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Não foi exatamente um repente na-
cionalista que fez os craques do fu-

tebol optarem  pelo solo pátrio. Quando 
Ronaldinho Gaúcho (ex-Milan, da Itália) 
chega ao Flamengo, Juninho Pernambu-
cano (ex-Al-Gharafa, da Arábia) acerta 
com o Vasco, o ‘imperador’ Adriano (ex-
Roma) abdica e assina com o Corinthians 
ou Neymar e Ganso permanecem na Vila 
Belmiro, eles estão apenas sendo coeren-
tes com o espírito profissional que reco-
menda equilibrar as perspectivas de cur-
to, médio e longo prazo, na hora de defi-
nir um plano de carreira.

Por ora, esses três planos convergem, re-
fletindo o “olé” do Brasil (e de outros emer-
gentes, é verdade) em cima da Europa, Japão 
e Estados Unidos, que ainda sofrem com o 
esquema retranqueiro da crise instalada.

Desconcertante como um drible de Gar-
rincha, o momento vivido pelo País da Co-

pa de 2014 e da Olimpíada de 2016, oitavo 
PIB mundial e ganhando posições, ajuda 
a explicar outra entrada em campo, a de 
um time de experts made in Brazil. Do se-
tor petrolífero à engenharia civil, do agro-
negócio à mineração e ao marketing, eles 
foram incorporados à elite empresarial do 
planeta. Formados nas melhores universi-
dades do País, com passagens por escolas 
de primeira linha, como Harvard ou a Lon-
don School of Economics (LSE), um núme-
ro crescente de executivos brasileiros an-
da com o passe cada vez mais valorizado.

Eles são convidados a assumir cargos 
de liderança internacional, jogando ou 
não em casa, e armam lances que costu-
mam terminar em gol. Um deles é o en-
genheiro civil Ricardo Fort, há três meses 
contratado para dirigir o marketing mun-
dial da Danone. De Paris, Fort comanda 
um projeto voltado para o fortalecimento 

das marcas da companhia junto a crian-
ças e adolescentes em 70 países.

“A capacidade do brasileiro de se adap-
tar é uma das características mais valo-
rizadas pelos estrangeiros”, diz Fort, que 
antes de chegar à Danone atuou por 13 
anos na Coca-Cola, revezando sua atua-
ção entre as operações do Rio de Janeiro, 
Atlanta (EUA), sede mundial da empre-
sa, e Índia. Da Índia, por sinal, comanda-
va as estratégias feitas também junto aos 
países vizinhos, Bangladesh, Butão, Sri 
Lanka, República das Maldivas e Nepal. 

Em 2006, na Copa da Alemanha, foi 
Fort quem liderou todas as ações da mar-
ca ligadas ao futebol. “O difícil era expli-
car que isso era trabalho”, brinca Fort. 
Formado pela Universidade de São Paulo  
(USP), o profissional avalia que nos últi-
mos anos ampliou-se a margem de ma-
nobra para os profissionais brasileiros, 

que hoje têm mais espaço para escolher 
entre atuar ou não fora do Brasil. Antes, a 
disputa por cargos de alta gerência esta-
va atrelada a uma carreira construída no 
exterior. Hoje, esse tipo de diferenciação 
pode ser conseguida aqui mesmo. “É pra-
ticamente impossível tirar o brasileiro do 
País atualmente”, acredita Fort.

Com câmbio valorizado e vários 
segmentos  bombando, os executivos con-
seguem manter no Brasil os mesmos pa-
tamares salariais de outros países, poden-
do concentrar o seu foco na realização de 
projetos. E nada melhor do que executá-
los aqui mesmo. “O desejo de ir para fora 
caiu 40%, nos últimos dois anos. Princi-
palmente, após o Rio virar sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016”, estima Christian Phillip 
Spong, headhunter da EMR, consultoria 
especializada no recrutamento de exe-
cutivos das áreas de marketing e vendas. 

Presente em 20 países, a EMR chegou ao 
Brasil em novembro de 2010.Seu site já so-
ma mais de 60 mil acessos ao mês, enquanto 
a média do mercado gira em torno de cem 
mil visitas. “As verbas estão aqui”, resume 
Spong, referindo-se a negócios criados do 
zero, como start-ups, além da abertura de fi-
liais de empresas estrangeiras ou nacionais.

