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Em 2007, 29.488 autorizações de trabalho foram concedidas a estrangeiros pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, número 16% maior do que o verificado no ano anterior. Os países que 
mais expatriaram profissionais foram Estados Unidos, Reino Unido, Filipinas, Itália, França e 
Alemanha, nessa ordem. Os executivos que por aqui desembarcam não costumam enfrentar 
grandes dificuldades de adaptação, mas são impactados por obstáculos externos à corporação, 
como infra-estrutura precária, serviços públicos deficitários, burocracia e a vida em grandes 
cidades.  
 
“Os congestionamentos no trânsito de São Paulo foi o que mais me incomodou”, diz, enfático, 
Andrew Hepburn, escocês que trabalhava na Inglaterra antes de ser transferido para a Congás. 
Atualmente, ele ocupa o cargo de coordenador de assuntos corporativos da BG Andes & 
Austral. “Depois de quatro anos aqui, aprendi a aproveitar esse momento e trabalhar já no 
taxi, usando o laptop”, conta.  
 
O tempo por aqui, de fato, se mostrou bem diferente do tempo inglês. Atrasos a reuniões são 
freqüentes, como relata o executivo, e esses encontros são iniciados por conversas informais. 
A valorização do contato pessoal por parte dos brasileiros também surpreendeu Hepburn, que 
estava mais acostumado a discussões por e-mail e telefone. Ele afirma ainda que, em 
reuniões, ingleses vão direto ao assunto principal, enquanto brasileiros conversam sobre 
questões pessoais. O executivo vê vantagens e desvantagens nessas características 
brasileiras. Se por um lado ajudam na integração com a equipe, a falta de objetividade faz 
com que os profissionais nunca tenham hora para sair.  
 
Família. O excesso de tempo gasto no trabalho também é destacado por Jorge Noronha, 
canadense de família portuguesa que chegou dos Estados Unidos há seis meses, para trabalhar 
como diretor atuarial da SulAmérica. Os problemas começam mesmo fora da empresa, em 
casa. A adaptação dos familiares costuma ser mais penosa, principalmente para esposas que 
não tem autorização para trabalhar e vivenciam dificuldades do dia-a-dia. Noronha é recém-
casado e está à procura de uma organização não governamental (ONG), onde a esposa possa 
exercer alguma atividade. “Ela é americana e não fala nem entende a língua. Isso atrapalha 
até nas tarefas simples, como ir ao supermercado ou procurar um médico”, conta.  
 
De acordo com Elaine Saad, country manager no Brasil da Right Management, a acomodação 
adequada da família costuma ser o principal desafio de empresas que enviam executivos de 
suas matrizes para subsidiárias em países em desenvolvimento. Muitas delas oferecem ajuda 
desde a escolha do apartamento, até a apresentação dos parceiros a comunidades de pessoas 
de mesma nacionalidade. “Casos de esposas insatisfeitas não são raros. O problema tem início 
quando elas começam a influenciar o marido para voltar ao país de origem, prejudicando o 
processo de expatriação”, analisa a consultora.  
 
Elaine aponta dois motivos principais para o movimento de expatriação: por um lado, a razão 
técnica de falta de profissionais capacitados em determinada função na área; por outro, a 
confiabilidade no funcionário para áreas estratégicas, como a de finanças. Para o profissional, 
o ganho da experiência pode ser percebida no momento de retorno ao País de origem. “Ao 
demonstrar capacidade de se adaptar a uma nova realidade, o executivo consegue exposição e 
mais força para alcançar cargos mais elevados”, afirma Elaine.  
 
O diretor da SulAmérica já está de olho nesse tipo de valorização. Com a incerteza do mercado 
americano, demonstrar capacidade de se trabalhar em meio à instabilidade e volatilidade conta 
pontos. Na área atuarial, a carência de informações de instituições públicas exige maior 
criatividade e jogo de cintura para se concluir estudos estatísticos.  
 
Burocracia. A expatriação de profissionais para o Brasil não é nada simples, de acordo com a 
consultora Elaine. Assim como a maioria dos processos nacionais, esse também é marcado por 
grande burocracia. É preciso justificar para órgãos diversos a real necessidade de se trazer um 
profissional estrangeiro, medida que protege a mão-de-obra local. Antonio Manfredonio, 



diretor de marketing e vendas do Intercontinental Rio, penou para conseguir toda a papelada 
necessária, para deixar seu cargo na Costa Rica e assumir a direção brasileira.  
 
“Eu devia ser a pessoa mais conhecida da embaixada brasileira na Costa Rica”, diz, divertido. 
“Em minha opinião, houve certo exagero. Tive até mesmo que escrever uma carta detalhando 
a atividade que iria exercer na empresa”. Manfredonio está há três meses no País e, embora já 
tenha trabalhado em diversos locais, prática comum no mercado de turismo, ele garante que 
há sempre um impacto a cada mudança. No caso do Brasil, houve receio em função da 
propaganda negativa feita por veículos de comunicação no exterior. O executivo afirma ter se 
surpreendido para o bem a esse respeito.  
 
Quanto à cultura corporativa, Manfredonio não percebe muita diferença em relação ao 
mercado mundial. O comprometimento com o trabalho e a exigência por resultados é o mesmo 
dos demais países. A receptividade do povo brasileiro é um dos pontos positivos que 
Manfredonio já observa. Ele ficará no Rio de Janeiro, por pelo menos três anos. “Quando se 
chega a um novo país, o primeiro ano é de adaptação. Somente a partir do segundo ano é que 
se as atividades tornam-se mais estratégicas”, diz.  
 
O argentino Federico Milani, gerente de finanças na Novartis, deixou a Suíça para desembarcar 
no País. Ele garante que, por aqui, as pessoas são ainda mais comprometidas com o trabalho 
do que na Europa. Os profissionais são flexíveis quanto às atividades, podendo atuar em 
diversas áreas. “Se isso é bom por um lado, reflete também a dificuldade de o brasileiro dizer 
não, principalmente para chefes”, afirma o executivo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28, 29 e 30 mar. 2008. Carreiras, p. B-
20. 


