
Em um mercado dinâmico, as em-
presas estão cada vez mais aten-
tas às oportunidades de expandir
seus negócios para outros paí-
ses. De olho nessas chances, a
Braskem, fincou nos últimos
anos, sua bandeira em países co-
mo Estados Unidos, Alemanha e
México. Só que a petroquímica
percebeu que para garantir o su-
cesso da internacionalização seria
preciso ter executivos preparados
para liderar a em-
presa em terras
desconhecidas.

Para resolver es-
se problema, a
companhia desen-
volveu um curso
chamado de “Líde-
res Globais”, em
parceria com a
universidade americana de Whar-
ton e a Fundação Dom Cabral. O
objetivo do curso é formar execu-
tivos que possam atuar conforme
as diferenças culturais, comer-
ciais e legais de outros países.

Segundo Marcelo Arantes, vi-
ce-presidente de pessoas e orga-
nização da Braskem, 30 direto-
res já passaram pela capacita-
ção, criada sob medida para a em-
presa, de forma a desenvolver
uma mentalidade mais globaliza-
da. “Os executivos precisam sa-
ber fazer negócio em outros paí-

ses e para isso é preciso entender
a cultura local e o cenário econô-
mico”, avalia o executivo que
também foi aluno do curso.

Atualmente com 35 fábricas,
sendo cinco nos Estados Unidos e
duas na Alemanha, a intenção de
Arantes é capacitar cerca de 150
executivos da empresa. Para atin-
gir esse objetivo, o vice-presiden-
te da Braskem vai colocar nesse
segundo semestre, mais 40 profis-
sionais dentro da sala de aula no
curso que tem duração de seis me-
ses, dos quais duas semanas são

em um módulo in-
ternacional.

“Todos os exe-
cutivos envolvi-
dos com o proces-
so de internacio-
nalização vão pas-
sar pelo processo
de capacitação. É
importante que

eles entendam que liderar lá fora
é diferente e que envolve diver-
sos fatores”, destaca.

Além do entendimento eco-
nômico, Arantes alerta que é im-
portante desenvolver habilida-
des de gestão com pessoas já
que nas operações internacio-
nais da empresa é comum ter
equipe multiculturais. “Temos
atualmente 7.600 funcionários
no mundo e projetamos mais
2.500 nos próximos três anos. Is-
so significa ter uma equipe de di-
versas nacionalidades, onde é

preciso respeitar cada cultura e
criar sinergias.”

Mudança
Uma pesquisa feita pela Catho On-
line mostrou que os executivos,
em sua maioria, estão dispostos a
morar fora do Brasil. (veja gráfico)
Só que para alguns deles, essa mu-
dança tem um preço. O levanta-
mento feito no ano passado mos-
trou que 45% dos 18 mil executi-
vos entrevistados aceitariam a mu-
dança mediante aumento de salá-
rio e uma promoção de cargo. ■

O modelo de gestão de muitas
empresas inclui direcionar uma
parte dos ganhos para projetos
sociais. Mas, muitas delas aca-
bam se descuidando de obser-
var os impactos desse investi-
mento financeiro.

Para ajudar a mudar esse ce-
nário, a Fundação Itaú Social,
desenvolveu um curso para aju-
dar instituições públicas e priva-
das a calcular o retorno econô-
mico dos aportes feitos na vida
dos participantes.

Com 1.300 gestores capacita-
dos, Isabel Santana, gerente da
Fundação, explica que o proces-
so inclui três etapas: cursos, se-
minários e a realização de avalia-
ções de projetos. Na primeira,
os gestores se deparam com te-
mas como econometria básica,

desenho de avaliação, econome-
tria para avaliação e retorno eco-
nômico, enquanto a última eta-
pa inclui a ida a campo para ver
de perto os impactos do proje-
to. “Também conseguimos res-
ponder alguns dos questiona-
mentos por meio do grupo de
controle — que são aqueles que
tem o mesmo perfil dos benefi-
ciados, mas que não participam
do projeto.”

Isabel explica que por meio
da avaliação as empresas conse-
guem concluir se o projeto atin-
giu o objetivo e até mesmo se ge-
rou um efeito que não era espe-
rado. E, de acordo com os dados
da Fundação, em 2011, os gesto-
res que mais procuraram o cur-
so foram os ligados as Organiza-
ções não Governamentais, com
57,7% de participação, segui-
dos pelo poder público (27,1%)
e empresas (11,1%). “Com a ava-
liação queremos gerar uma re-

flexão sobre os projetos. Nossa
intenção não é que as empresas
deixem de investir, mas que
criem um foco.”

Educação integral
Entre os projetos já avaliados pe-
la Fundação Itaú Social, no ano
passado, está o programa Esco-
la Integrada de Belo Horizonte,
que oferece educação integral
por meio da ampliação dos horá-
rios de atividades educativas e
utilização de espaços físicos ex-
ternos à escola.

Em parceria com o Centro de
Desenvolvimento e Planejamen-
to Regional de Minas Gerais, a
Fundação avaliou alunos do 3º
ao 9º ano das escolas munici-
pais e concluiu que as notas em
matemática e português aumen-
taram e que quanto mais longa
a duração do programa na esco-
la, maior foi o impacto positivo
para os alunos. ■ R.P.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 12.




