
O bom e o ruim de
ser expatriado

A vida profissional de um executivo é bastante valorizada pela
experiência externa, mas questões como o impacto provocado no
equilíbrio pessoal e familiar levam muitos a recusar propostas
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Ser mandado para o exterior é, em
geral, importante para a carreira do
executivo: além do reconhecimento
profissional, significa a possibilidade de
rápido aprendizado, chances de cresci-
mento dentro da organização e uma boa
reforçada no currículo. Que o diga Carlos
Russo, que em 1997 foi com a mulher e três
filhos para o Canadá, aceitando convite
da Cabot, multinacional americana do
setor químico, para assumir o comando
da fábrica local. A troca de um calor de 30
graus por um frio de menos 10 valeu: uma
vida boa, segura, muitos amigos, viagens,
inglês fluente e, agora, no Brasil, Russo é

o prestigiado diretor comercial da Cabot
para toda a América Latina.

Rodrigo de Azevedo também não pode
se queixar de sua transferência, por dois
anos e meio, para Varese, na Itália, enviado
pela também norte-americana Whirpool.
"Não só aprendi um outro idioma, como
cresci profissionalmente", atesta ele.
"Mudei de função e voltei com um cargo
maior do que tinha", completa o atual
gerente-geral de marketing e estratégia
de produto da companhia no Brasil. Para
melhorar ainda mais o quadro, sua mu-
lher, Cristina, arrumou um emprego em
publicidade e, apaixonada por vinhos,
voltou qualificada como sommelier.

Não se deve pensar, porém, que a "ex-
patriação" seja uma coisa tranqüila que
dá sempre certo.

Para começar, uma pesquisa da Funda-
ção Dom Cabral revela que a grande maio-
ria dos executivos prefere nem experimen-
tá-la: nada menos de 78% dos convites são
recusados ainda no processo de seleção.
A principal razão para isso está ligada à
família: receio de não adaptação dos filhos,
da mulher (ou do marido) à nova situação
- responsável, ainda de acordo com a pes-
quisa, por metade das interrupções das
vivências no exterior. "A expatriação não
é tão simples quanto parece", confirma
Marcelo Cardoso, presidente da DBM para
o Brasil e América Latina, consultoria es-
pecializada em recolocação de executivos
e na orientação de carreira.

O engenheiro paulistano Fernando
Corbi, 48 anos, hoje diretor-geral da
Business Objects no Brasil, empresa de
tecnologia da informação, dá exemplos de
boa e difícil experiência no exterior. A boa
foi a sua primeira expatriação, em 1985,
quando ele e sua esposa, Socorro, ainda não
tinham filhos. Foi convidado pela Itautec
para trabalhar em um projeto, em Nova
Jersey, nos Estados Unidos, num momento
importante da indústria de informática.
Ela, por sua vez, ganhou um novo idioma
e um emprego no grupo.

A experiência difícil viria cinco anos
depois, já com duas filhas pequenas, de 2
anos e de 7 meses. Voltaram aos Estados
Unidos, ainda pela Itautec, para Rochester,
em Minnesota, onde sofreram com o frio, a
falta de amigos e de familiares e, para agra-
var, com uma gravidez de risco. De repouso,
Socorro foi obrigada a pedir ajuda à família
na Espanha, que cuidou da menorzinha até
que as coisas se ajeitassem. E se ajeitaram.

Tanto que Fernando Corbi, com todo o
apoio doméstico, partiria depois para um
MBA na cidade de Indiana. Com orçamento
reduzido - voltou a ganhar o salário bra-
sileiro concedido pela empresa durante
o período de licença -, foram morar no
campus da universidade.

Corbi, apesar das dificuldades, faz
um balanço positivo: conseguiu dar o
salto na carreira ao ganhar visão mais
estratégica, a filha mais velha foi alfabe-
tizada em inglês e português e, segundo
Socorro, que abandonou a carreira, os
laços familiares se tornaram mais fortes.
"Valeu a pena", resume ela.

Acir Dorigo, gerente de comunicação
interna e eventos da TIM Brasil, não pode
sequer fazer um balanço no fim das con-
tas ainda favorável, como o dos Corbi. A
viagem a Roma tinha tudo para se trans-
formar em diferencial na carreira do exe-
cutivo, mas não na vida de sua família. Um
dos primeiros brasileiros da companhia a
ser transferidos para a Itália, em junho de
2004, ele apostou todas as fichas no novo
desafio: nada menos que ser o responsável
pela revista da companhia em italiano, na
própria Itália. Mas isso foi pouco perto do
problema que estouraria quatro meses
depois. Por descompasso entre os anos
escolares de Brasil e Itália, os três filhos
que acabavam de chegar não conseguiram
matricular-se nas universidades locais - só
poderiam ficar como ouvintes por cerca
de oito meses até alcançarem o período
de matrícula para o ano letivo. Decidiram
então voltar ao Brasil.