Dados do Conselho Empresarial Brasil-
China (CEBC) indicam que somente as es-
tatais chinesas respondem por 93% dos US$ 
12,7 bilhões investidos pela China no Bra-
sil em 2010, com 82% dos negócios ligados 
a fusões e aquisições nas áreas de petróleo 
e gás, agribusiness, mineração e siderurgia. 
Desse montante, US$ 1,5 bilhão foi destina-
do à formatação de projetos novos. 

Resultados de curto prazo
A ZTE, por exemplo, empresa especia-

lizada na produção de equipamento de 
telecomunicações, já anunciou o investi-
mento de aproximadamente US$ 200 mi-
lhões para a construção de polos de pes-
quisa e desenvolvimento no Brasil, mes-
mo tipo de empreendimento que será fei-
to também por outra chinesa, a Huawei, 
com aporte da ordem de US$ 350 milhões, 
ou pela norte-americana GE. A constru-
ção de novas fábricas no Brasil e a am-
pliação dos projetos novos (conhecidos 
como greenfield) são outras oportunida-
des vislumbradas para os próximos anos.

“Esse tipo de investimento abre a opor-
tunidade para a criação de mercados que 
ainda vão se desenvolver. Além do lan-
çamento de produtos para uma massa 
de quase 200 milhões de consumidores”, 
analisa Ricardo Bevilacqua, diretor da Ro-
bert Half para a América Latina, empresa 
de recrutamento com cerca de 400 escri-
tórios distribuídos em dez países. 

Para Bevilacqua, as posições recém-cria-
das respondem por 85% das vagas disponí-
veis no mercado brasileiro. Elas estão asso-
ciadas à expansão, não à reposição, o que 
reflete o acelerado ritmo de crescimento 
do País. Os dados são da pesquisa Merca-
do de Trabalho realizada pela Robert Half 
entre os meses de abril e maio de 2011. Fo-
ram ouvidos 2.525 executivos de finanças e 
recursos humanos no Brasil, Áustria, Bélgi-
ca, República Checa, Dubai, França, Alema-
nha, Itália, Luxemburgo, Suíça e Holanda.

O levantamento mostra que a demanda 
por gestão de talentos aumentou 75% no 
Brasil, índice bem superior à média global, 
de 48%. A retenção dos profissionais repre-
senta 58% do foco dos programas no Brasil 
e a contratação fica com 36% das intenções. 
“Na área de marketing, a gestão de talentos é 
uma das práticas mais importantes, porque 

gestão

Por que o passe brasileiro 
anda tão valorizado?
A cordialidade tem seu valor, mas qualificação, experiência internacional, respeito  
a outras culturas e economia aquecida também pesam a favor dos executivos nacionais

Por janaina langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

R
O

B
E

R
TO

 W
E

IG
A

N
D

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-06-07 12:38:12 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-06-07 12:38:12 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
Foto



6  jun  2011 •

31

o capital intelectual é imprescindível para a 
obtenção de resultados”, frisa o especialista. 

Hoje, a Robert Half recebe 15 mil cur-
rículos ao mês. Bevilacqua estima que 
aproximadamente 4% deles sejam de bra-
sileiros querendo voltar ou de estrangei-
ros que desejam vir. Para eles, o especia-
lista em recrutamento tem uma dica que 
considera valiosa: “As empresas estão con-
tratando de acordo com a experiência e 
capacidade de execução no curto prazo, 
devido ao aquecimento da economia”. 

Foi esse o cenário que motivou o retor-
no de Valter Calamita, depois de quase nove 
anos nos Estados Unidos. Lá, ele atuou co-
mo CFO (Chief Financial Officer) da DDB, 
em Chicago, e da Solutionset, empresa de 
private equity da Califórnia. “Decidi voltar 
porque as melhores oportunidades estão 
hoje no Brasil. Entre estar bem lá fora ou no 
Brasil, prefiro estar aqui. O mercado ame-
ricano, especialmente os negócios ligados 
ao setor imobiliário, ainda não conseguiu 
se reerguer”, diz Calamita, que em fevereiro 
foi contratado como vice-presidente de de-
senvolvimento de negócios para o Brasil e 
América Latina do grupo WPP, o maior con-
glomerado de comunicação do mundo, com 
faturamento de US$ 14,4 bilhões em 2010.

