




durante dois anos a Serasa Experian, 
braço brasileiro do grupo britânico, se 
deve obviamente ao seu talento profis
sional, à experiência que acumulou em 
corporações de grande porte e aos 
resultados positivos que trouxe para as 
organizações para as quais trabalhou. 
Mas existe um fator adicional que não 
deve ser desprezado e que o próprio 
Valim admite ser cada vez mais valori
zado no ambiente de negócios interna
cional: o seu país de nascimento. "Nos 
últimos anos, os executivos brasileiros 
passaram a ser vistos com outros olhos 
no cenário internacional", disse Valim 
à DINHEIRO. O caso de Valim, que 
desde janeiro dá expediente num pré
dio no centro de Londres, é notável. A 
Experian tem entre suas especialidades 
a análise de créditos. Com a crise, a 
oferta de crédito minguou na Europa e, 
na esteira desse processo, a performan
ce da Experian foi afetada. Valim tem a 
dura missão de restaurar o desempe
nho da empresa. 

Se até pouco tempo atrás os executi
vos brasileiros que se destacavam nas 
corporações mundiais eram considera
dos exceções, uma nova geração de pro
fissionais forjados no Brasil ganha cada 
vez mais espaço no competitivo merca
do de trabalho global. Uma pesquisa 
recente publicada pela revista inglesa 
Human Resources, a bíblia do setor de 
recursos humanos, mostra o grau de 
reconhecimento do profissional brasi
leiro no Exterior. De acordo com a 
publicação, que entrevistou 22 mil tra
balhadores de 18 países, o executivo 
brasileiro é apontado como o segundo 
mais eficiente do mundo. A frente dele, 

só os indianos, que se tornaram gurus 
da área de tecnologia e que tradicional
mente lideram esse ranking. Segundo o 
estudo, os gestores do Brasil ultrapas
saram pela primeira vez americanos, 
canadenses e alemães. 

Um outro levantamento, elaborado 
pela consultoria Michael Page, mostra 
a qualidade dos cargos ocupados por 
esses profissionais. Cerca de 40% dos 
executivos brasileiros expatriados nos 
últimos anos comanda uma operação 
inteira, como é o caso de Valim na 
Experian, ou está no posto de vice-pre
sidente. "Profissionais com vivência no 
mercado brasileiro nunca foram tão 
valorizados", diz César Fontana, con
sultor para a América Latina da 
Michael Page. Um dos maiores experts 

do mundo em liderança e inovação, o 
indiano Vijat Govindarajan, recente
mente eleito pelo jornal inglês London 
Times um dos 50 maiores pensadores 
da administração atual, vai na mesma 
linha de raciocício. Segundo ele, os exe
cutivos que trabalham em países como 
Brasil, Índia e China levam vantagem 
em relação a seus colegas de outras 
nações. "As grandes mudanças aconte 
cem nos países em desenvolvimento, 
que em breve vão liderar a nova ordem 



econômica mundial", diz Govin-
darajan. "É por isso que profissionais 
de países emergentes t ê m maior 
potencial para causar impacto positi
vo em suas empresas." 

Afinal, o que explica a ascensão do 
gestor com passaporte brasileiro? 
Segundo especialistas, uma série de 
fatores levou esse profissional a ser 
requisitado no Exterior. Para o hea-
dhunter Alfredo Assumpção, sócio-
fundador da Fesa, empresa que atua 
no ramo de recrutamento de executi
vos, um dos motivos pode ser chama
do de óbvio. "Parece banal, mas é 
sabido no mundo inteiro que os bra
sileiros têm expertise em crise", diz 
Assumpção. Nos últimos 25 anos, os 
sucessivos pacotes antiinflação que 
viraram do avesso a economia brasi
leira ajudaram, ironicamente, a reve
lar uma bem-sucedida geração de 
executivos brasileiros. "Esses profis
sionais foram criados na adversidade 
e estão acostumados à volatilidade do 
mercado", afirma Assumpção. Nos 
últimos dois anos, o mundo desenvol
vido entrou em pânico com a turbu
lência financeira que fez estragos nos 
balanços de diversas companhias 
multinacionais. Enquanto na Europa 
e nos Estados Unidos falou-se, com 
enorme exagero, até na possibilidade 
de falência do modelo capitalista, no 
Brasil os presidentes de grandes com-

panhias apontavam para um futuro 
muito mais otimista. 

