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ivais históricos no futebol e em outros
aspectos culturais, argentinos e brasilei-
ros têm se aproximado cada vez mais no
mundo dos negócios. Com a maior in-

tegração sul-americana, a presença dos nossos vi-
zinhos ocupando cadeiras de executivos nas em-
presas instaladas no Brasil tem sido verificada com
maior freqüência. Entre 2004 e 2006,2 264 argen-
tinos vieram trabalhar aqui. Esse é um movimen-
to que, segundo especialistas, deve perdurar. Cer-
tamente, a recente crise financeira da Argentina de-
sempenhou um papel determinante para o aumen-
to do fluxo de profissionais em direção aos postos
de gerência e diretoria das companhias brasileiras.
Mas, mesmo com a recente recuperação vista por
lá, os executivos argentinos continuam aumentan-
do sua presença nos escritórios tupiniquins.

A explicação é simples. Nossos hermanos são ex-
tremamente bem preparados, conhecem muito as
economias da América Latina e estão altamente

dispostos a ocupar vagas no mercado brasileiro.
"A Argentina tem um povo muito culto, com uma
formação impecável. Infelizmente, nos últimos
anos as oportunidades de trabalho para profissio-
nais de alto nível lá ficaram muito escassas", afir-
ma Marcelo Mariaca, presidente da empresa de
gestão de capital humano que leva seu sobreno-
me, com escritório em São Paulo. "Como o Bra-
sil cresce aceleradamente, o aumento do fluxo de
executivos argentinos em busca de postos de tra-
balho aqui é mais que natural." Marcelo explica
que a primeira grande onda de migração de ta-
lentos argentinos para o Brasil ocorreu na déca-
da de 70. Agora volta com mais força. "Não have-
rá qualquer substituição de mão-de-obra, mas sim
uma complementação", diz.

O coordenador-geral de Imigração do Ministé-
rio do Trabalho, Paulo Sérgio de Almeida, concor-
da que não há uma competição entre brasileiros e
argentinos pelas mesmas posições. "Na nossa vi-
são, as mesmas complementaridades que ocorrem
no comércio bilateral devem se repetir no merca-
do de trabalho", afirma. "Esse fluxo só deve gerar
benefícios para ambas as nações." Aliás, apesar de
não divulgar estimativas, o Ministério do Traba-
lho prevê um aumento de argentinos trabalhan-
do no Brasil por causa do Acordo de Residência
firmado entre os dois países em agosto de 2006.

É essa mudança de legislação uma das grandes
responsáveis pelo novo impulso dado nas rela-
ções dos argentinos com as empresas brasileiras.
Pelo acordo, criado para todos os países do Mer-
cosul, mas ratificado apenas por Brasil e Argen-
tina, de forma bilateral, os profissionais de um
país que queiram residir no outro adquiriram
direitos amplos (educação, saúde e trabalho, por
exemplo). "Com o acordo, qualquer turista ar-
gentino pode dar entrada num visto de residên-



cia por dois anos na Polícia Federal e, após esse
período, obter um permanente", explica Paulo.
"O visto de trabalho deixou de ser necessário."

OS BEM
A inovação foi boa tanto para os argentinos quan-
to para as empresas nacionais, que passaram a ter
disponível, sem burocracia ou custos adicionais,
um contingente de mão-de-obra que casa perfei-
tamente com as ambições de internacionalização
de qualquer companhia. "Até por uma questão de
língua, os argentinos saem na frente quando se
trata de América Latina. Mas também as décadas
de prosperidade vividas pela Argentina no sécu-
lo 20 permitiram que eles viajassem mais, adqui-
rindo assim maior cultura internacional", afirma

Danute Gardziulis, sócia da empresa de recruta-
mento de executivos Gnext, de São Paulo.

