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As maiores empresas de tecnologia do planeta estão de olho em talentos de países 
emergentes - e alguns jovens brasileiros estão se aproveitando disso. 
 
Até poucos anos atrás, o profissional expatriado encaixava-se em um estereótipo praticamente 
imutável. Nascido em um país rico, e na casa dos 40 anos, fazia carreira na matriz de uma 
multinacional até ser convidado para ocupar um cargo de destaque em alguma subsidiária da 
empresa, quase sempre em um país em desenvolvimento. Com ele vinham a mulher e os 
filhos todos mantidos por um gordo pacote de benefícios. De acordo com uma recente 
pesquisa da consultoria americana GMAC, esse perfil passa por drásticas alterações. Primeiro 
houve uma forte redução na idade dos expatriados. Agora, pelo menos metade deles tem 
entre 20 e 30 anos. A origem dos funcionários também mudou. Boa parte deles vem de países 
emergentes. Mas o mais impressionante diz respeito à trajetória desses profissionais. Muitos já 
são recrutados diretamente pela matriz sem nunca terem trabalhado nas unidades dos países 
onde nasceram. São indianos, chineses, russos, mexicanos, colombianos e brasileiros 
disputando vagas cabeça a cabeça. "As empresas estão contratando cada vez mais pessoas 
dos países em desenvolvimento, tanto para trabalhar nos países ricos como em outros países 
emergentes. O gerenciamento de talentos hoje é feito em escala global", diz Michael 
Dickmann, professor da Cranfield School of Management, em Londres, e autor de pesquisas 
sobre expatriação. 
 
Na linha de frente desse fenômeno estão as empresas do setor de tecnologia, em especial as 
americanas. Tradicionalmente, essas companhias sempre foram mais abertas a profissionais 
de fora. Uma piada comum na região do Vale do Silício, meca da tecnologia, diz que a região 
construiu sua força graças aos IC (sigla para integrated circuits, a base da indústria da 
informática). No caso, a sigla é usada para fazer graça com as primeiras letras de indianos e 
chineses. Esse fluxo de talentos nunca foi tão intenso quanto hoje. De acordo com um estudo 
da universidade americana de Duke, 25% das empresas de tecnologia e engenharia criadas 
nos últimos dez anos nos Estados Unidos têm estrangeiros entre os fundadores. Dentro das 
grandes corporações, o panorama é semelhante. Metade dos engenheiros do Vale do Silício, de 
acordo com o último censo disponível, nasceu fora dos Estados Unidos. E, todos os anos, são 
concedidos cerca de 65 000 vistos para profissionais altamente qualificados nascidos no 
exterior, como programadores de software. "Esses profissionais vão estudar fora e são 
recrutados pelas empresas ainda nas universidades. Para elas, esse processo é muito melhor 
do que transferir funcionários o que custa mais caro e o risco de dar errado é maior", diz Luiz 
Roberto Gouvêa, diretor-geral da consultoria de RH Towers Perrin no Brasil. 
 
Não há números confiáveis que possam mensurar o universo de jovens brasileiros envolvidos 
nessa disputa global. Mas um levantamento realizado por EXAME, envolvendo apenas cinco 
das principais empresas de tecnologia do mundo (Google, Microsoft, Skype, Pixar e Yahoo!), 
constatou que eles não chegam a 100. São jovens com uma formação que inclui um curso 
superior, em geral feito no Brasil, e pós-graduação feita lá fora. O inglês deles é perfeito, e 
muitos estão em seu primeiro emprego. Uma exceção, considerada pioneira e exemplo por 
essa turma, é o carioca Ivo Kos. Aos 43 anos, ele ocupa hoje o cargo de diretor técnico da 
Pixar, a bem-sucedida divisão de animação digital da Disney. Entre seus trabalhos mais 
importantes estão as participações nos desenhos Toy Story 2 e Procurando Nemo, dois dos 
maiores sucessos de bilheteria da empresa. O grande salto de Kos foi um mestrado em 
computação gráfica feito na School of Visual Arts de Nova York, em 1989. Com o curso, ele se 
qualificou para trabalhar num setor que estava apenas começando e teve oportunidade de 
conhecer uma série de profissionais da área. Trabalhou na Sony Pictures, onde participou de 
superproduções como o filme Godzilla. Depois de outros sucessos de bilheteria, foi chamado 
para trabalhar na Pixar. "Se continuasse no Brasil, jamais conseguiria fazer o que faço hoje", 
diz Kos. 
 
Esse é um sentimento comum aos jovens brasileiros que seguem para tentar o primeiro 
emprego numa grande empresa de tecnologia: a falta de perspectiva nas áreas em que 
desejam atuar.  