"A decisão me pegou de surpresa e fi-
quei sem reação", lembra Dorigo. "Vi que
precisava enxergar e respeitar a vontade
deles." Mas não foi um reconhecimento
pacífico. "Nunca esqueço a noite em
que nos reunimos todos em um jantar



e um deles disse que o sonho de carreira
internacional era meu, e não deles." Ain-
da com ânimos exaltados, o executivo
saiu com a mulher para dar uma volta
e ponderar a decisão. "Percebemos que
eles estavam em uma fase da vida em
que não tínhamos como amarrá-los ao
pé da mesa", continua. Ninguém pode
dizer, em todo caso, que não houve algum
aproveitamento. Dorigo diz que, apesar
do pouco tempo que ficaram por lá, os
meninos aprenderam italiano e construí-
ram uma rede de amigos que até hoje
os visitam. "No meu caso, fora o aspecto
profissional, aprendi a lidar com outras
culturas e a me virar sozinho. Coisa que
no Brasil a gente não está acostumado,
diante de tantas mordomias."

A experiência de Camila Junqueira
Werneck, 29 anos, também não foi fácil.
Mas por motivo diferente: só descobriu o
que era machismo de verdade quando já
estava instalada no México pela Michael
Page, consultoria de recrutamento. Poderia
ter sido pior se ela fosse para lá apenas como
dona-de-casa que acompanhava o marido
- como, aliás estava previsto, até que a Mi-
chael Page, da qual se demitira, convidou-a
para um cargo na filial mexicana.

"Senti na pele o preconceito que existe
naquele país, onde raramente você vê uma
mulher trabalhando, principalmente em
cargos de chefia", conta ela. Lá, as mulhe-
res fazem curso superior, mas acabam
optando pelo trabalho doméstico. Fazer
um happy hour em um bar, então, nem
pensar. Sua queixa mais grave, contudo,
é mesmo funcional: levada pelo diretor-
geral da empresa a uma negociação, ela
foi simplesmente ignorada pelo cliente.
O que se repetiria depois nas trocas de
e-mails. Nas respostas, o cliente a excluía,
enviando-as apenas ao chefe. Na sua lista
de reclamações ainda consta a dificuldade
de fazer amizades - o que não imaginava,
dada a suposta proximidade cultural entre
brasileiros e mexicanos. Há quase dois anos
morando no país, ela conta que só fizeram
amizade com um casal mexicano. Confessa
que já pensou mais de uma vez em voltar
ao Brasil e que o emprego acaba ajudando
a agüentar. "Se tivesse que esperar meu
marido chegar em casa vivendo fora da
realidade, teria surtado", desabafa.

Na visão de Andréa Ribeiro, sócia da
Going Global, consultoria especializada
em treinamento intercultural, é muito
importante ter uma idéia o mais precisa

possível do país e das condições de vida
que serão experimentadas. As informações
sobre escolas, calendários e serviços são
imprescindíveis para os que levam mulher
e filhos. E mais: convém sempre que o côn-
juge procure alguma atividade. Como na
maior parte das vezes é complicado obter
visto de trabalho, o ideal é fazer cursos,
participar de grupos ou freqüentar clubes,
como forma de socialização, aconselha
a consultora. "Não se abalar pela rotina",
acrescenta, "ainda mais no caso daquelas
pessoas que acabam deixando suas car-
reiras para trás." Em sua opinião, muitos
insucessos nas transferências acontecem
porque as pessoas não se preparam para
a nova etapa. "Apesar de as empresas co-
meçarem a se preocupar com isso, porque
sabem que um processo malsucedido de
expatriação implica perdas financeiras,
os executivos precisam estudar o caso e
conversar com a família antes de tomar
uma decisão", pondera ela.

O sucesso de Cristina Nishimura Sigueta
Azevedo, mulher de Rodrigo Azevedo, da
Whirlpool, deveu-se exatamente a esse
preparo prévio. Quando soube do convite
que o marido recebeu para morar na Itália,
teve consciência de que, se não fizesse algo
de útil, teria dificuldades - mesmo porque,
Varese, apesar de ser uma linda cidade na
Lombardia, é quase um lugarejo para bra-
sileiros de São Paulo. Assim como boa parte
das mulheres faz nesse caso, deixou para trás
o emprego em uma multinacional e uma
ótima fase na carreira. Desde o início, em
agosto de 2004, procurou participar de cur-
sos, travar amizades, encontrar atividades
que pudessem ampliar seu conhecimento.
Foi assim que acabou se especializando em
vinhos. E foi na multiplicação de contatos
que obteve seu contrato de trabalho em
publicidade - o que, aliás, a reteve na Itália
por um mês a mais que seu marido.

Também no caso do diretor comercial
da Cabot, Carlos Russo, houve uma preo-
cupação na adaptação dos filhos, que na
época tinham entre 9 e 13 anos. Todos
tiveram contato com os futuros colegas
de classe antes de entrar. Duas semanas
depois do primeiro dia de aula, a filha já
estava falando com as novas amigas ao
telefone, lembra ele. "Minha esposa viu
como uma oportunidade de conhecer
algo diferente. O problema da família
Russo não foi exatamente ficar, mas voltar.
Os vínculos que criaram foram tantos que
tornaram difíceis as despedidas.
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