
O crescimento dos negócios das chama-
das multinacionais brasileiras pelo mun-
do tem feito uma legião de executivos
experimentar a vida em outros países.
Boa parte desses profissionais são jovens
talentos interessados em dar um pontapé
inicial numa futura carreira internacio-
nal. A faixa etária dos expatriados vem
caindo nos últimos anos. Pesquisa da
Global Relocation Services (GMAC) com
154 empresas mostra que 50% dos envia-
dos a missões no exterior este ano tinham
entre 20 e 39 anos de idade.

A maioria dos expatriados é casada,
mas tem crescido a cada ano o número
de solteiros, sem filhos. No geral, eles do-
minam várias línguas e possuem o que as
companhias que querem fincar bandeira
em território estrangeiro mais gostam,
o "mindset" global. Somente este ano,
a Odebrecht enviou 4.326 profissionais
para o exterior. Mais de 60% dos 3.651
funcionários que estão em Angola têm

menos de 30 anos de idade. "Para boa
parte deles, a companhia foi o primeiro
emprego", diz Genésio Lemos Couto, di-
retor de organização e pessoas da vice-
presidência internacional da construto-
ra, que morou 15 anos fora do país.

Se há dez anos, Estados Unidos e Europa
eram os destinos mais comuns para quem
era transferido pela matriz, hoje a globali-
zação tem se encarregado de diversificar
o endereço dos expatriados. A Odebrecht
envia profissionais para Angola, Líbia,
República Dominicana, Libéria, Mo-
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çambique, Emirados Árabes e países da
América Latina. A Perdigão está presente
na Rússia, a Sadia no mundo árabe, a Pe-
trobras no Irã e na Turquia, entre tantos
outros países. China e índia também estão
hoje no radar das empresas em busca de
novas oportunidades de negócios.

Partir para um país mais exótico ou
com menos infra-estrutura, entretanto,
pode representar uma barreira a mais
para os jovens expatriados. Sobretudo
para aqueles que estão levando a espo-
sa ou marido. "Quem está no início da
carreira, em geral, tem uma parceira ou
parceiro jovem que vai querer estudar,
se enriquecer profissionalmente, e isso
é muito mais fácil num país mais de-
senvolvido", diz Gilberto Lara Nogueira,
diretor corporativo de desenvolvimento
humano e organizacional da Votorantim
Industrial. O diretor de recursos huma-
nos da Procter & Gamble, Carlos Relvas,
diz que, para driblar esse problema, sua
companhia chega a oferecer uma ajuda
de US$ 5 mil para o cônjuge de um ex-

patriado que encontra dificuldades em
arrumar emprego.

Encontrar gente competente para
mandar em uma missão estrangeira, en-
tretanto, não tem sido uma tarefa sim-
ples para as múltis brasileiras. "Os jovens
não têm pudor em recusar uma oferta se
não vêem uma possibilidade de cresci-
mento profissional", diz a pesquisadora
Betania Tanure, da Fundação Dom Ca-
bral e da PUC-Minas. "As múltis brasilei-
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ras têm estratégias robustas de negócios
para se internacionalizar, mas ainda não
apresenta o mesmo preparo para fazer a
gestão de pessoas lá fora", critica.

Estudo da Korn/Ferry International, a
maior empresa de seleção de executivos
do mundo, realizado entre julho e agos-
to deste ano, com quase 3 mil entrevista-
dos, de 70 países, mostrou que 92% dos
brasileiros acreditam que oportunidades
internacionais têm o poder de acelerar o
crescimento profissional. O presidente
da empresa no país, Sérgio Averbach,
lembra, no entanto, que o "upgrade" es-
perado com a temporada fora do país só
ocorrerá se for levado em consideração
o momento da carreira. "Quanto mais
jovem melhor, porque ele pode entrar
para um pool global de talentos", acre-
dita. Além disso, no início da carreira a
possibilidade de ascender na própria
companhia é maior. "Existem mais pos-

tos hierárquicos em aberto para quando
ele voltar", diz. Ou mesmo para mudar
de emprego será mais fácil, porque seu
salário não estará tão inflacionado com
os benefícios da expatriação.

Para a empresa, o custo de manter
o profissional expatriado é quase três
vezes superior ao de um local. Errar na
escolha de quem vai encarar a missão
custa caro para os dois lados. "A expe-
riência pode ser mais traumática do
que produtiva", diz Carmen Migueles,
professora de gestão integrada de ati-
vos intangíveis da Fundação Dom Ca-
bral. Para Mariana Barros, consultora
intercultural e sócia da Differänce,
especializada em assessorar a acomo-
dação dos expatriados e suas famílias
no exterior, os principais atrativos
para os executivos assumirem cargos
internacionais são a remuneração e o
desenvolvimento da carreira. "Muitos
esquecem de avaliar como pode ser di-
fícil viver em uma sociedade com uma
cultura diferente", afirma. O grande
número de missões interrompidas,
segundo ela, ê resultado da falta de
atenção com o lado psíquico de uma
mudança tão radical.

