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Uma nova leva de executivos nacionais assume posições de destaque em grandes 
empresas no exterior 
 

 
 
Coltro, da MGM: “Quando cheguei em Miami, desconfiaram da minha capacidade” 

Diariamente, Sérgio Carvalho chega ao escritório às 6h30 da manhã. A partir daí, são doze 
horas lidando com números e coordenando equipes. A rotina é semelhante à de qualquer 
profissional que trabalha no Brasil. Mas uma grande diferença já se revela na forma como 
ele cumprimenta sua assistente: “good morning”. Aos 46 anos, Carvalho é gerente geral 
mundial na área de sistemas para veículos comerciais da ArvinMeritor, uma das maiores 
fabricantes de autopeças do mundo. Há 28 anos na empresa, 10 deles no exterior, ele 
despacha do escritório em Michigan, nos EUA. 

Brasileiros como Carlos Ghosn, da Nissan, e Alain Belda, da Alcoa, já são consagrados no 
mundo dos negócios. Mas, além deles, o número de executivos globais cresce sem parar. 
Segundo o headhunter Winston Pleger, presidente da Ray & Berndtson, trata-se de um 
profissional cada vez mais requisitado. “Nos últimos cinco anos temos recrutado e 
‘exportado’ pelo menos dois brasileiros por ano. Esse número vai dobrar em 2004 pela 
visibilidade que o Brasil ganhou nas corporações mundiais. Eles olham como lidamos com 
crises”, diz.  

É a segunda vez, por exemplo, que Carvalho embarca em uma jornada internacional. Na 
primeira tentativa, de 1989 a 1993, a família não se adaptou, obrigando-o a voltar ao País. 
“Para o profissional a inserção é mais fácil. A esposa e filhos precisam de mais tempo, e 
mesmo assim nem sempre isso acontece”, comenta.  

Se a família pode ser um entrave à carreira internacional, as habilidades dos brasileiros 
estão bem valorizadas aos olhos das multinacionais. Para Pleger, a constante exposição às 
dificuldades econômicas nos dá agilidade. “Somos obrigados a pensar em quatro soluções 
diferentes, sempre criativas, para um mesmo desafio”, diz.  

Foi o que descobriu Marcello Coltro. Ele mora há seis anos em Miami, onde ocupa a vice-
presidência de marketing e vendas da MGM. Coltro convenceu a corporação a abrir um canal 
em Portugal e também a levar a programação para a enorme comunidade hispânica dos 
EUA. “Quando cheguei aqui havia uma desconfiança sobre minha capacidade, mas aos 
poucos fui conquistando meus chefes pela forma como resolvia problemas”, diz ele.  



 
 
Goldammer, da Neoris: “Somos polivalentes profissionalmente” 
 

Outra vantagem do brasileiro é a facilidade de atuar em um ambiente heterogêneo – afinal o 
Brasil é uma soma de raças e culturas diversas. Tal capacidade levou Luiz Fernandes 
Visconte para a Europa há quase três anos, no posto de diretor de recursos humanos da 
Reckitt Benkizer, gigante do setor de produtos de limpeza. Graças a essa habilidade, 
Visconte coordena uma equipe de 150 pessoas em 25 países. A cada seis meses, ele se 
reúne com o comitê europeu de funcionários, no qual trabalham pelo menos 16 pessoas, 
fora os intérpretes. “Muitas vezes, os membros do comitê falam o idioma natal e só 
arranham o inglês”, conta ele.  

Indispensável para profissionais que atuam no exterior, o inglês nem sempre salva. Roberto 
Goldammer, vice-presidente da Neoris, empresa de consultoria, trabalha atualmente no 
México. Mas quando estava na extinta Arthur Andersen, desembarcou na Hungria. “Cheguei 
no inverno. Só tinha neve, eles não falavam bem o inglês e eu não sabia húngaro. Mas me 
fazia entender”, relembra. “Por isso, lá fora, nos vêem como executivos polivalentes.” Mas 
antes de sonhar com um passaporte carimbado, Pleger dá o último conselho. Nada do 
jeitinho brasileiro. “Essa é uma solução de curto prazo e no exterior ela não é bem vista”, 
comenta. Parece que esse charme só funcionou mesmo para o Zé Carioca. 
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