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Muitos estão às voltas com a cheia do Rio Negro,
que modifica a paisagem da Região Norte, provoca es-
tragos incalculáveis e desafia até a população urbana,
ao inundar as ruas asfaltadas da capital Manaus, no
Amazonas. 

No Nordeste, a seca não poupa nada, nem ninguém,
e o racionamento de água começa a afetar as cidades,
além de todos os males já provocados às populações
do interior da Região.

No Sul, a chuva forte deixa desabrigados e sinaliza
prejuízos de monta em muitos municípios do Paraná.

O clima, um dos temas mais controversos para os
representantes dos países que participarão da Rio+20
nos próximos dias, impede que muitos brasileiros
atentem para a importância do evento da ONU. 

Que resultados nos trará essa conferência que se
dispõe a discutir nossas necessidades de desenvolvi-
mento sustentável e a apontar caminhos possíveis pa-
ra uma vida mais harmoniosa com o planeta?

Provavelmente não teremos respostas para todos os
problemas que afligem o Brasil e mundo, e não só com
relação ao clima. No entanto, ao menos teremos avan-
çado mais um tanto na busca de soluções.

Mobilização empresarial

Quem pode se mobiliza para levar propostas à
Rio+20, o que evidencia um processo evolutivo em re-
lação às reuniões ocorridas em décadas anteriores: a
Eco 92 (também no Rio de Janeiro) e a Rio+10 (realiza-
da em 2002 na África do Sul).

Nada mais natural, portanto, que os empresários se
manifestem, como bem apurou a pesquisa "Desenvol-
vimento sustentável no Brasil - Das visões do empre-
sariado às práticas das organizações", conduzida pela
Deloitte, uma das maiores empresas de consultoria e
auditoria do mundo.

O levantamento foi realizado entre 9 de abril e 15 de
maio com uma mostra de gestores de 108 organiza-
ções de todos os portes e setores, as quais, juntas, so-
mam faturamento de R$ 700 bilhões, correspondente
a 17% do PIB nacional em 2011.

Dos entrevistados, 45% têm uma visão positiva da
Rio+20 e acreditam na sua contribuição. Outros 45%
entendem que a conferência não trará mudanças sig-
nificativas. Os 10% restantes também se dividem entre
a aposta em grandes transformações e a possibilidade
de um retrocesso nas negociações globais.

Metas claras a serem cumpridas são demandadas
por 30% dos empresários, ao mesmo tempo em que
outros 30% reclamam por sanções legais a países e
empresas que não cumprirem as metas.

Dos aspectos a serem discutidos na Rio+20, o em-
presariado acredita que os que trarão maior impacto à
gestão de suas organizações, após a conferência, serão
a adoção de novas tecnologias (20%), a implantação
de certificações e auditorias (19%), a racionalização
do uso de recursos naturais, com o emprego de maté-
rias-primas e insumos (16%) e a necessidade de ade-
rência a regulamentações na área ambiental (14%).

Segundo os entrevistados, o envolvimento com os
temas da sustentabilidade deve ser partilhado por ci-
dadãos e consumidores (22% das respostas); pelo go-
verno (13%); e pelas empresas (9%). Foram indicadas
também outras soluções, como a criação de órgãos su-
pranacionais para tratar da sustentabilidade (10%) e o
estabelecimento de protocolos entre as nações (8%).

Atitudes

O compromisso empresarial com a sustentabilida-
de dá mostras de consistência. Das empresas pesqui-
sadas pela Deloitte, 77% afirmaram incluir o desen-
volvimento sustentável em seus planejamentos estra-
tégicos.

Delas, 47% adotam políticas e diretrizes de susten-
tabilidade; 43% elaboram relatórios de sustentabilida-
de; 42% cuidam do gerenciamento de impactos am-
bientais e 27% já vinculam a remuneração dos funcio-
nários a metas associadas à sustentabilidade.