Aos 25 anos, Guilherme Nogueira as-
sumiu o desafio de encarar um projeto
como expatriado no Chile, pela Procter &
Gamble. Com a mudança, ampliaria para
todo o território latino-americano sua
área de atuação em marketing. A possi-
bilidade de acelerar a carreira fez seus
olhos brilharem diante da oferta. "Mas
passada a euforia de montar o aparta-
mento e visitar a cidade, quando chegou
a hora das pessoas a situação ficou difí-
cil", lembra. Depois dos primeiros três
meses, a solidão bateu e os problemas
de adaptação cultural se intensificaram.
"Os chilenos eram muito reservados",

diz. A empresa, por sua vez, não definia o
tempo de sua estadia, o que causou mais
apreensão ao expatriado. "Falavam em
mais ou menos três anos, mas podiam
ser cinco ou mais", conta.

Insatisfeito, Nogueira começou a man-
ter contato com headhunters no Brasil
para planejar sua volta, uma prática bas-
tante comum entre os que querem ante-
cipar o retorno. Quando completou um
ano em Santiago, ele satisfez seu desejo.
Voltou ao país empregado na Associated
British Foods (ABF), também com res-
ponsabilidade pela América Latina, mas,
desta vez, comandando de São Paulo. "A
expatriação foi uma experiência única,
tanto na parte pessoal como profissional
e, apesar das dificuldades, aprendi mui-
to é recomendo", resume.

A vantagem do jovem na expatria-
ção é que a cobrança sobre sua perfor-
mance é menos intensa. "A tolerância
é maior porque existe a percepção de
que ele foi para aprender", diz Gilberto
Lara Nogueira, da Votorantim. Quando
um executivo mais sênior encara uma
missão internacional, a expectativa é
de que ele apresente resultado no curto
prazo. "A pressão é maior", diz. Ele mes-
mo viveu como expatriado, aos 33
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anos de idade, na Argentina, e depois
aos 54, na França. "Foram experiências
bem distintas", lembra.

Como diretor da Votorantim, acaba de
contratar um executivo de 51 anos para
uma missão do grupo na Colômbia. "É
alguém com experiência comprovada,
nunca contrataria alguém em início de
carreira para expatriar", explica Nogueira.
Os jovens que seguem para o exterior, em
geral, começaram a trabalhar na própria
empresa. Ele conta que, nos últimos anos,
tem preferido mandar executivos mais
experientes num primeiro momento
para uma empresa adquirida ou em pro-
cesso de fusão. "Eles têm mais condições
de transmitir o DNA da companhia para
quem está em outro país", diz. A chegada
de alguém mais sênior pode parecer um
sinal para os parceiros de que o negócio é
importante para o grupo, acredita.

Couto, da Odebrecht, afirma que o exe-
cutivo mais velho acaba tendo o papel de
educador no exterior. Algumas qualida-
des para o expatriado, de acordo com ele,
são fundamentais. "Ele precisa ser curio-
so, para conhecer a cultura; humilde, para
se integrar a ela; e paciente, para aceitar o
tempo das mudanças e adaptações."

Há três anos, a Petrobras tinha 50 pes-

soas fora do Brasil e, em 2008, conta com
cerca de 180. No início de um negócio no
exterior, também prefere enviar profis-
sionais mais maduros. "Como nossa in-
dústria é específica, precisamos de gente
experiente", lembra o administrador e
coordenador de mobilidade internacio-
nal da empresa, Lineu Fachin Leonardo.
Os primeiros a embarcar para o exterior
estão na faixa dos 40 ou 50 anos. Depois,
quando é preciso enviar pessoas para as
áreas de suporte, como a administrativa
e financeira, a média de idade cai para o
patamar entre 30 e 40 anos.

Quando o executivo está no meio da
carreira, aos 40 e poucos anos, deixar a
terra natal, quase sempre, significa levar
família, filhos e deixar os pais para trás.
Uma decisão que acaba sendo difícil. A
partir dos 58 anos, com os filhos cresci-
dos, o executivo volta a ter a liberdade
dos jovens para ir e vir, e a disposição
para aceitar desafios cresce novamente.
"Nessa fase, dificilmente eles recusam
um convite, porque também existe uma
relação de lealdade com a empresa", diz
Betania Tanure, da Fundação Dom Cabral
e da PUC-Minas.

