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lever já aderiram à ideia de manter 
executivos com funções globais fora da 
matriz. Ainda é uma rota tímida. Hoje, 
apenas 9% dos principais executivos 
das grandes multinacionais estão alo
cados nos mercados emergentes, em
bora 28% das receitas dessas empresas 
já venham desses países, segundo a 
consultoria BCG. Em alguns casos, co
mo no da Avon. os executivos são lo
cais. “É um reconhecimento de que há 
vida inteligente fora da matriz”, diz 
Sherban Leonardo Cretoiu, coordena
dor do núcleo de negócios internacio
nais da escola de negócios Fundação 
Dom Cabral. “E de que é preciso enten
der profundamente esses países.”

Uma das pioneiras foi a empresa de 
tecnologia IBM. Em 2008, parte de seus 
executivos passou a ter sua base con
forme a demanda de sua área de atua
ção. Um dos primeiros a mudar foi o 
brasileiro Alessandro Bonorino, vice- 
-presidente global de recrutamento, 
que em 2010 assumiu o cargo na China 
e, em 2012, mudou-se para o Brasil, um 
dos mercados em que a IBM mais con
trata hoje. Em 2011. a empresa francesa 
de equipamentos elétricos Schneider 
Electric enviou altos executivos, inclu
sive o presidente, para HongKong. Em

Paris, ficou apenas o diretor financeiro. 
No mesmo ano, a holandesa Philips en
viou para Xangai, na China, a divisão de 
aparelhos domésticos. Só o presidente 
mundial. Pieter Nota. continua na Ho
landa. Quando a lógica da mudança é se 
aproximar de um mercado específico, 
pode haver uma reação em cadeia na 
equipe. Foi o que aconteceu com Ema- 
nuela Anselmo, da Avon. assim que as
sumiu o cargo. Ela demitiu grande par
te do grupo que ficava na sede e prati
camente refez o time no Brasil. Nem 
sempre a saída é radical. Danielle Bibas 
pretende coordenar a equipe de 150 
pessoas que está na matriz, em Nova 
York. e em outros quatro países, de seu 
escritório em São Paulo.

MOBILIDADE
Um fator ajuda nesse aspecto — cada 
vez mais gente concorda que, com uso 
de tecnologia e algumas viagens, as 
equipes funcionam bem espalhadas pe
lo mundo. Por vezes manter executivos 
em seu país de origem tem menos a ver 
com a estratégia da empresa e mais com 
uma decisão pessoal de quem assumiu 
o cargo. E o caso da paulista Aline Far- 
hat. Ela ficou no Brasil mesmo após ser 
promovida, em 2010, a vice-presidente 
global sênior de detergentes da fabri
cante de bens de consumo Unilever. 
Todos os seus pares estão na Inglaterra. 
Casada e com dois filhos, porém. Aline 
quis ficar por aqui. Deu certo. “O im
portante é entregar resultados”, diz. 
Para gerenciar os 80 países que coman
da e os mais de 400 funcionários, ela 
tem quatro secretárias — no Brasil, na 
índia, em Londres e em Singapura — e 
viaja a cada 15 dias. Quando está no Bra
sil. faz reuniões virtuais que começam 
logo cedo com a Ásia, depois com a Áfri
ca, a Europa, os Estados Unidos e. final
mente, a América Latina. A cada dois 
meses se encontra pessoalmente com 
os chefes. “Para promover os melhores 
onde quer que estejam, as empresas 
terão de ser mais flexíveis”, diz Stepha- 
ne Garelli. diretor do Centro Mundial 
de Competitividade do instituto IMD, 
da Suíça. Não é uma mudança trivial. 
Mas os primeiros casos provam que é 
possível — e, muitas vezes, desejável. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 23, p. 111-112, 11 dez. 2013.