De acordo com a pesquisa, os programas mais ado-
tados pelas empresas são: coleta seletiva de lixo (73%);
ações de responsabilidade social (65% realizam na co-
munidade e 60% entre os funcionários); racionaliza-
ção do uso de recursos naturais (54%); e educação am-
biental (51%).

Para encerrar, estudo realizado pela Deloitte em
2009 mostrou que 78% das empresas no Brasil adota-
vam práticas sustentáveis. Na pesquisa atual, 85% de-
claram exercer essas práticas.

Por um cenário mais
sustentável
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N No final dos anos 1990
o Brasil passou a ob-
servar de forma mais
intensa um movi-

mento de internacionalização
de suas empresas. Com um ce-
nário econômico mais favorá-
vel, fruto sobretudo da estabi-
lização da inflação originada
pelo sucesso do Plano Real,
companhias como Petrobras e
Vale, bem como as grandes
construtoras e instituições fi-
nanceiras, entre outras, am-
pliaram de forma significativa
suas operações internacionais.
Desde então, é comum o inter-
câmbio de executivos dos dois
lados da fronteira, ou seja, es-
trangeiros a caminho do País e
de brasileiros rumo ao exterior.
Por conta disso, é crescente a
necessidade das organizações
em contar com profissionais
capazes de atuar em um am-
biente globalizado. 

Para entender melhor a im-
portância e as exigências sobre
estes profissionais, a consultoria
Lab SSJ desenvolveu a pesquisa
Global Leaders, que entrevistou
representantes de grandes em-
presas brasileiras e de multina-
cionais de diversos setores da
economia. Os resultados mos-
tram que 75% das companhias
reconheceram a necessidade de
preparar melhor seus líderes pa-
ra expandir os negócios no exte-
rior. Além disso, 63% admitiram
que seus executivos ainda não
estão prontos e outras 9% con-
firmaram que seus profissionais
ainda estão despreparados.

A partir da opinião dos entre-
vistados, o estudo apontou ain-
da as principais características
necessárias a um executivo glo-
bal. Para eles, visão estratégica,
saber lidar com a diversidade
cultural, inteligência emocional,
capacidade de adaptação e visão
sistêmica são habilidades essen-
ciais, o que demonstra que ca-
racterísticas comportamentais
têm papel decisivo para os pro-
fissionais que desejam trabalhar
em um cenário globalizado.

Empresas brasileiras à
caça de executivos globais

CORPORAÇÕES

DIVULGAÇÃO

Para Alexandre Santille, ter uma mentalidade flexível é fundamental

Procura esbarra na escassez de profissionais com perfil multicultural. Pesquisa da Lab
SSJ aponta que 63% das companhias admitem não possuir empregados preparados 

■Avalie o perfil e a competências a serem desenvolvidas
para, então, desenhar uma experiência completa de
aprendizagem;
■ Combine metodologias diferentes de acordo com o esti-
lo de aprendizagem do profissional e a estratégia da
companhia;
■ Realize um acompanhamento individualizado, com fee-
dback constante;
■ Incentive a superação do etnocentrismo e o desenvolvi-
mento de empatia por meio da aprendizagem, desde si-
mulações práticas a programas de intercâmbio;
■ Ofereça uma rede de proteção que permita tentativa e
erro, principalmente nas experiências práticas;
■ Crie atividades autogerenciáveis, isto é, que estimulem
o desenvolvimento individual e vá além do conteúdo pro-
posto nas iniciativas formais. 

COMO FORMAR O EXECUTIVO 

executivos com essas caracte-
rísticas. “É mais comum ver em-
presas nacionais levando exe-
cutivos para o exterior, princi-
palmente em posições de lide-
rança, do que companhias es-
trangeiras contratando brasilei-
ros para suas operações no Bra-
sil”, explica.

Em relação à formação pro-
fissional, Afonso reforça a im-
portância de saber outros idio-
mas. “Um ponto essencial é falar
a língua do país de destino. No
caso da China isto ainda é raro,
mas tende a mudar”, disse, lem-
brando ainda que há países on-
de há um  bloqueio contra o in-
glês. “É o caso da França, onde
falar o idioma local é pré-requi-
sito básico”, completa.