Apesar de o número de mulheres ter
crescido nos últimos anos, chegando a
representar 19% dos expatriados, segun-
do a pesquisa do GMAC, para elas o desa-
fio ê ainda maior. Na faixa dos 30 aos 40
anos, elas têm vínculos familiares mais
difíceis de serem conciliados na expa-
triação. E, se a família não topa, ninguém
muda. De acordo com a pesquisa da
GMAC, 89% das recusas às propostas de
expatriação estão relacionadas à família.

Para evitar surpresas, a Petrobras envol-
ve os familiares na preparação da mudan-

ça. O coordenador de mobilidade inter-
nacional da empresa conta que costuma
reunir todos para aprenderem sobre a
história e a geografia do lugar, além de
ouvirem a experiência de alguém que te-
nha vivido no país. "O objetivo é quebrar
o primeiro impacto", explica.

Para convencer futuros expatriados e
familiares a mudarem, sobretudo para
lugares onde a qualidade de vida é pior,
além de pacotes de remuneração atra-
entes, muitas companhias pagam o cha-
mado "hardship". Trata-se de um prêmio
com o intuito de recompensar o executivo
que segue para lugares poluídos ou mui-
to perigosos. Quem vai para Angola, por
exemplo, pode ganhar até 50% a mais no
salário-base por aceitar o desafio, segun-
do levantamento da consultoria Mercer.

Isaac Vicente Ferreira, atual gerente de
gestão de portfólio para Américas, África
e Eurásia da Petrobras, foi um que topou
essa dura empreitada. Ele iniciou uma
missão em Angola, em 2002, logo depois
do fim da guerra civil no país, que durou
quase 30 anos. A previsão inicial era de
que ficaria por lá durante dois anos. Esse
prazo, entretanto, foi revisto e estendido
até dezembro de 2006. No começo, não
havia infra-estrutura adequada, faltava
água e até produtos básicos, que precisa-
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vam ser importados. A esposa engravidou
e, pela falta de condições locais, voltou
para o Brasil para dar à luz. "Foi uma ex-
periência difícil, mas válida", afirma. Para
ele, a sensação de ser estrangeiro é positi-
va. "Na casa dos outros, não se pode fazer
exatamente o que fazemos na nossa."

O executivo Norberto Coelho diz que
a grande lição do expatriado é que ele
aprende que é possível viver bem em qual-
quer lugar. Ele tem razões de sobra para
afirmar isso. Há dez anos, foi enviado pela
Unilever para viver na Colômbia, em meio
a constantes ameaças de seqüestro pela
guerrilha local. A experiência, entretanto,
não o desanimou. Anos depois, encarou
um novo desafio, assumindo a direção de
vendas da Kimberly-Clark para a América
Latina na Venezuela. Nos mês passado,
executivos da Odebrecht viveram perío-
dos de tensão no Equador, porque foram
impedidos de deixar o país em meio a uma
disputa entre o governo e a empresa.

As diferenças culturais ajudam o exe-
cutivo a desenvolver novas habilidades.
"Mandar para fora é bom para tirar os
profissionais da zona de conforto", diz
Nogueira, da Votorantim. Mas o grande
desafio de quem opta pela carreira inter-
nacional talvez não seja aprender a se vi-
rar em qualquer lugar, e sim a repatriação.
E os brasileiros adoram voltar para casa.

"Para mim foi quase tão difícil como de-
cidir ir para fora", conta o ex-presidente
da Kodak no Brasil, Milton Carrera Maret-
ti. Ele ficou nove anos morando com a es-
posa e três filhos nos Estados Unidos e no
Canadá, como vice-presidente de recursos
humanos da companhia para o mundo.
"As pessoas sempre sofrem com o impac-
to financeiro de não contar mais com os
benefícios pagos no exterior, como casa,
carro e escola das crianças", conta.

O presidente da Korn/Ferry lembra que
quem volta para uma das múltis brasilei-
ras leva vantagem nesse retorno. "Quando
eles retornam, estão vindo para a matriz,
onde têm mais chance de ocupar uma po-
sição de prestígio", diz Averbach. O lado
negativo de passar muito tempo fora é
que o executivo sai do radar do mercado,
acaba esquecido por não freqüentar os
círculos sociais de seu país. Também fica
distante das resoluções da companhia e
da realidade local.

"Quando uma empresa precisa esco-
lher entre dois candidatos ótimos, um
local e outro que está no exterior, no
geral prefere ficar com o que está aqui",

diz o headhunter. Além da distância, o
salário dos brasileiros no exterior ficou
muito mais alto, por causa da valoriza-
ção do real. Todas essas dificuldades,
entretanto, não invalidam o valor de
uma experiência internacional. "O exe-
cutivo fica mais completo para os dias
de hoje", afirma Averbach, que já foi ex-
patriado para os Estados Unidos e para
a América Central.
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