Trabalhar nesse setor no Brasil quase sempre é uma experiência frustrante para profissionais 
que almejam vôos mais altos, principalmente nas áreas de pesquisa e desenvolvimento de 
produtos ou seja, nos setores diretamente ligados à inovação. A maioria das empresas 
baseadas no país, mesmo as filiais das grandes corporações, oferece desafios limitados a esses 
profissionais, pois basicamente adapta produtos ao mercado local. Uma pesquisa da 
consultoria internacional Accenture, realizada com presidentes de multinacionais, mostra 
quanto o Brasil ainda é irrelevante na decisão de investimentos em inovação para as empresas 
globais. Apenas 11% dos entrevistados consideram o Brasil uma opção atraente. No caso da 
Índia, esse índice sobe para 28%, e o da China quase bate nos 40%. Essa falta de horizonte 
foi o que empurrou outro decano da turma de brasileiros que hoje trabalham em grandes 
empresas de tecnologia. "Quando me formei, há dez anos, queria estudar o impacto da rede 
de computadores na comunicação, mas naquela época a internet era uma coisa inexplorada e 
considerada muito técnica no Brasil. Acabei construindo minha carreira no exterior", diz 
Henrique Penha, de 33 anos, designer-chefe da empresa de telefonia por internet Skype, em 
Londres. 
 
Tentar a sorte lá fora é apenas o primeiro passo. O difícil é passar pelo funil de uma grande 
empresa de tecnologia. No passado, na época da bolha da internet, essas companhias 
buscavam ser o mais ecléticas possível na contratação de funcionários. Hoje escolhem, 
preferencialmente, estudantes com passagem por universidades como Stanford e Harvard e 
pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e, mesmo assim, costumam concentrar a 
procura naqueles com as notas mais altas. A Microsoft, por exemplo, se abastece 
principalmente de talentos nas escolas americanas da chamada Ivy League, grupo que reúne 
as instituições de ensino mais tradicionais dos Estados Unidos. "Não é um processo fácil, e no 
meu caso envolveu dez entrevistas, divididas em duas séries que duraram mais de quatro 
meses", afirma o engenheiro paulista Alberto Sutton, gerente de produtos na sede da 
Microsoft, em Redmont, no estado de Washington. Sutton, hoje com 34 anos, foi recrutado 
pela empresa quando fazia MBA na escola de negócios Wharton, uma das mais importantes 
dos Estados Unidos. "Sem o carimbo da Wharton, teria sido complicado", diz Sutton. 
 
Outro desafio para os jovens expatriados é, depois de contratados, adaptar-se à rotina de 
trabalho dessas empresas de tecnologia. Todas elas têm um ambiente de trabalho informal e 
descontraído algumas chegam até a parecer uma extensão dos campi universitários. Mas, por 
trás da fachada de jovialidade, o ritmo de trabalho é tão feroz e massacrante quanto o de 
qualquer outra organização movida a competição. O carioca Eduardo Pinheiro, engenheiro de 
software, que o diga. No Google, as jornadas de trabalho não raro entram pela madrugada e a 
longevidade profissional costuma ser mais curta que nas empresas tradicionais. Aos 32 anos, 
Pinheiro está se aproximando da perigosa faixa dos 40 idade em que os funcionários 
costumam vender as ações que recebem como parte dos benefícios e abrir seu próprio 
negócio. Toda a aposta de Pinheiro está em seu desempenho. A remuneração de um 
engenheiro no Google varia de 80 000 a 130 000 dólares por ano. Não é um salário 
espetacular para os padrões americanos, mas as opções de ação podem transformar qualquer 
funcionário em milionário. Para Pinheiro, a oportunidade de enriquecer é parte importante da 
história, mas não é a única. "O fato de estar numa empresa que está mudando a história do 
capitalismo e que influencia a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo já vale a pena", 
diz. 
 
A busca sistemática por talentos de países emergentes já é uma realidade para as maiores 
empresas do mundo. Um relatório da Accenture aponta que 40% das companhias européias já 
se valem de bancos de talentos sediados em países em desenvolvimento para recrutar seus 
futuros profissionais. Por trás desse fenômeno está uma mudança estrutural. O poder 
econômico, desde o século passado, esteve concentrado em três regiões do globo: Estados 
Unidos, Europa e Japão. Hoje, os países em desenvolvimento são responsáveis por 
praticamente metade do PIB mundial e vivem uma explosão de consumo. Entender esses 
mercados e seus consumidores é essencial para as empresas que quiserem atuar em escala 
global e uma das maneiras mais eficazes de alcançar esse objetivo é ter indivíduos de países 
emergentes em seu time principal, baseado na sede. "Estamos vivendo uma nova fase da 
globalização.  



Os países emergentes deixaram de ser apenas fonte de mão-de-obra pouco qualificada e 
barata", diz Mark Foster, presidente da Accenture. "O talento agora é uma commodity 
altamente disputada. Esteja onde estiver." 
 
Fonte: Exame, ano. 41, n. 11, p. 32-35, 20 de jun. 2007. 
 


