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Na segunda-feira, um comunicado proveniente da matriz do laboratório Bristol-Myers Squibb 
alterou os planos da diretora de assuntos corporativos da filial da empresa no Brasil, Silvia 
Sfeir. O documento suspendeu as viagens que qualquer um de seus 44 mil profissionais 
espalhados pelo mundo planejasse para o México ou Estados Unidos. O motivo, claro, é a gripe 
suína.  
 
Algumas horas antes, no mesmo dia, a filial brasileira havia enviado um e-mail geral com 
informações sobre a doença e sobre como seus funcionários poderiam se prevenir, sobretudo 
em caso de viagens. Silvia, que tinha um voo marcado para a New Orleans (EUA) no começo 
de junho, já cancelou a viagem. "O comunicado orienta os funcionários a reavaliarem a 
importância da viagem para regiões de risco. Caso seja muito necessário, é preciso pedir 
autorização para a matriz", diz.  
 
A empresa, presente em 130 países, também diz que os profissionais da filial mexicana devem 
evitar deixar o país. "São decisões que podem ter grande impacto nos negócio. Na verdade, é 
um momento difícil. Já há a crise econômica e agora esse risco de uma pandemia", diz Silvia. 
"Mas a empresa preferiu se preocupar mais com as pessoas do que com os negócios", 
acrescenta. Segundo ela, as recomendações do comunicado valem por tempo indeterminado. 
Enquanto isso, reuniões internacionais são feitas por videoconferência.  
 
Na Michael Page, consultoria especializada em recrutamento de executivos para alta e média 
gerência, que possui uma filial no México, a situação é um pouco mais tranquila. Segundo o 
gerente de marketing da empresa para a América Latina, Sérgio Sabino, não é tão comum a 
viagem de profissionais do Brasil para aquele país. "Eu mesmo vou para lá raramente. Como 
há pouco intercâmbio, decidimos postergar algumas viagens por nós mesmos. Mas não há 
nenhuma restrição oficial da empresa", diz.  
 
Mas ele revela que o cotidiano na filial mexicana da Michael Page, onde atuam 25 pessoas, 
mudou drasticamente. De suas casas, os funcionários da empresa apenas finalizam os 
trabalhos que já estavam próximos da conclusão. Tudo é feito remotamente, pelo computador. 
Os ramais foram transferidos para os celulares de cada profissional. E entrevistas que a 
consultoria conduziria estão canceladas. "A atividade normal só retornará quando houver 
segurança. A cada 24 horas, o nosso diretor no México avalia a situação. A previsão é que este 
quadro deve permanecer inalterado nos próximos sete dias", diz. Enquanto isso, a sede da 
empresa no país segue fechada.  
 
A Ernst & Young divulgou ontem um comunicado sobre a possível epidemia de gripe suína. O 
texto informa que todas as viagens dos colaboradores da empresa para o México estão 
suspensas até o dia 6 de maio, período mínimo que o governo mexicano estabeleceu para 
controlar a epidemia de gripe suína naquele país. Para os profissionais da empresa que estão 
no México, a recomendação é que retornem ao seu país de origem, "desde que não 
apresentem sintomas da doença".  
 
A operação brasileira da mexicana Femsa também se pronunciou hoje sobre a situação. Em 
comunicado, a empresa informa que está tomando todas as precauções necessárias e 
seguindo os procedimentos determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As 
viagens de seus executivos entre México e Brasil também foram postergadas.  
 
A consultoria de gestão de risco Marsh está divulgado aos seus clientes documento com 
medidas que as empresas podem tomar para enfrentar a possível pandemia. Ela mesma está 
seguindo essas diretivas. Segundo Roberto Zegarra, vice-presidente de gerenciamento de risco 
e continuidade de negócios da empresa no Brasil e na América Latina, um comunicado da 
matriz enviado no final de semana orientou todas as filiais a colocar as viagens para os países 
afetados em segundo plano.  
 



"O escritório da Marsh no México continua em funcionamento, mas estamos pedindo para as 
pessoas não irem para o trabalho no horário de pico. Muitos trabalham de casa. A empresa 
também solicitou a suspensão de reuniões e o uso de máscaras, que devem ser trocadas a 
cada quatro horas", diz.  
 
A construtora brasileira Odebrecht liberou os funcionários do escritório da Cidade do México 
para trabalharem em casa, paralisou um de seus dois canteiro de obras naquele país e tomou 
medidas preventivas no outro.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 abr. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


