
Brasil atrai cada vez mais
executivos estrangeiros
interessados em turbinar
a carreira por aqui. No ano

passado, desembarcaram no país 891
gestores, 8% a mais do que em 2006,
de 49 nacionalidades. Eles vieram
para ocupar posições de liderança
em subsidiárias de multinacionais.
A forte expansão da economia, em
contraste à estagnação dos países de-
senvolvidos, é uma das causas desse
movimento. Ao lado de Chína, índia
e Rússia, o Brasil hoje é um mercado

estratégico para quem quer expandir
os negócios em nível global. Para ter
uma idéia, em 2007 o investimento
de multinacionais nas filiais brasi-
leiras cresceu 140%, chegando a qua-
se 10 bilhões de dólares.

Mas não é apenas o potencial de
crescimento que está motivando es-
se êxodo. Num país com dimensões
continentais, população heterogê-
nea e uma das mais altas cargas tri-
butárias do mundo, há oportunida-
des de superação profissional. "Mui-
tas multinacionais utilizam o Brasil

como plataforma de desenvolvimen-
to de executivos por causa da comple-
xidade do ambiente de negócios", diz
Carlos Arruda, professor de competi-
tividade da Fundação Dom Cabral, de
Belo Horizonte. É o caso da General
Motors, que usa como escola e tram-
polim para estrangeiros a cadeira da
presidência no Brasil, hoje ocupada pe-
lo colombiano Jaime Ardilla. "Quem
faz um bom trabalho no Brasil se cre-
dencia a uma posição global nas com-
panhias", diz Gustavo Perez, gerente
da consultoria Ernst & Young, de São
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Paulo, e responsável pela área que ad-
ministra mão-de-obra estrangeira.

A montadora japonesa Nissan tam-
bém colocou no comando das opera-
ções brasileiras um de seus profissio-
nais mais promissores. Aos 35 anos, o
engenheiro franco-americano Thomas
Besson já trabalhou em três continen-
tes como consultor e foi gerente de pro-
jetos da Nissan na Europa. Mas é no
Brasil que, desde 2006, ele enfrenta o
grande desafio de sua vida profissio-
nal até agora. De São José dos Pinhais,
no Paraná, Thomas comanda os negó-
cios da companhia no Mercosul e tem
a tarefa, nada simples, de quadrupli-
car as vendas da montadora no país —
hoje a marca tem menos de 1% do mer-

cado. "Acho que poucas pessoas têm
uma chance como essa neste estágio
da carreira", diz Thomas.

BRIGA BOA
Thomas não é o único expatriado

na Nissan, que no ano passado impor-
tou sete profissionais. "Ainda precisa-
mos trazer gente de fora, mas nossa
intenção é formar um brasileiro pa-
ra ocupar o meu lugar", diz. A maior
presença de estrangeiros no país não
significa menos oportunidades para
os nativos, mas é mais um motivo pa-
ra eles se qualificarem. A carência de
talentos para posições de alto nível é
um problema global. Neste cenário,
vale menos a procedência e cada vez

mais a competência. Na franco-india-
na ArcelorMittal, o número de inte-
ressados em trabalhar na subsidiária
brasileira, em Belo Horizonte, cresce
a cada ano. Mas o oposto também va-
le. Enquanto cinco estrangeiros che-
gam anualmente à empresa, cerca de
30 brasileiros são expatriados.

Segundo o vice-presidente de RH
da ArcelorMittal, Vanderley Schiller,
os motivos do interesse internacio-
nal e da valorização dos brasileiros
lá fora são semelhantes. A compa-
nhia é a maior do segmento na Amé-
rica Latina e responde por 15% das ven-
das mundiais do grupo. 'Além da im-
portância estratégica, o nosso mode-
lo de gestão é referência lá fora", diz
Vanderley. A ArcelorMittal Brasil ocu-
pou o sexto lugar no Guia VOCÊ S/A-
EXAME - As Melhores Empresas para Vo-
cê Trabalhar em 2006 e no ano passa-
do foi escolhida a melhor em remu-
neração. Seu presidente, José Arman-
do Campos, acumula os cargos de vi-
ce-presidente e membro do comitê de
gestão mundial. A experiência no Bra-
sil também impulsionou a carreira de
outros dois executivos: o italiano Car-
io Panunzi, que hoje comanda o seg-
mento de Aços Longos nas Américas, e
o francês Jean-Yves Giíet, responsável
pela área de Aços Inoxidáveis no mun-
do. "Características típicas do brasilei-
ro, como flexibilidade e capacidade de
adaptação, estão valorizadas no mer-
cado", diz Vanderley Schiller.
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