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Multinacionais comemoram sucesso da gestão brasileira. 
 
Chamaram a atenção do mundo corporativo os resultados obtidos por duas grandes companhias 
européias comandadas por executivos brasileiros. A francesa Renault, cujo chief executive officer 
(CEO) é o rondoniense Carlos Ghosn, anunciou o maior lucro de sua história: 3,3 bilhões de euros. 
A companhia aérea portuguesa TAP, presidida pelo também brasileiro Fernando Pinto, divulgou 
um crescimento de 40% no total de passageiros transportados nos últimos cinco anos, 
desempenho excepcional considerando a retração do mercado desencadeada pelos atentados 
terroristas de 2001.  
 
Não se tratam de fatos isolados. A movimentação recente destaca o sucesso do comando de 
brasileiros à frente de crises e reforça a tendência de que, aos poucos, o seleto time começa 
ganhar valor no mercado internacional. 
 
No início do ano, outro profissional que construiu carreira por aqui passou a integrar a seleção de 
executivos reconhecidos mundialmente. Aos 45 anos, o engenheiro Carlos Brito foi escalado para 
a presidência da InBev, companhia resultante da fusão entre a AmBev e a Interbrew, maior 
cervejaria do mundo em volume de produção. Na lista, há ainda o marroquino naturalizado 
brasileiro Alain Belda, CEO da Alcoa, a maior fabricante de alumínio do mundo.  
 
"Como resultado direto da globalização, grandes companhias são hoje verdadeiros centros de 
convivência com representantes de diversas nações do mundo", afirma o consultor Hélio Joffe, 
especializado na área de recursos humanos (RH). "É natural que, nesse ambiente transnacional, 
surjam lideranças de diferentes origens". 
 
 
Profissional global marca o mundo corporativo  
De acordo com o especialista, a figura do homem de negócios global é uma das características 
mais marcantes do mundo corporativo moderno. Em comum, segundo Joffe, esses profissionais 
têm uma capacidade de trabalho inesgotável, são disciplinados ao extremo e vestem a camisa da 
empresa de corpo e alma, independentemente do local em que tenham nascido.  
 
Para os profissionais, mesmo os mais experientes, encarar um novo país significa enfrentar 
profundas mudanças. Diretor da área de Investimentos da Mercer Investment Consulting, 
empresa com endereços em 30 países, o mineiro Lauro Araújo, de 44 anos, foi transferido, em 
março do ano passado, do escritório de São Paulo para a unidade da companhia em Toronto, no 
Canadá. "Ainda hoje estou me adaptando à nova vida", afirma Araújo.  
 
Casado e com um filho de 6 anos, Araújo levou toda a família para o Canadá. Quase um ano 
depois da transferência, sua mulher continua sentindo a distância da família e dos amigos. "Ela 
ainda sofre com o frio excessivo", afirma o executivo. Nos primeiros dias de fevereiro, a 
temperatura na cidade chegou a 14 graus Celsius negativos. 
 
Além de a família ter de se adequar à nova realidade, ele também precisou mudar sua rotina 
profissional. No Brasil, estava acostumado a ficar no escritório até cerca de 20h. Não raro, saía da 
empresa após as 22h. No Canadá, nas primeiras vezes em que ficou até mais tarde foi intimado a 
dar explicações. "Para eles, o horário de saída do escritório é 18h e ponto final", diz Araújo. Na 
lógica dos canadenses, se você não sai no horário é sinal de que não dá conta do recado. 
 
Outro aspecto que surpreendeu o executivo foi o que ele chama de individualismo dos colegas. 
"No Canadá, não tem essa história de conversar durante o expediente ou de pedir ajuda se tiver 
qualquer dificuldade", afirma Araújo.  



 
Almoços demorados e de negócios também estão fora de cogitação. Diferentemente do que 
acontece no Brasil, os canadenses, segundo ele, não estão acostumados aproveitar o horário do 
almoço para fazer contatos. A maioria prefere comer na própria empresa, muitos diante do 
próprio computador. "Eles saem cedo do trabalho porque tentam aproveitar todo o tempo em que 
permanecem na empresa". 
 
O crescente número de brasileiros que são transferidos pelas empresas para trabalhar em 
unidades do exterior tem estimulado o ensino de idiomas no Brasil. Segundo a Associação 
Brasileira de Franchising, as franquias de escolas de línguas aumentam à taxa média de 10% ao 
ano, índice superior ao da maioria dos outros segmentos. Hoje, o bom e velho inglês não é mais 
suficiente para um profissional que pretende seguir carreira internacional.  
 
Como a China se tornou um dos principais parceiros comerciais do Brasil, as aulas de mandarim 
(principal idioma do país) ganharam fôlego por aqui. Hoje, executivos de diversas áreas lotam as 
aulas do curso oferecido pelo Centro Cultural e Assessoria Empresarial China-Brasil (Chinbra). 
Segundo a entidade, de 2004 para cá, o procura por cursos de mandarim aumentou 50%.  
 
Pesquisa ressalta qualidades dos brasileiros  
 
Apesar da complexidade para estabelecer relações entre nacionalidade e qualidade dos 
executivos, uma pesquisa realizada no final do ano passado pela Profuturo, entidade ligada à 
Universidade de São Paulo (USP), mostra que o brasileiro tem características que o tornam mais 
propenso a brilhar no exterior. Em comparação com americanos e europeus, a mão-de-obra 
nacional é considerada mais flexível - o que é fundamental para processos de adaptação a uma 
nova cultura.  
 
Segundo o estudo, o brasileiro também relaciona-se melhor com subordinados (o que evita 
rejeições), é hábil negociador (o que favorece a conquista de resultados financeiros) e possui 
maior habilidade cultural, principalmente na comparação com americanos. Ou seja, quando viaja 
para fora do País, o brasileiro já tem noção do que o espera no exterior. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 mar. 2006, Carreiras, p. B-8. 
 


