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Empresas preparam até profissionais que nem deixam o Brasil para lidar com pessoal e cultura de outros países

Globalizaçãomudatreinamentonasmúltis

Chegaàfinalo jogodegestãoque
treinaestratégiaetrabalhoemequipe

Marina Faleiros

Adivisãodecelularesdaempre-
sa alemã Siemens foi vendida
nomundo todo para a taiwane-
saBenQemoutubrodoanopas-
sado.Nafilialbrasileiradacom-
panhia, a assistente de direto-
ria Simone Mendonça se sur-
preendeuquandoumexecutivo
da BenQ veio ao País para falar
das mudanças que acontece-
riamdali emdiante e não solici-
tounenhumslideouapresenta-
ção preparada no computador:
“Foiumchoque.Estavaacostu-
madacomaformalidadedacul-
tura alemã, que costuma fazer
apresentações sisudas, e ele
chegou falando diretamente
com todos, e que, em caso de
problema, bastava conversar.”
Paramostrar oquemudaria

nocotidianodaspessoasquees-
tavamacostumadascomosiste-
ma alemão de trabalho, a em-
presa resolveu promover um
treinamento que envolveu des-
deo chãode fábrica até os prin-
cipais executivos da empresa,
mostrando o perfil da indústria
taiwanesa e dicas para umme-

lhor relacionamento com esta
cultura.“Issoajudouadiminuir
omedodaequipeecombateuos
preconceitos.O climade traba-
lho melhorou, as pessoas estão
maismotivadase issoajudanos
resultados ”,dizMônicaPavan,
diretora deRHdaBenQ.
E não é só a BenQ que está

preocupada com as questões
culturais. Muitas multinacio-
nais que antes só pensavam no
tema quando algum funcioná-
rio era expatriado, percebem
que a globalização também já
chega a quem não sai do seu
país de origem. Cada vez mais,
elas percebem que os negócios
estão integrados em escala in-
ternacional.
“Equipes de vários países

trabalham juntas por meio de
conferências telefônicas e
e-mails sem sair do seu país, e
ascompanhiassentemqueéne-
cessário preparar seus empre-
gados para isso”, diz Andréa
Fuks Ribeiro, sócia da Going
Global, consultoria que atuou
no caso daBenQ.
Ela conta que pensar no te-

mafoi fundamentalparaosem-

pregadosda fabricantedecelu-
lares não terem medo. “O que
muda não é apenas o acionista,
mastambémaculturaempresa-
rial, e entender os aspectos his-
tóricos de cada lugar ajudou os

funcionários a entenderem o
que seria diferente.”
DeacordocomCarlaZanna,

diretora deMarketing deRela-
cionamento da consultoria de
RHMarcondes&Associados, a

questão cultural tem sido uma
tônica. “Este movimento surge
com a globalização, pois a lín-
gua é um grande diferencial, já
queumapequenacolocaçãopo-
detersentidosdiferentesemca-
dalugar,eosprocessosdenego-
ciação exigem esta comunica-
ção”, diz.
Por isso mesmo, a prepara-

çãodosfuncionáriosenvolveuo
conhecimento histórico deTai-
wan. “O país é uma ilha peque-
nae que luta contra umgigante
queéaChina,e istoexplicamui-
to essemodode atuação corpo-
rativo, que é de buscar metas
arrojadas e agilidade.”
Na Embraco, multinacional

brasileiraquefabricacompres-
sores com unidades na Itália,
EslováquiaeChina,anecessida-
dedeprepararfuncionáriospa-
ra lidarem com culturas diver-
sassurgiuquandoaáreadema-
teriaisdaplantabrasileirarece-
beu umexecutivo italiano.
“Antes só treinávamos nos-

sos expatriados e seus familia-
res, mas pensamos que tam-
bémseria importante informar
os funcionários sobre a cultura

da nova pessoa que estava che-
gando,paraentendercomotra-
balharmelhor com ele e de que
forma ele interpreta omundo”,
diz Helena Fischer, analista de
RHdaEmbraco.
Oresultado,segundoAugus-

to Diniz, gestor corporativo de
materiais e um dos funcioná-
rios que receberam o treina-
mento,épositivo: “Fezcomque
o time quebrasse barreiras e é
importante para a nossa área,
pois estamos sempre em nego-
ciação,econheceraspectoscul-
turaisdo outroajuda a sermais
competitivo.”
NaNatura, os 42 trainees da

empresa começarama ser pre-
paradosesteanoparaocontato
intercultural, já que o progra-
ma envolve selecionados do
Brasil, Argentina, Chile, Méxi-
co e Peru que precisam tocar
projetos juntos. “Sentimos que
aturmadesteanoestácomrela-
cionamento e produtividade
muito maiores. Conseguem se
comunicarmelhor.Oanopassa-
do foi truncado”, diz Andrea
Vernacci,gerentedeRHdaNa-
tura.●
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FORTUNA-SteveJobs, opresidentedaAppleComputer, fazparteda turmadeexecutivosmilionáriosqueganhamsaláriodeUS$1
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Abrir mão de ganhos se torna símbolo de status em empresas como Apple, Google e DreamWorks

Chris Gaither
LOS ANGELES TIMES

Noambiente empresarial ame-
ricano, poucos símbolos de sta-
tus rivalizam com o salário de
umdígito.Nomomento emque
companhias apresentam seus
relatórios anuais revelando
quanto pagam a seus chefões –
einevitavelmenteprovocamul-
traje com salários executivos
exorbitantes–vejamoexemplo
daGoogle.
A cada duas semanas, os

três bilionários que adminis-
tram a gigante de busca na in-
ternet recebem um cheque de
pagamentodecercadeU$0,04
cada. Antes de impostos. Ser-
geyBrin,LarryPageeEricSch-
midt fazem parte de um clube
exclusivo de altos executivos
que tiraram salários anuais de
U$ 1 no ano passado. Sem bô-
nus. Sem opções para compra
de ações. Outros membros in-
cluem Richard Kinder, co-fun-
dador da empresa de energia
Kinder Morgan Inc., Steve Jo-
bs,presidentedaAppleCompu-
ter Inc., Jeffrey Katzenberg,
presidente da DreamWorks
Animation SKG Inc, e o presi-
dentedoconselhodestaempre-
sa, Roger Enrico.