Experiência

O diretor-presidente da em-
presa de soluções de tecnologia
para o varejo e setor hoteleiro
Bematech, Cleber Morais, des-
taca que liderar equipes multi-
culturais é, ao mesmo tempo,
desafiador e gratificante. “Exige
adaptações em nossa política
de gestão, mas também traz a
oportunidade de aprendizado”,
conta. Segundo o executivo, a
principal unidade internacional
da empresa, localizada em Nova
Iorque, nos Estados Unidos,
tem brasileiros, norte-america-
nos, chineses e coreanos. “Eles
coordenam a operação global
da companhia. Como são habi-
tuados a lidar com um grupo
multicultural, a interface é faci-
litada”, relata. 

Os primeiros movimentos
de internacionalização da Be-
matech começaram há uma
década, com a transferência de
um empregado para condução
dos negócios no exterior. Desde
então, tornou-se comum a pre-
sença de executivos globais
dentro da companhia. Hoje, a
Bematch possui dois brasileiros
nos Estados Unidos, além de
uma pessoa à frente da opera-
ção de Taiwan, no Sudeste Asiá-
tico. “Adaptamos a comunica-
ção, desenvolvemos política de
expatriação e estabelecemos
novas práticas de gestão, in-
cluindo processos de trabalho”,
conta Morais. 

O presidente da empresa de
telefonia empresarial Avaya no
Brasil, Nelson Campelo, passou
por experiências em outros paí-
ses e, hoje, reporta-se direta-
mente às lideranças da empresa
nos Estados Unidos. Campelo
conta que a experiência de ex-
patriação que teve no passado
acrescentou bastante à sua car-
reira. “Este período deu-me uma
capacidade maior de adaptação
a situações e desafios. Mesmo
atuando localmente, reporto-
me a executivos de outros países
e essa mente globalizada é mui-
to solicitada”, avalia.

Para atuar em um cenário
globalizado, Campelo observa
que o executivo precisa con-
hecer as características cultu-
rais e de negócios para que a re-
lação flua facilmente. “Pesqui-
sar as etiquetas de negócios de
cada país ajuda a quebrar uma
barreira inicial e faz com que o
profissional passe a se relacio-
nar de maneira mais natural”,
disse o executivo, acrescentan-
do que, na Índia, os executivos
locais gostam de saber que os
expatriados prezam pelos hábi-
tos locais. 

Na avaliação de Santille, o
papel da empresa seria pro-
porcionar experiências para
que o executivo consiga desen-
volver ou colocar em prática
suas habilidades dentro de um
ambiente protegido. “As em-
presas mandam o executivo
para outro país por dois anos
sem pensar no seu desenvolvi-
mento posterior.”

Embora reconheça a relevân-
cia das características apontadas
pelos entrevistados, o sócio-di-
retor do Lab SSJ, Alexandre San-
tille, diz que ter uma mentalida-
de flexível é decisivo. “Quando se
fala de um cenário globalizado e
multicultural, não se engloba so-
mente países, mas também cul-
turas organizacionais diferen-
tes”, afirma o consultor, lem-
brando que o profissionais deve
saber lidar com a diversidade. 

Santille acrescenta que o exe-
cutivo global se desenvolve a
partir do convívio com pessoas e

contextos diferentes. “Cada vez
mais estão exigindo do executi-
vo brasileiro uma visão global,
não necessariamente com expe-
riência em outro país”, explica.

Segundo Carlos Afonso, res-
ponsável pela operação da con-
sultoria especializada em hea-
dhunting Michael Page em Ma-
caé, os profissionais que reú-
nem estas habilidades aponta-
das na pesquisa são extrema-
mente valorizados no mercado.
Afonso cita que, no Brasil, os se-
tores de óleo e gás e de minera-
ção são as que mais demandam
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