Para Calamita, o conhecimento genera-
lista é outro aspecto que contribuiu para 
espalhar o prestígio do brasileiro mundo 
afora. “Enquanto os americanos são espe-
cializados em um determinado assunto, 
o brasileiro consegue fazer um pouco de 
tudo.” O perfil amistoso, baseado na faci-
lidade de construir relacionamentos in-

gestão II

As razões do embate entre Casino e Diniz
Grupo francês e empresário brasileiro tornam públicas as desavenças em  
torno da aproximação com o Carrefour

Depois de iniciarem a semana passa-
da em queda acentuada, as ações do 

grupo Pão de Açúcar fecharam a sexta-
feira 3 com valor próximo ao da abertura 
do pregão da segunda-feira, 30 de maio. 
A montanha-russa experimentada pe-
los papéis do grupo líder no varejo de 
alimentos do País reflete a disputa entre 
os dois principais acionistas da Compa-
nhia Brasileira de Distribuição (CBD). As 
rusgas entre o grupo Casino, que detém 
34% das ações, e o empresário Abílio Di-
niz (21%) chegaram, por iniciativa dos 
franceses, à Câmara de Comércio Inter-
nacional (CCI), de Paris.

Casino questiona a atitude de Diniz, 
que há três meses teria iniciado conver-
sas com o Carrefour, envolvendo a ope-
ração brasileira de seu maior concorren-
te no mercado francês. O grupo sócio de 
Diniz alega ter tomado conhecimento das 
discussões por meio de notícias publica-
das na imprensa e solicitou à CCI a ins-
tauração de procedimento arbitral con-
tra a família Diniz.

A pauta incluiria o reforço de algumas 
cláusulas do acordo assinado entre as par-
tes, em novembro de 2006, como a obri-
gatoriedade de o Casino, como dono de 
50% das ações da Wilkes (a outra meta-
de é dos Diniz), holding controladora da 

CBD, participar diretamente de qualquer 
negociação envolvendo a empresa. E ve-
ta a participação em qualquer outro ne-
gócio no setor varejista de alimentos no 
Brasil, imposta a todos os acionistas que 
detenham 10% da Wilkes ou mais.

Informalmente, fontes ligadas aos fran-
ceses afirmam estranhar a mudança de 
postura do empresário brasileiro, com-
parando-a a situações similares ocorri-
das anteriormente. Citam a conclusão da 
aquisição das lojas do grupo Sendas, co-
mo exemplo de negociação conduzida de 
forma correta e transparente. Desta vez, 
reclamam que foram avisados por Diniz 
apenas após constrangê-lo em cena aberta.

Da parte da família Diniz, a mais con-
tundente manifestação partiu do próprio 
Abílio, presidente do conselho de admi-
nistração do Pão de Açúcar. Na quarta-fei-
ra, 1o, ele endereçou uma carta ao presi-
dente executivo, Enéas Pestana, e demais 
funcionários do grupo. No documento, 
lamenta a queda dos papéis da empre-
sa e os eventuais prejuízos ao patrimô-
nio dos acionistas, reafirmando a defesa 
dos interesses da companhia, que esta-
riam acima dos pessoais. “Jamais consi-
deraria qualquer coisa que prejudicasse a 
companhia”, escreveu Diniz. E encerrou a 
carta com um pedido a todos os envolvi-

terpessoais, seria mais um atributo a co-
locar o brasileiro em vantagem. “Lá fo-
ra, o mercado é formado por empresas. 
Mas, para o brasileiro, o mercado é for-
mado por pessoas”, compara o executivo.

Contra o complexo de vira-lata
A capacidade de entrosamento é muito 

diferente da “síndrome de vira-lata”, expres-
são criada pelo dramaturgo e jornalista ca-
rioca Nelson Rodrigues, em 1950, quando 
a seleção brasileira perdeu o mundial para 
o Uruguai em pleno Maracanã, o que teria 
gerado uma espécie de complexo de infe-
rioridade nacional. “Isso não pode existir 
mais, o brasileiro não pode se depreciar. 
A valorização tem de partir daqui”, frisa o 

dos na empresa: “Que continuem fazen-
do seu trabalho, acreditando que breve-
mente a verdade prevalecerá e seguiremos 
juntos com alegria e felicidade”.

