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Alguns especialistas na área 
de recursos humanos ainda de-
fendem que os executivos brasi-
leiros, quando vão trabalhar no 
exterior, saem-se bem porque 
se acredita que fazer o que eles 
fazem no Brasil tende a ser mais 
complexo do que em qualquer ou-
tro ambiente corporativo. Outros 
dizem que, além desse contexto, 
o cenário global tem deixado 
mais equânime a percepção dos 
desempenhos de profi ssionais em 
empresas transnacionais e, assim, 
aberto espaço para que também 
os brasileiros sobressaiam nas 
corporações. Independente-
mente da aproximação de um 
conceito ou de outro, o que se vê 
é o aumento do trânsito entre os 
executivos tanto saindo do Brasil 
quanto chegando a ele.

Muitas das pessoas que têm 
deixado o País rumo a novos 
desafios profissionais no ex-
terior atualmente, conforme 
destacam os especialistas em 
recursos humanos, apresentam 
altíssimos níveis de excelência 
técnica, além de disporem de 
largo conhecimento a respeito 
de um mercado que — em vários 
segmentos da atividade econô-
mica — vem ganhando peso no 
resultado global das empresas.

Dois altos executivos brasi-
leiros da área de tecnologia, por 
exemplo, assumiram recentemen-
te postos de comando no exterior. 
Emilio Umeoka, presidente da 
subsidiária brasileira da Micro-
soft, tornou-se vice-presidente 
da empresa para Ásia-Pacífi co. 
Bruno Fiorentini, ex-presidente 
do portal Yahoo no Brasil, assu-
miu uma chefia de operações 
na Austrália, para trabalhar com 
convergência de mídias. Guilher-
me Ribenboim fi cou com o cargo 
de Fiorentini. E, na terça-feira, 
10, a Microsoft ofi cializou a in-
dicação de Michel Levy, ex-TIM, 
para o posto de Umeoka.

“É natural que o Brasil tanto 
exporte quanto importe exe-
cutivos. E esses movimentos 
intensifi cam-se cada vez mais”, 
afi rma Fernando Cunha, diretor 
executivo da Stanton Chase, do 
Grupo Foco. Ele compara, por 
exemplo, que no ano passado 
o País exportou 37 mil profis-
sionais, enquanto outros 15 mil 
chegaram aqui — em estimativas 
desenvolvidas a partir de cálculos 
do especialista com base em da-
dos do Ministério do Trabalho so-
bre vistos emitidos. Na avaliação 
de Cunha, o processo de globali-
zação “fez o mundo fi car menor, 

Executivos tipo exportação
Experiência obtida no mercado nacional credencia brasileiros a ocupar postos de destaque no exterior
Cláudia Bredarioli

e quem estava escondido abaixo 
do Equador agora é visto”.

Rodrigo Portela, gerente da 
divisão de fi nanças da Case Con-
sulting, acrescenta que a institu-
cionalização de políticas globais 
é algo intrínseco às companhias 
atualmente e esse contexto 
benefi cia os executivos que se 

interessam por assumir desafi os 
fora de seu país de origem.

Entre os problemas de quem 
deixa o Brasil, destacam os 
especialistas, está a difi culdade 
em adquirir ou contratar alguns 
bens e serviços no exterior. Ou-
tro ponto se refere à inserção 
cultural, que irá imprimir novos 

Umeoka e Fiorentini: “Globalização fez quem estava
escondido abaixo do Equador ser visto agora”
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Características de quem vai para fora

 Bom trabalho sob pressão em ambientes voláteis

 Visão generalista

 Simpatia e bom convívio social

 Grande fl exibilidade

 Facilidade em abraçar novos desafi os

 Muita dedicação ao trabalho

 Senso de urgência apurado

 Aprendizado rápido

 Desempenho técnico que nunca fi ca a dever

Quem consegue vencer 
os desafi os de estar longe de 
seu país de origem não se ar-
repende da experiência. Igor 
Taparelli, diretor fi nanceiro 
da BenQ Mobile, esteve na 
Alemanha por dois anos, nos 
quais atuou como controller 
financeiro para a região do 
Brasil. Antes da experiência 
internacional, ele havia assu-
mido o mesmo cargo em uma 
das unidades de negócios da 
empresa no País, ainda antes 
de a divisão de celulares da 
Siemens ter sido adquirida 
pela taiwanesa BenQ. “É 
muito produtivo poder acom-
panhar de perto o cotidiano 
daqueles que muitas vezes 
conhecemos apenas a distân-
cia”, diz.

