14 Brasil Econômico Quarta-feira, 10 de outubro, 2012

INOVAÇÃO & GESTÃO

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

TECNOLOGIA

s.

Editor executivo: Claudia Bredarioli cbredarioli@brasileconomico.com.br

uc

ac

io
n

ai

FGV vai atrás de empresas
brasileiras até fora do país
fin
s
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zemos cursos de forma consistente. Escolhemos o Peru por
causa dos brasileiros que foram
para lá, além do fato de o país
crescer 8% ao ano”, afirma.
“Mas é uma via de mão dupla: a
Esan tem enviado alunos para
conhecer a cultura e as empresas brasileiras”, conta.
Entre os tópicos de maior preferência estão gestão de pessoas, negociação e estratégia e
economia e finanças. No entanto, varejo, saúde, cooperativas
e administração pública, que
são temas bastante procurados
no Brasil, praticamente não foram mencionados pelas companhias que integram o Grupo Brasil. “Isso mostra que as empresas estão interessadas em aprofundar os conhecimentos do
que se entende como a base da
gestão. Os outros tópicos podem ser supridos por cursos técnicos, por exemplo”, explica.
No fim de semana, a equipe
do FGV in company teve um encontro com as empresas do Grupo Brasil para conversar sobre
licenciamento ambiental. “Os
desafios no Brasil são exatamente os mesmos do Peru — como
lidar com as comunidades locais, se é possível fazer de forma sustentável e os impactos.
O que muda é a legislação, que
é tratada pela Esan. O que eles
querem é traçar uma estratégia
para contornar os desafios — algo que só pode ser desenvolvido com sucesso se tiver ajuda
da cultura local”, afirma.
Apesar do nome, o Grupo Brasil não reúne apenas empresas
brasileiras. Dessa amostra, mais
de 20% são de origem ou contam com a participação de pe-

NEGÓCIOS ALÉM DAS FRONTEIRAS

das companhias do Grupo Brasil fazem diagnóstico para avaliar se há
necessidade de realizar novos treinamentos, sendo que 62% delas o
fazem com periodicidade anual
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Pesquisa da FGV com empresas associadas ao Grupo Brasil
mostra necessidade de novos treinamentos
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Nos últimos anos, as maiores
construtoras brasileiras atravessaram a fronteira com o Peru e
se estabeleceram no vizinho
sul-americano. Os funcionários que aceitaram o desafio ficam, em média, por três anos
no local e cerca de 80% deles levam a família para residir no
país. Em geral, ocupam posições estratégicas, de maior nível hierárquico. Por esses motivos, a FGV in company, programa da Fundação Getulio Vargas
que customiza cursos de acordo com as necessidades das empresas, decidiu seguir os passos
daquelas que abriram filiais do

outro lado do Amazonas. Para
conhecer melhor esse público
e saber o que as empresas mais
demandam em termos de educação, a FGV Opinião realizou
uma pesquisa com as 40 empresas associadas à Asociación Civil Peruana de Empresas Vinculadas al Brasil, conhecidas como Grupo Brasil.
Goret Pereira Paulo, diretora
do FGV in company, conta que
a instituição fez um acordo com
a Escuela de Administración de
Negocios para Graduados (Esan)
para trocar experiências e preparar cursos de visão global, mas
com uma pitada local. “Estamos atuando no treinamento para empresas nesse país. É a primeira praça fora do Brasil que fa-
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Programa in company da instituição fechou parceria no Peru para oferecer aulas de negociação e estratégia

dos entrevistados realizam treinamentos a cada seis meses; 23,8% a cada ano;
e 14,3% a cada dois anos

43%

das empresas oferecem treinamentos para todos ou quase todos os setores;
outras privilegiam as áreas de vendas, produção ou administrativo
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Em geral, os treinamentos são oferecidos para funcionários de qualquer uma das
nacionalidades; nenhuma empresa realiza treinamento específico para brasileiros
A probabilidade de realização de novos treinamentos em 2012 é alta: 66,7%

Fonte: FGV
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Os tópicos de maior preferência são gestão de pessoas, negociação e estratégia
e economia e finanças; enquanto varejo, saúde, cooperativas e administração
pública praticamente não foram mencionados

Goret, da FGV, destaca que maioria das empresas não é brasileira

ruanos e 30%% são de empresas de origem europeia ou americana. Os brasileiros têm entre
seus representantes as construtoras OAS e Odebrecht, a cimenteira Votorantim e a mineradora
Vale. “A maior parte delas é de
construção e indústria de transformação. A maioria (78%) é de

capital privado. Mas o número
de brasileiros é reduzido nas
companhias, representam apenas 10% do total. Essas companhias trabalham com pessoal local: isso não é característica só
do grupo. É comum que as empresas contratem a comunidade
local”, afirma Goret. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.

AES Brasil tem sucesso com ação antitabagista
Companhia reduziu em 89%
sua população de fumantes
com programa desenvolvido
pela Pfizer

A pesquisa Global Workplace
Survey mostra que quase dois
terços (63%) dos empregadores brasileiros acreditam que o
fumo tem um impacto financeiro negativo para as companhias. O percentual é significativamente mais alto do que a
média mundial (46%). No entanto, apenas 35% dos empregados brasileiros que fumam
concordam com essa premissa
— índice que também está acima da média global (29%). O

levantamento apontou ainda
que, no Brasil, os tabagistas
gastam aproximadamente 40
minutos por dia durante o expediente para fumar, em média, meio maço de cigarros. A
pesquisa revela também que
as companhias deveriam ajudar na cessação do tabagismo:
essa é a opinião de 87% dos
empregadores e 69% dos funcionários.
Foi para contribuir na reversão desse cenário que a Pfizer
criou um programa antitabagista voltado às empresas chamado ‘Eu Quero Parar Corporativo’. Uma das companhias que
já adotou o sistema, a AES Bra-
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rios participantes na cessação
O programa Respire Saúde
do tabagismo.
foi implementa“Ao oferecer
do pela compaaos funcionários
nhia em 2009, siO tabagismo é
uma oportunidaresponsável por multaneamente,
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para parar de fuSão Paulo, Rio
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“Com duração
segundo a OMS de três a quatro
consequentement e , va n t a g e m
meses, o projeto
competitiva frente ao mercaoferece aos nossos colaboradodo”, diz Ana Paula Gama de Olires avaliação médica e enconveira, especialista em Qualidatros em grupo com psicólogos
de de Vida da Diretoria de Relaobjetivando apoiá-los de forma
ções Sindicais, Operações de
integral na cessação do tabagis-

mo, trazendo situações do dia a
dia e possibilidades de enfrentamento”, explica Ana Paula.
A executiva ressalta que o
projeto, cuja quarta edição será
realizada no segundo semestre
de 2012, tem tido adesão significativa entre a população tabagista da companhia e mostrado
resultados animadores.
Atualmente, o tabagismo é
responsável por quase 14 mil
mortes no mundo todos os
dias, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).
No Brasil, segundo o Instituto
do Câncer (INCA), são 200 mil
mortes por ano (23 pessoas por
hora). ■ Redação

