
O
americano Tyler Mecham, de 30 anos, está
morando no Brasil há um ano. Ele deixou
sua cidade natal, Phoenix, no estado ameri-
cano do Arizona, e veio para São Paulo cursar
MBA na Fundação Instituto de Administra-

ção (FIA), na primeira turma em inglês criada pela escola.
Agora, Tyler está em fase de contratação por uma multi-
nacional com sede na capital paulista. Em sua turma, de
15 alunos, outros quatro estão em fase de negociação pa-
ra serem contratados por empresas locais. "Fui escolhido
por conhecer outra cultura e falar inglês fluentemente,
além da minha experiência na área financeira", diz Tyler.

O americano e seus colegas de classe fazem parte de
um grupo de jovens profissionais estrangeiros que vem
mostrando interesse crescente em fazer carreira no Brasil,
um movimento que se intensificou no último ano, com
a crise de emprego na Europa e nos Estados Unidos. "A
projeção econômica do Brasil no exterior incentivou essa
procura", diz Denise Barreto, sócia da GNext, consultoria

de busca de executivos de São Paulo. A GNext vem rece-
bendo mais currículos de europeus desde o início do ano
passado. "São altamente qualificados e com perfil multi-
cultural. Se comparados aos brasileiros que cursam MBA
no exterior, concorrem em pé de igualdade", diz Denise.
Eles podem ser especialmente interessantes para empre-
sas em fase de internacionalização, que querem ganhar
conhecimento em um determinado mercado. O processo
de contratação de estrangeiros leva entre um e dois meses.

"É relativamente simples, mas é a empresa brasileira que
precisa se responsabilizar pelo visto", diz o advogado Re-
nê Ramos, sócio da Emdoc, que presta serviço para quem
vai contratar estrangeiros. "De julho de 2009 para cá os
pedidos de visto de trabalho só aumentaram", diz Renê.

A vinda e a contratação de estrangeiros por empresas
com sede no Brasil devem ficar cada vez mais comuns, con-
siderando que o país começa a se aproximar das grandes
economias mundiais. Cidades como Londres ou Nova York
experimentam isso há anos. Mas esse é também um dos
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aspectos da falta de profissionais no mercado local. "As
empresas primeiro trouxeram de volta seus expatriados.
Agora querem também os talentos que não são daqui pa-
ra preencher seus quadros deficitários por causa do cres-
cimento rápido e da falta de gestores", diz o consultor de
gestão de recursos humanos César Souza, da Empreenda,
de São Paulo. "Os latinos serão os primeiros a vir: portu-
gueses, italianos e espanhóis, que estão com um gran-
de problema de falta de emprego em seu país", diz César.

Nos últimos meses, Newton Campos, presidente da as-
sociação de ex-alunos do Instituto da Empresa, o IE, na

Espanha, uma das principais escolas de negó-
cios da Europa, viu mais que triplicar a procu-
ra de ex-alunos por um emprego no Brasil. "Há
um ano, recebia um e-mail de ex-alunos a cada
três meses. Hoje, chega um pedido de informa-
ção sobre trabalho a cada 15 dias", diz Newton.
Na Esade, outra escola de negócios da Espanha,
a área de serviços de carreira tinha, até um ano
atrás, em média três solicitações de apoio pa-
ra trabalhar no Brasil por ano. Em 2009, foram
12. O italiano Ulrico Talamanca, de 30 anos, é
um dos alunos do IE interessados nas possibi-
lidades brasileiras. Chegou ao Brasil em janeiro
deste ano disposto a aprender português — ele
já fala inglês, alemão e espanhol — e usar sua
experiência de cinco anos em banco de investi-
mento na Itália e nos Estados Unidos para con-
seguir um emprego no país. "A economia na Eu-
ropa está parada e a América do Sul é um lugar
mais próximo em termos culturais", diz Ulrico.

Mercados como agronegócio, que empre-
gou três dos alunos da primeira turma do MBA
em inglês da FIA, e energia são alguns dos que
mais atraem. "O Brasil tem a imagem de ino-
vador no setor de energia e as pessoas querem
aprender com isso", diz James Wright, diretor

do curso. A vinda de executivos estrangeiros pode au-
mentar a concorrência em algumas áreas, mas a convi-
vência com profissionais de outros países deve beneficiar
as empresas e enriquecer as equipes de trabalho locais.

"Há uma vantagem na mistura de várias culturas, algo
que já acontece nas grandes metrópoles mundiais. Não
acho que essas pessoas venham para tirar o trabalho dos
brasileiros, mas para trazer mais conhecimento", diz De-
nise, da GNext. De fato, os estrangeiros trazem na baga-
gem uma experiência diferenciada. Até por isso, a com-
petição no mercado de trabalho vai ficar mais árdua. O
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