O estremecimento das relações entre os 
sócios da CBD acontece a pouco mais de 
um ano de uma data fatídica para o acordo 
de 2006. Em 22 de junho de 2012, o Casi-
no passará a ter o direito de indicar o pre-
sidente do conselho, posto ocupado hoje 
por Diniz. Com a aproximação da data e 
a disposição dos franceses em fazer va-

ler a cláusula, a liderança do grupo corre 
o risco de sair das mãos do Diniz. Segun-
do fonte ouvida por Meio & Mensagem, 
o Casino não teria essa intenção, inclusi-
ve devido à solidez e ótimo desempenho 
do CBD com Diniz à frente.

Curiosamente, contudo, a excelência 
nos números do Pão de Açúcar pode ser a 
motivadora das desavenças. Um analista  
de um grande banco nacional lembra-
se de que, quando o acordo foi conce-
bido originalmente as realidades, tanto 
do grupo varejista quanto da economia 
brasileira, eram completamente distin-
tas das atuais. 

Nesses seis anos, enquanto o varejo 
de alimentos funcionou como um dos 
principais motores do vigoroso cresci-
mento do País, o grupo incorporou con-
correntes e consolidou a liderança no 
setor, aumentando consideravelmente 
seu valor de mercado. 

Na ponta do lápis, a diferença é gri-
tante. Ao final de 2005, as vendas brutas 
de alimentos da CBD registravam movi-
mento anual de R$ 16,1 bilhões. Em de-
zembro de 2010, o índice alcançou R$ 
26,1 bilhões, incremento aproximado 
de 62%. Como se fossem duas empresas 
distintas, amarradas por um acordo que 
não prevê reconsiderações.

Jonas Furtado

coordenador de pós-graduação e MBA da 
Trevisan, Olavo  Henrique Furtado.

Outro ponto a favor é que ninguém co-
nhece melhor o Brasil do que os próprios 
brasileiros, por suposto, como bem sabe Pau-
lo Koelle, outra estrela do time de profissio-
nais de marketing do Brasil, que embarca 
nessa sexta-feira, 10, para Cingapura. O exe-
cutivo terá o desafio de traçar a estratégia de 
comunicação de todas as marcas da Procter 
& Gamble voltadas para o mercado de pro-
dutos masculinos.

Koelle conduzirá diretamente o trabalho 
de cerca de 20 profissionais, além de equi-
pes alocadas no Japão, Coreia, Austrália, 
Nova Zelândia, Índia, Indonésia, Vietnã e 
Tailândia. “Levarei a criatividade brasilei-

ra e o nosso foco em execução”, diz Koel-
le, que atua na P&G desde 96. Nos últimos 
nove anos, ele ocupou a posição de dire-
tor de marketing da empresa no Brasil, e, 
agora, aos 38 anos, alça  voo internacional.

Além da flexibilidade e da empatia nos 
relacionamentos, o executivo menciona a 
tarimba do brasileiro para tomar decisões 
rápidas, diante dos ambientes mais adver-
sos. Herança herdada de momentos de crise 
mesclados a períodos de prosperidade, esse 
tipo de competência conferiria ao brasilei-
ro a expertise almejada por países que ain-
da lutam para sair da crise deflagrada pela 
bolha imobiliária dos Estados Unidos, em 
2008. O brasileiro teria desenvolvido uma 
aguçada habilidade para formar alianças e 
gerir os negócios de forma eficiente.

“O amadurecimento na área de gestão 
permitirá ao Brasil encontrar oportunidades 
capazes de sustentar novas ondas de cres-
cimento a partir de 2017”, pontua Leonardo 
Araújo, professor da área de marketing da 
Fundação Dom Cabral, instituição que li-
da com mais de dois mil executivos ao ano. 
O otimismo de Araújo contrasta com o tom 
reflexivo do professor Furtado, da Trevisan, 
que engrossa o coro dos estudiosos preocu-
pados com a consolidação do crescimento 
do Brasil, após os megaeventos esportivos.

“Pensar em 2017?”, pergunta ele, con-
vidando o mercado a colocar a bola no 
chão para refletir. Na montagem da jo-
gada, faltaria treinar ações ligadas à sus-
tentabilidade, que, na opinião de Araú-
jo, será o principal desafio do País — e do 
mundo — nos próximos anos.

Calamita, do grupo WPP: “Para o brasileiro, o mercado é formado por pessoas”  

Diniz: em 2012, o comando será do Casino
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