PODRES DE RICOS
Evidentemente, esses executi-
vos – a maioria deles fundador

da companhia – têm algo mais
emcomum:eles jáestãopodres
de ricos coma posse de partici-
pações acionárias nas compa-
nhias que ajudaram a fundar.

Na2ªGuerraMundial,perío-
do emque se tornou corrente o
salário de um dólar anual, este
comunicava a importância do
sacrifíciopessoalemtemposde

guerra. Agora, o salário de um
dólar envia uma mensagem di-
ferente: a responsabilidade fi-
nal é nossa. Como muitos dos
líderescorporativosdehojepos-

suemumagrandefatiadascom-
panhiasquedirigem,suasfortu-
nas pessoais estão associadas
ao sucesso corporativo da em-
presa. “Este é umgesto para os

acionistas dizendo ‘Eu ganhei
maisdinheirodoquepossogas-
tarem52vidas–pague-meape-
nasumdólareficareimuitocon-
tente’”, dizGraef Crystal, espe-
cialistaemremuneraçãodeexe-
cutivos.
Os fundados daGoogle, Brin

e Page, embolsaram U$ 2,2 bi-
lhõeseU$1,8bilhão,respectiva-
mente, com ações da compa-
nhia desde que abriram o capi-
taldaempresaem2004,eopre-
sidente Schmidt tirou U$ 645
milhões, segundo a Thompson
Financial. Os fundadores pos-
suem quase U$ 13 bilhões em
ações, e os papéis de Schmidt
valem cerca deU$ 5 bilhões.
“Eles não estão trabalhando

de graça”, diz Tom LaWer, um
advogadodoValedoSilício.“Di-
zer que é um salário de um dó-
lar não dá conta do fato de que
elessãotodosfabulosamenteri-
cos.”Mas o salário de um dólar
em si já vale uma fortuna como
boa publicidade.
Em 2005, o salário mediano

de um executivo de grandes
companhias de capital aberto
pesquisado, pela Mercer Hu-
man Resource Consulting foi
deU$$975mil. Comumadicio-
naldeU$1,4milhãoembônus,a
remuneração média de presi-
dente (sem incluir opções para
acompradeaçõesouaçõespre-
ferenciais) subiu 7,1% em rela-
ção a 2005 – o dobro do aumen-
to do empregadomédio. ●
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O desafio de controlar uma
grande empresa e decidir for-
mas de investimentos, como
reagir a crises e estruturar
áreas importantes como Mar-
keting e Vendas não está ape-
nas nas mãos dos executivos
commuitaexperiência. Issoéo
quemostrou na semana passa-
da a final brasileira do Global
Management Challenge 2005
(GMC), competição que neste
ano reuniu 320 equipes – de-
pois de várias rodadas classifi-
catórias, oitodelas chegaramà
final.
O jogo, um software desen-
volvido por professores do De-
partamentodePesquisaOpera-
cionaldaUniversidadedeStra-

thclyde, em Glasgow, na Escó-
cia, simula a gestão de uma
companhia.Osparticipantes, a
maioria universitários ou re-
cém-formados, sentem na pele
como é estar no comando e ter
tomar decisões que influen-
ciam o futuro da companhia.
Ganha a empresa que chegar à
última rodada com as ações
mais valorizadas. “O GMC dá
umavisãodeplanejamentoees-
tratégia muito importante no
ambiente corporativo”, dizRe-
nê Assano, recém-formado em
EngenhariadaComputaçãope-
laUnicampelíderdaequipeDe-
vas/TAP, vencedora da final
brasileira.
Estaeraa4ªvezqueaequipe

– que, além de Renê conta com
Pedro Rodrigues Filho, Aman-
dioSenaJunioreMarcosLean-
drodeOliveira–participavado
desafio. Emduas vezes, chega-
ram à final. Por isso, diz Assa-
no, a sede de vitória era gran-
de: “Apostamos numa estraté-
gia agressiva e deu certo.”
Elecontaquesemprese lem-
bra do jogo no seu cotidiano
profissional, pois o GMC dá
uma visão clara das complexi-
dades de uma empresa e o que
influencia um negócio. “Tam-
bém desenvolvemos o pensa-
mento estratégico e operacio-
nal”, diz. No mês que vem, a
equipe embarca para a disputa
dafinalmundial,queseráreali-

zadanaPolônia,contraequi-
pesvencedorasem19outros
países.
OGMCérealizadonoBra-
sil desde 1981 e é considera-
da a a competição de gestão
maisimportantedaatualida-
de. SegundoLuísAlves Cos-
ta,criadorcompetiçãoepre-
sidente da SDG, empresa
quedetémosdireitosdosoft-
ware,novospaísesvãoparti-
cipar na próxima edição.
“Anoquevemprovavelmen-
te teremos participantes da
Rússia, o que dará um con-
junto interessante para o jo-
go, com todos os países do
chamadoBRIC–Brasil,Rús-
sia, Índia e China”, diz.
Além disso, o software
também deverá ficar mais
complexo: “Estamos testan-
do modelos para que uma
empresa possa comprar
ações da outra durante o jo-
go.” ● M.F.
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