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Formação sólida e experiência com turbulências econômicas garantem a um número crescente 
de brasileiros postos executivos em grandes empresas no exterior. 

 

A cada três meses, um grupo de brasileiros que estão à frente de 
grandes empresas reúne-se num café da manhã para discutir 
com um convidado os rumos da economia. A economia, no caso, 
não é a nacional. A reunião acontece a 7.425 quilômetros de 
distância de São Paulo. Mais precisamente em um hotel no Paseo 
de la Reforma, bem no centro da Cidade do México. Ao todo, são 
cerca de dez profissionais, que comandam corporações 
instaladas no México como Philips, Unilever, Amex, 
GlaxoSmithKline, BEA Systems, Accenture, Softek e Sky. Eles 
confirmam uma tendência cada vez mais forte – a chegada dos 
executivos brasileiros ao primeiro plano dos negócios 
internacionais.  

 

A onda começou com Alan Belda, primeiro brasileiro a ocupar o topo de uma multinacional. Há 
dez anos ele é o número 1 da Alcoa, o colosso do alumínio presente em 44 países e 
movimenta anualmente negócios da ordem de US$ 28 bilhões. Depois veio Carlos Ghosn, que 
preside a francesa Renault, tirou da crise a Nissan, segunda maior montadora do Japão, e tem 
o maior contracheque da Europa. Mas, além dessas celebridades do mundo corporativo, um 
número crescente de brasileiros tem assumido posições de destaque em outros países.  
 
A Unilever é um entre muitos exemplos. Guilherme Loureiro, diretor-geral no México, não é o 
único talento made in Brazil no topo da companhia anglo-holandesa. Loureiro está ao lado de 
Sérgio Sasse, vice-presidente sênior de supply chain da empresa, e de Silvia Lagnado, que 
coordenou, de Nova York, a operação mundial para renovar a marca Dove, um dos carros-
chefes da empresa na área de cuidados pessoais. Agora responsável mundial pela divisão de 
produtos para culinária e alimentos resfriados, em Londres, Silvia foi incluída pelo The Wall 
Street Journal na relação das 50 mulheres que mais deverão influenciar os negócios nos 
próximos anos.  
 
O grupo acaba de ganhar reforço com a promoção de Fabio Prado para o cargo de vice-
presidente sênior de operações de marketing de produtos de higiene e beleza da Unilever 
Américas, em Nova Jersey, responsável por 1/3 do faturamento de € 40 bilhões registrado 
pela corporação em 2006.  
“Há uma renovação na -cúpula das grandes empresas multinacionais e, nesse cenário, os 
brasileiros têm sido bastante valorizados por sua ótima formação. O Brasil tem escolas de 
classe mundial”, observa Vicente Gomes, do Hay Group, organização internacional de 
consultoria em gestão. 
 
Quem está assumindo funções de comando lá fora tem, em média, entre 40 e 50 anos e, 
portanto, iniciou sua carreira nos tumultuados anos 1980, quando a economia brasileira 
conviveu com a hiperinflação e o ritmo de crescimento das empresas empacou. Foi um duro 
aprendizado, que acabou tendo um lado positivo. “A experiência deu aos executivos brasileiros 
preparo e capacitação para enfrentar situações difíceis”, diz Philippe Prufer, que responde, em 
Viena, pela operação de um dos gigantes da indústria farmacêutica, a Eli Lilly, em nove países 
europeus de porte médio. Trata-se de um conjunto que inclui a Escandinávia, a Holanda, a 
Suíça e Portugal, entre outros, e gera o maior faturamento da companhia na Europa. 
 



Nos EUA, via Argentina 
 
Economista pela UFRJ, com MBA na University of Michigan, Prufer tem 
uma carreira de 19 anos na Eli Lilly, com passagens por postos nos 
Estados Unidos e na Argentina, além do Brasil, onde iniciou sua 
trajetória. Mas o que mais pesou em sua escolha para a posição atual 
foi o desempenho que demonstrou à frente da subsidiária brasileira, 
entre 1998 e 2006. Nesse período, de grandes mudanças para o setor 
por conta da explosão dos genéricos, ele comandou um processo para 
ampliar a participação da empresa no mercado, com base numa visão 
de longo prazo e inovação. Resultado: o laboratório foi o que mais 
cresceu no Brasil por três anos seguidos, e conseguiu recuperar a 
posição que havia perdido no ranking das dez maiores operações 
mundiais da companhia. 
 
Prufer, que domina cinco idiomas – português, inglês, alemão, espanhol 
e francês – e teve de trocar sua paixão pelo mergulho e pela vela por 
corridas nos parques da capital austríaca, muitas vezes sob frio 
rigoroso, aponta outro traço que pesa a favor dos brasileiros. “A 
capacidade de trabalhar bem em grupo é um fator muito importante”, 
afirma.  

