
funcionários. O segundo nível amadurece esses 
conceitos depois da experiência do cotidiano. 
Na sequência, são oferecidos dois cursos mais 
avançados de aperfeiçoamento, para gestores de 
nível intermediário e sênior. 

Reconhecimento 
A remuneração adotada na companhia também 
inclui uma participação nos resultados, que varia 
de um até dez salários, segundo a gerente de 
desenvolvimento de recursos humanos da Ticket, 
Edna Rodrigues Bedani. Além da remuneração 

financeira, ela destaca a importância do 
reconhecimento do trabalho benfeito. "É importante 
comunicar o que foi feito de diferente e positivo", 
afirma. Outra forma de reconhecimento é um 
programa que envia alguns funcionários [veja mais 
em Capital de exportação, na pág. anterior) para 
o escritório em Paris, para conhecer a forma de 
trabalho durante uma semana. Na volta, as pessoas 
compartilham o que aprenderam com os colegas. 
Todos os esforços voltados para a liderança não 
se esgotam à medida que o fim da carreira do 
profissional se aproxima. Na Ticket, a transição é 

pesar das centenas de títulos já publicados 
com a palavra "globalização", ainda há 
muita confusão em torno do que realmente 

significa esse conceito. E está menos claro ainda 
como melhorar o desenvolvimento da liderança em 
um mundo integrado e global, tema da conferência 
Globalization and Leadership Development in 
an Integrated World: The Role ofCompanies and 
Business Schools, realizada no IESE Business 
School no início do mês passado, na Espanha. 
A maior parte das empresas parece estar tateando 
o terreno: a liderança deve ser desenvolvida de 
forma centralizada ou recrutar o talento local? 
Qual é a melhor maneira de construir e dirigir uma 
planilha heterogênea? E, por último, qual o papel 
a ser desempenhado pelas escolas de negócios na 
formação da próxima geração de líderes? 
Talvez não existam respostas concretas para essas 
perguntas. Mas os reitores de escolas de negócios, 
acadêmicos, CEOs e membros do Conselho 
Assessor Internacional do IESE reunidos na 
conferência concordaram amplamente sobre 
alguns assuntos fundamentais. 

Cultivar o talento local 
Uma estratégia baseada em "um molde único" 
é uma ideia indefensável. Embora muitas 
empresas, como a Telefónica, tenham confiança 

na exportação de seus executivos mais apreciados 
para os mercados emergentes, exportar talento dos 
escritórios centrais sem um motivo forte é algo que 
tem suas limitações. 
Em grande medida, as possibilidades de fazer isso 
dependem da personalidade de cada um - ter uma 
mentalidade global e prosperar em ambientes 
colaborativos - e de seu encaixe. Kees Storm, 
presidente da Aegon, um dos maiores grupos 
seguradores do mundo, especializado em seguros 
de vida e pensões, com sede em Haia (Holanda), 
exprime isso nos seguintes termos: "Como no 
futebol, nem todos os jogadores se adaptam a todas 
as equipes. Temos de encontrar a pessoa certa para 
o cargo adequado". 
Ser capaz de adaptar-se aos costumes locais 
é a chave para desenvolver talento no destino. 
A Bertelsmann, empresa alemã multinacional 
de mídia, prefere formar dirigentes locais 
como empreendedores no lugar de confiar 
demais nos expatriados. 

Abraçar a diversidade 
Não é possível desenvolver uma mentalidade 
multicultural sem abraçar a diversidade em 
todos os níveis de operações. Na sede da 
Nestlé, por exemplo, trabalham pessoas de 
mais de 90 nacionalidades. 



trabalhada com os funcionários dois 
anos antes da aposentadoria, para 
que ele tenha tempo de avaliar o que 
fará depois de deixar a companhia. 
0 programa inclui orientação para 
abrir negócios e até mesmo para a 
convivência com a família na nova fase. 
A Braskem também tem um programa 
voltado para esta etapa. Lançado em 
2010, o projeto prepara as pessoas para 
uma saída produtiva durante um ano. 
São vários encontros e palestras que 

envolvem os familiares e 
também orientação financeira. 
Essas iniciativas buscam facilitar 
o desligamento de executivos que 
passaram a vida em busca de resultados. 
Depois de muitos anos de dedicação 
para chegar à liderança, funcionário 
e companhia trabalham juntos, mais 
uma vez, para uma saída tranquila -
sinal de que tudo se conquista 
com planejamento, do início ao 
fim da carreira. 

A empresa suíça faz com que seus executivos 
entrem em contato seguidamente com assuntos e 
situações internacionais. "É necessário ser curioso 
e estar disposto a abandonar a zona do conforto", 
afirma Laurent Freixe, da Nestié Europe. As pessoas 
devem aprender a trabalhar com a diversidade, 
não só a cultural, mas também empregando mais 
mulheres em cargos de direção. 

No ritmo dos tempos 
Um dos principais desafios atuais para o 
desenvolvimento de lideranças é encontrar 
maneiras de atrair e motivar os membros com 
mais talento da chamada "geração Y". 
Os líderes dessa geração tendem a abordar seu 
desenvolvimento profissional de forma bastante 
diferente, buscando um sentido mais amplo para 
seu trabalho, além de uma conciliação mais 
equilibrada entre a vida pessoal e a profissional. 
Para atender a essas demandas, a Allianz oferece 
mais postos executivos de tempo parcial aos 
jovens líderes mais promissores. Por sua vez, 
Martin Sorrell, CEO da WPP, empresa global de 
serviços de comunicação, com sede em Londres, 
estimula as empresas a manterem os olhos bem 
abertos para o impacto das mudanças tecnológicas 
no local de trabalho. "A informação em si mesma 
já não significa poder", diz ele, "o poder está em 
como ela é usada." Sorrell prevê que haverá uma 
mudança profunda na estrutura organizacional 
das empresas. "No momento, a maior parte 
dos benefícios ainda recai sobre os mercados 
tradicionais, mas isso não vai durar muito tempo." 

Colaborar com as escolas de negócios 
Se a oferta de executivos com talento não 
atende às expectativas da demanda atual, 
as escolas de negócios devem perguntar a si 
mesmas se estão fazendo um bom trabalho na 
hora de formar líderes. 
Alguns CEOs têm a impressão de que as escolas 
de negócios acham que seus clientes são os 
estudantes de MBA e se esquecem das empresas. 
Além disso, sentem a necessidade de mudar o 
modelo educativo atual dos dirigentes - dominado 
nos últimos 50 anos pelo management norte-
americano - e adotar uma mentalidade global 
mais integradora. Bruno Di Leo, general manager 
da IBM Growth Markets, reclama uma colaboração 
mais intensa entre os setores público e privado 
para desenvolver talentos e uma aproximação da 
empresa com o mundo acadêmico. 

Preparados para a mudança 
Pode ser que os executivos que triunfaram até 
agora nos mercados desenvolvidos não estejam 
à altura dos desafios que os esperam nos 
mercados emergentes. "Nenhuma empresa pode 
triunfar nos mercados emergentes aplicando 
simplesmente as práticas que funcionaram nos 
países ocidentais", segundo Di Leo. 
Por não carregar os mesmos problemas herdados 
pelos países desenvolvidos, muitas economias 
emergentes podem pular algumas etapas e inovar 
de forma mais rápida. Assim, mesmo querendo 
aprender os modelos ocidentais, esta agilidade 
permite que estejam sempre um passo à frente. 

Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, São Paulo, ano 19, n. 282, p. 38-39, maio 2011.