"Foi graças ao meu conhecimento de outra cul-
tura que consegui avançar em minha carreira", diz
a executiva Laura Beramendi, de 31 anos. Ela é um
bom exemplo de argentinos que vieram para co-
mandar operações de relacionamento com outros
mercados da América Latina. Recentemente, Lau-
ra foi contratada como gerente de marketing da
Avon para tratar de assuntos relacionados a outros
países, como o México. "O Brasil é tão grande e
complexo que exige um conhecimento muito es-
pecífico. Por isso acredito que optaram por uma
profissional da Argentina para assumir o posto,
que exige visão abrangente da região e cultura mais
semelhante à dos outros países", diz Laura.



Para a executiva, que já está no Brasil há seis
anos e passou pela Bacardi e pela Pepsi, o mer-
cado de trabalho brasileiro é bem mais inte-
ressante que o argentino. De acordo com ela,
aqui as oportunidades são mais variadas e mul-
tiplicam-se numa velocidade muito maior do
que na Argentina. "Se ainda estivesse lá, pro-
vavelmente ocuparia uma posição bastante in-
ferior. Aqui, conquistei em quatro anos um em-
prego que levaria, em média, sete anos para
conseguir em meu país", afirma.

A questão salarial é outro fator determinan-
te. Em primeiro lugar, a relação com o dólar é
muito mais favorável para o real do que para
o peso, o que faz uma diferença enorme, prin-
cipalmente quando se trata de empresas mul-
tinacionais. "Por causa da valorização do real
os executivos brasileiros estão entre os mais
bem pagos do mundo. Na média, o custo dos
profissionais do Brasil tem superado até o dos
norte-americanos", diz Marcelo, da Mariaca.
Um outro filão que vem sendo explorado pe-
los argentinos é o de posições voltadas ao mer-
cado local. Desde 2002, Carlos Sarquis, de 35
anos, trabalha como executivo de novos negó-
cios da área de consumo do Unibanco, volta-

da para o mercado interno. "Eu tinha acabado
de encerrar as atividades da empresa de inves-
timentos da qual era sócio e estava buscando
um emprego, quando fui surpreendido pelo
convite do Unibanco", diz o argentino. Carlos
acredita que foi contratado porque o banco
buscava oxigenar sua operação e a equipe. Na
mesma época, mais dois argentinos foram in-
corporados à instituição. "Além da diferença
de culturas, que agrega ao trabalho, a econo-
mia argentina era muito complexa, e saber li-
dar com essa complexidade virou um outro di-
ferencial para a carreira."

E o preconceito, existe? Pelo que foi apurado
nesta reportagem com headhunters, executi-
vos argentinos e representantes do governo fe-
deral, a contratação de argentinos por empre-
sas no Brasil demonstra que há uma confluên-
cia de interesses entre as organizações e as am-
bições profissionais de quem vem do país vi-
zinho. "Há, claro, diferenças culturais e uma
famosa rivalidade. A forma de atuação profis-
sional é bastante diferente", afirma Paula Ni-
kotian, gerente de RH da CH2M Hill, consul-
toria americana especializada no trâmite legal
de processos de meio ambiente, com escritó-
rio em São Paulo, e equipes formadas com as
duas nacionalidades. "A principal distinção é
que o brasileiro evita o conflito e tende a ter
um respeito maior pela hierarquia."

A convivência nos escritórios demonstra que
a questão do temperamento tem sido uma bar-
reira fácil de transpor. "É normal que haja al-
guma desconfiança no começo. Porém, acho
que o fato de ser argentina é positivo, no sen-
tido de que me tornou mais conhecida na em-
presa", diz Laura Beramendi. No dia-a-dia, as
diferenças se encerram quando o que está em
jogo é o melhor resultado para a empresa. Na-
turalmente, há pelo menos um obstáculo que
deve continuar sempre intransponível entre
brasileiros e argentinos: "Sou o alvo principal
de qualquer piada sobre futebol e acho que is-
so não vai mudar", brinca Carlos Sarquis, tra-
duzindo o sofrimento diário dos nossos arqui-
rivais. No futebol, é claro.
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