 
Para o paulistano Fernando Bagnoli, engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo (USP), que acaba de chegar da China, onde presidiu a Quest, fabricante de 
fragrâncias para a indústria de perfumaria, o brasileiro leva ainda outra vantagem. “O País 
recebe imigrantes de todos os pontos do mundo e isso marca a nossa formação”, avalia. 
“Somos abertos a novidades e sabemos lidar bem com as diferenças.” Em Xangai, onde viveu, 
mais do que nunca essas habilidades foram-lhe exigidas. Não só pela língua – o mandarim –, 
da qual aprendeu noções básicas, como pela necessidade de respostas rápidas para 
acompanhar o impressionante ritmo de crescimento da economia local. Bagnoli sofria ainda 
com o fuso horário, que, com freqüência, o obrigava a estender até bem tarde a sua jornada, 
para ajustar-se ao horário de expediente da sede da Quest, na Grã-Bretanha.  
 
Na Ásia também 

A Ásia é um roteiro cada vez mais comum na vida dos profissionais brasileiros que fazem 
carreira internacional. Um dos casos mais recentes é o de Emilio Umeoka, presidente da 
Microsoft no Brasil, que em 2006 assumiu o mesmo cargo na operação de Cingapura. Como 
Umeoka, no ano passado mais de uma dezena de brasileiros foi transferida pela Microsoft para 
outros países. Nos últimos três anos, o número de expatriados locais chegou a 54. 
 
Entre os jovens seguiram para o exterior está Gustavo Nascimento, gerente financeiro da 
Microsoft Corp, em Redmond, na região de Seattle. Formado em administração de empresas 
em 1996, Nascimento faz parte de uma geração que teve seu caminho para uma carreira 
internacional encurtado pela globalização e pela tecnologia. Depois de passar pela Kodak e 
pela Vesper/Bell Canadá, chegou à empresa de Bill Gates para ser responsável pela área 
financeira da divisão de Serviços. Depois de alguns projetos que desenvolveu para o QG da 
companhia, recebeu um convite para se juntar à equipe. “Trabalhar no exterior sempre esteve 
nos meus planos, mas acabou acontecendo um pouco antes do que eu imaginava”, conta. Por 
já conhecer – pelo menos virtualmente – parte da equipe com a qual iria trabalhar, a mudança 
não trouxe grandes desafios. “Dei sorte, pois muitas pessoas se mudam para atuar em áreas 
absolutamente novas para elas, o que não costuma ser fácil.” 
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Os Estados Unidos de Nascimento, a Europa de Prufer e a Ásia de 
Umeoka são destinos cada vez mais comuns e há brasileiros em 
empresas de praticamente todos os cantos do mundo. Um exemplo é 
José Antonio Toledo Vieira, do laboratório anglo-sueco AstraZeneca, 
que, depois de presidir a subsidiária brasileira, foi destacado para 
comandar a operação na Austrália, que inclui a Nova Zelândia. Mas o 
caminho mais comum, pelas afinidades culturais e de comportamento, 
é a América Latina.  
 
Gigante mexicano 

Um veterano nos vôos entre o Rio de Janeiro e a Cidade do México é o 
administrador Alexandre Moreira Penna, diretor-geral da Sky, 
subsidiária do grupo mexicano Televisa em associação com a DirecTV, 
dos Estados. Com 1,5 milhão de assinantes, a empresa tem uma 
receita anual da ordem de US$ 680 milhões. Executivo do antigo Banco 

Lar Brasileiro, afiliado ao The Chase Manhattan Bank, Penna foi convidado para trabalhar na 
sede da organização, em Nova York, em 1983. A temporada no México começou em 1994, 
com o desafio de desenvolver negócios com empresas de petróleo. Sete anos depois, a 
trajetória de Penna se distanciaria do comum. Depois de 23 anos, ele deixou o Chase/JP 
Morgan para assumir a vice-presidência de financiamento do Grupo Televisa, um dos maiores 
grupos de comunicação do planeta. 

Outra exceção entre os executivos brasileiros que chegam a uma posição de comando numa 
empresa estrangeira sem passar anteriormente por outros níveis da organização é o geólogo 
José Francisco Martins Viveiros. Depois de uma longa carreira na Vale do Rio Doce, Viveiros 
assumiu, no início de 2007, a responsabilidade pela operação de minério de ferro e carvão da 
maior siderúrgica do mundo, a indiana Arcelor Mittal. “É um sinal de que as companhias 
brasileiras estão sendo vistas como centros de excelência na formação de quadros”, analisa 
Gomes, do Hay Group. 
 