“A grande vantagem dessa 
experiência é que, em curto 
prazo, o profi ssional tem um 
grande desenvolvimento em 
sua carreira”, afi rma Mônica 
Pavan, diretora de recursos 
humanos da BenQ Corporate. 
Ela acrescenta que, apesar de 
esse tipo de vivência parecer 
bastante atrativo, existem 
diversas pessoas com desem-
penho profi ssional e talentos 
adequados a uma iniciativa 

O desafi o de ir — e de voltar
como esta mas que não têm 
perfi l ou interesse pessoal em 
abraçar um desafi o assim. “Há 
quem não queira ir e também 
quem vá e queira voltar cor-
rendo. Por isso fazemos um 
trabalho bastante criterioso 
para selecionar esses indiví-
duos”, completa.

Segundo Taparelli, um 
ponto que o ajudou a aceitar 
a possibilidade de assumir um 
cargo no exterior foi o fato de, 
na época, não ter esposa e 
fi lhos. “Mas toda minha família 
encarou isso como uma gran-
de oportunidade e me apoiou 
muito na decisão”, lembra. 

Para o diretor de recursos 
humanos da Siemens, Marcos 
Cunha, a questão familiar 
muitas vezes interfere na de-
cisão. “Em geral, uma das partes 
acaba abrindo mão de sua ativi-
dade profi ssional — ainda que 
temporariamente — para seguir 
o parceiro ou a parceira nessas 
empreitadas”, conta. “Talvez por 
causa disso muitos executivos, 
tanto homens quanto mulheres, 
estejam deixando o casamento 
para mais tarde.”

É por isso que, conforme ele 
explica, as empresas que dispõem 
desse tipo de política de desen-

desse apoio, quanto mais 
abertura cultural e humil-
dade para aceitar o novo 
esse executivo e quem o 
acompanha tiverem, mais 
produtivo será todo o pro-
cesso e mais fácil a adap-
tação ao novo ambiente”, 
completa. Ele acrescenta 
ainda que, quando esse 
profi ssional viaja para as-
sumir um cargo de chefi a, 
além dessas características 
é imprescindível que tenha 
muita facilidade de relacio-
namento. “Do contrário, 
até a imagem do País e da 
subsidiária brasileira seria 
prejudicada.”

A Siemens mantém atual-
mente 150 brasileiros no 
exterior e o mesmo número 

de estrangeiros trabalhando 
aqui. “Em geral, quando voltam 
ao seu país natal, esses profi s-
sionais são rapidamente pro-
movidos. Na verdade, ter uma 
visão internacional é um requi-
sito para o desenvolvimento 
de carreira dos executivos”, 
revela. Raramente, contudo, 
essas mudanças são defi nitivas 
e, na maior parte dos casos, os 
profi ssionais retornam em até 
três anos.                    (CB)

Fonte: consultorias especializadas em recursos humanos

volvimento de carreira prevêem 
a oferta de algumas facilidades ao 
processo de adaptação da família, 
como cursos de idiomas locais 
e explicações sobre declaração 
de renda, entre outras questões 
práticas. Contudo, em uma com-
panhia como a Siemens, que está 
presente em vários países, é mais 
fácil contar com essa mobilidade 
e infra-estrutura para os profi ssio-
nais em trânsito.

“Mas, independentemente 

hábitos à rotina tanto do pro-
fi ssional quanto de sua família. 
Entre os pontos que facilitam 
esse processo de adaptação está 
a característica de ter a mente 
aberta para absorver novas infor-
mações e culturas, sem precon-
ceitos para assimilar o novo.

As facilidades, contudo, mui-
tas vezes se sobrepõem a essas 
questões, já que esses profi ssio-

nais recebem das empresas uma 
série de benefícios que não teriam 
em seu país natal. Só que, depois, 
fi ca mais difícil abrir mão disso 
tudo. E esse é um dos desafi os 
a serem administrados quando o 
executivo volta para casa, já que 
seu cargo foi ocupado, tornando-
se, assim, necessário encontrar 
uma colocação para esse profi s-
sional altamente qualifi cado.

Cunha: questão familiar interfere na decisão
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