima dos 
40 anos em vantagem em relação a russos e 
chineses", diz Blanc. O improviso, contudo, não 
pode substituir as formalidades dos negócios, 
ressalta o professor. "E é isso o que os brasileiros 
vêm aprendendo com os anos de estabilida
de, sem perder versatilidade e capacidade de 
antecipação, adaptação e reação a surpresas", 
acrescenta. 

MODELO AMBIDESTRO 
O desafio do executivo em formação é en
contrar um modelo de gestão ambidestro. "É 
aquele que extrai valor tanto da repetição 
quanto da inovação. É aprender a crescer e se 
internacionalizar, o que exige o conhecimento 
das regras do jogo, sem perder o instinto da 
oportunidade e a coragem de enfrentar riscos", 
explica Blanc. 

Para Aline Zimermann, sócia-diretora da 
Fesa, empresa especializada em recrutamento, 
o momento favorece esse desenvolvimento. "O 
Brasil integra um seleto grupo de países que 
vão crescer de forma acelerada nos próximos 
anos, e os executivos terão papel de liderança 
nesse processo", prevê. Segundo ela, a adver
sidade e a variedade cultural farão cada vez 
mais parte do núcleo de decisões econômicas 
globais. "Além disso, as empresas precisarão 
de executivos que conheçam a realidade dos 
países emergentes onde pretendam investir, 
ou seja, profissionais que saibam produzir e 
vender para mercados como o Brasil." 

CristinaMontagut, daOverlap, consultoria especializada 
em estratégias de negócios, considera o jogo de cintura e a 
cordialidade nas relações interpessoais fatores positivos da 
gestão à brasileira. Mas a sociabilidade também tem uma face 
negativa: a dificuldade de dizer não em determinadas situ
ações ou de se comunicar de maneira clara e objetiva, o que 
inclui feedbacks aos colaboradores. "Os executivos brasileiros 
são mais atentos a mudanças econômicas. Reagem mais rápi
do e amenizam eventuais impactos que essas transformações 
podem provocar", diz. "Por outro lado, a instabilidade trouxe 
insegurança ao brasileiro, que demora mais para decidir que 
os europeus, por exemplo. No Brasil, as decisões nunca são 
tomadas por uma pessoa. Sempre se convoca muita gente, o 
que atrasa tudo", avalia Cristina. 
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