Os executivos brasileiros no México ganharam, em 2006, a companhia de Hélio Magalhães, ex-
presidente do Conselho da Amcham e da American Express no Brasil. Magalhães está à frente 
da AmEx México, principal negócio do grupo fora dos Estados Unidos, com 4.500 funcionários e 
uma folgada liderança de mercado. O convite veio após a conclusão das negociações que 
levaram à compra da operação brasileira pelo Bradesco, num processo que demorou mais de 
um ano entre as primeiras conversas informais e a aprovação pelo Banco Central, e 
envolveram uma força-tarefa de 40 pessoas. “Foi uma excelente oportunidade. A economia 
mexicana vive uma fase de grande crescimento, o que está dando impulso ao mercado de 
cartões”, explica Magalhães. Quando chegou ao México, ele trazia na bagagem cinco anos de 
experiência no AmEx Brasil e, antes disso, de 16 anos no Citibank e no Credicard. Passou os 
primeiros meses dedicado a entender melhor o mercado mexicano, estudando cenários, as 
políticas do Banco Central local – que no México é independente –, e regras e práticas da área 
financeira. Em seguida, mergulhou fundo no aprimoramento do espanhol. Só a um programa 
de imersão dedicou oito dias, com 16 horas de aulas, longe da agitação do escritório, em uma 
escola em Cuernacava, a 90 quilômetros de distância. “Dominar o espanhol era tão 
fundamental quanto conhecer em profundidade a realidade do país.” 
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Não são apenas aqueles que já chegaram ao exterior que 
têm consciência da importância que o domínio do idioma 
local é essencial para um desempenho bem-sucedido no 
exterior. Um reflexo dessa tendência pode ser medido pelas 
escolas de idiomas que oferecem programas especiais, como 
imersão, para executivos. É o caso da EF Corporate 
Language Training, que opera no Brasil há cerca de 15 anos, 
que registra um aumento da procura por esses cursos entre 
30% e 40% ao ano. 
 
Na escalada rumo ao exterior, as mulheres também têm 
vez. A carioca Cândida Goes acaba de trocar Paris, onde era 
diretora de recursos humanos da operação L’Óreal, líder 
mundial de cosméticos, por Londres, com o desafio de 
comandar a mesma área na The Body Shop, que está 
presente em 56 países e tem 9 mil funcionários. A Body 
Shop foi adquirida pela L’Óreal em 2006 e uma das atribuições de Cândida será ajudar a 
promover a integração entre as duas companhias. Graduada em comunicação social pela 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), ela tem experiência em marketing e recursos 
humanos, adquirida em companhias como Citibank, Bradesco e Sistema Globo de Rádio. 
Ingressou na L’Óreal em 1999 e em 2004 foi destacada para trabalhar em Paris. Foram quase 
três anos de viagens praticamente semanais, que podiam alternar temperaturas negativas na 
Finlândia a um sol escaldante em Israel, cuidando da casa, mesmo longe. “Minha carreira no 
exterior só foi possível porque meu marido trabalha na área de pesquisas médicas e pôde me 
acompanhar.”  
 
Renata Marques, líder global de um projeto da Monsanto na área de tecnologia da informação, 
o Seminis (IT), está há sete meses no escritório da empresa em Saint Louis, nos Estados 
Unidos. Na empresa há 18 anos, ela liderou o projeto de consolidação do SAP, em 2004. “Foi 
com esse trabalho que comecei a ganhar visibilidade na sede da companhia”. Assim como 
Cândida, Renata viajou com o marido e as duas filhas, de 11 e 8 anos. “O mais importante no 
aprendizado que estou tendo aqui é conciliar nossas qualidades, como criatividade e jogo de 
cintura, com coisas como respeito ao espaço do outro, seguir regras e planejamento, nem 
sempre valorizadas pelos brasileiros.” Atualmente, 16 profissionais brasileiros trabalham em 
diferentes unidades da Monsanto no exterior. 
 
Com 34 anos de vida profissional, o engenheiro eletricista Luiz Carlos Fossati é um caso à 
parte entre os executivos brasileiros com atuação global. Passou por várias funções no Brasil e 
no exterior. A última delas foi a presidência da Unidade de Negócios Metais Primários da Alcoa 
na Europa, com sede em Genebra, onde permaneceu por cinco anos. A operação, com 
faturamento anual de US 2,1 bilhões, é uma das mais rentáveis na companhia. Os bons 
resultados alcançados valeram a ele uma promoção: a vice-presidência global de Metais 
Primários, Manufatura, ABS e Tecnologia, um cargo mundial que controla fábricas instaladas 
na Espanha, Itália, Holanda, Hungria e Alemanha diretamente de seu escritório, situada a 
milhares de quilômetros desses países: sua base fica no bairro do Brooklin Novo, em São 
Paulo. Já não é preciso ser expatriado para comandar operações lá fora.  
 
E qual o maior risco que um brasileiro enfrenta ao assumir um posto no exterior? “O risco é ele 
mesmo. Já vi gente muito competente estragar sua carreira por não saber como agir”, diz 
Flávio Gomes, diretor-geral e vice-presidente da Kodak para a América Latina em Miami. A 
insegurança ocorre, inicialmente, diante da suposta superioridade dos outros, muitas vezes 
com títulos de universidades de renome, e leva a certa paralisia, que alguns não conseguem 
superar. Passada essa fase, o executivo redescobre suas qualidades e pode cair na segunda 
armadilha: destruir pontes com sua equipe e se isolar. “O segredo está no equilíbrio: não 
somos nem melhores nem piores que ninguém, e só conseguimos chegar a algum lugar se 
trabalharmos juntos”, diz Gomes. 
 
Fonte: Update, ano. 23, n. 443, p. 10-14, out. 2007. 
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