"O mundo vai de mal a pior? Não 
adianta ficar paralisado. É preciso se 
mexer." A frase foi dita a subordina
dos pelo executivo carioca André 
Balbi ao assumir, em julho de 2009, o 
cargo de presidente das Américas da 
Rexam, maior fabricante mundial de 
latas de alumínio, com vendas anuais 
na casa de US$ 8 bilhões. Balbi 
comanda hoje alguns milhares de 
funcionários de 27 fábricas da Rexam 

espalhadas no continente americano 
(são 16 na América do Norte e 11 na 
América do Sul). Na primeira semana 
de trabalho, Balbi tomou uma medida 
simples, porém simbólica. Trocou as 
100 impressoras (era uma para cada 
funcionário diretamente subordinado 
a ele) por um único equipamento. "Eu 
queria passar um recado. Era como se 
dissesse para a turma que de crise eu 
entendia." Balbi concorda com a aná
lise feita pelo consultor Assumpção. 
"Como nós vivemos durante muitos 
anos no aperto, nos habituamos a 
prestar mais atenção nos detalhes, 
enquanto executivos de países desen
volvidos, em geral, analisam os pro
blemas com maior distanciamento." 
Num certo sentido, isso representa 
uma vantagem quando há a necessida
de, por exemplo, de cortar custos. "Os 
brasileiros são especialistas em fazer 
mais com menos", afirma Balbi. 

Esse é apenas um dos aspectos que 
levaram os gestores do Brasil a ir 
longe. "Um fator decisivo para a valo
rização do profissional brasileiro é o 



próprio momento da economia do 
País", afirma Fontana, da Michael 
Page, de certa forma concordando 
com a análise do indiano 
Govindarajan. Segundo Fontana, a 
subida de vários patamares na escala 
de eficiência das empresas nacionais, 
algo que vem acontecendo de forma 
mais intensa nos últimos cinco anos, 
fez com que naturalmente os profis
sionais dessas corporações passassem 
a ser cobiçados. Grupos como 
Odebrecht, Camargo Corrêa, Natura e 
Gerdau, para ficar só em alguns exem
plos, intensificaram seus investimen
tos no Exterior e nesse embalo ajuda
ram a formar uma geração de profis
sionais que trazem no currículo a 
chancela da competência. H á duas 
semanas, a revista americana 
Fortune publicou um ranking com as 
corporações que mais formam líde
res. A lista foi encabeçada pela IBM. 
No 11° posto entre mais de uma cen
tena de corporações analisadas apa
rece a brasileira Natura. Para o con
sultor da Michael Page, isso também é 
reflexo da formação acadêmica do 
profissional do Brasil. Estudos recen
tes mostram que o País está entre os 
que mais oferecem cursos de especia
lização, como MBAs e doutorados. 

Um terceiro fator que não deve ser 
menosprezado é a própria disposição 
dos brasileiros em construir uma car
reira internacional. Segundo dados do 
Ministério do Trabalho, existem mais 
de dois milhões de brasileiros traba
lhando legalmente no Exterior. Para 
efeito de comparação, é metade do 
número de chineses expatriados, com 

a diferença de que a população da 
China é quase seis vezes maior que a 
população do Brasil. Aqui entra em 
jogo o aspecto cultural. Os chineses 
são muito mais fechados que os brasi
leiros, o que para eles acarreta a des
vantagem da dificuldade de adaptação. 

Além disso, poucas nações no mundo 
carregam no D N A o que se pode cha
mar de espírito ao mesmo tempo cria
tivo e flexível. Você consegue imagi
nar um executivo, digamos, alemão 
cozinhando uma moqueca para 600 
subordinados? Foi isso o que fez há 
alguns dias o gaúcho Nelson Mattos, 
vice-presidente de engenharia do 
Google para a Europa, Oriente Médio 
e África - é o cargo mais alto já ocupa
do por um brasileiro numa das empre
sas mais inovadoras do mundo. "Num 
encontro na Suíça, eu e um colega 
também brasileiro decidimos prepa-



• 

rar as 600 refeições", diz Mattos. Não 
foi apenas uma brincadeira. "Ao cozi
nhar para a minha equipe, criei um 
nível de comprometimento que é difí
cil de encontrar em outra empresa. 
Ações como essa servem inclusive 
como motivação para as pessoas, que 
se sentem mais engajadas no grupo." 

Mattos, que vive fora do Brasil há 
26 anos, comanda uma equipe de mil 
engenheiros, das mais variadas nacio
nalidades e com culturas completa
mente diferentes, que vão de africanos 
e árabes a europeus. Muitos dos pro
dutos usados cotidianamente foram 
desenvolvidos pelos engenheiros 
comandados pelo brasileiro. Um 
exemplo é o Google Suggest, recurso 
inserido na busca do Google que com
pleta automaticamente os termos 
quando o usuário começa a digitar 
uma palavra. "Criado em Israel e tes
tado na China, países onde escrever 
no computador é sempre mais difícil, 
por causa da língua, o sistema acabou, 
por sugestão minha, adaptado para o 
mundo inteiro", afirma Mattos. "Se eu 
não fosse nascido no Brasil, um país 
com tantas culturas diferentes, talvez 
tivesse dificuldade em enxergar o 
mercado de forma mais aberta e talvez 
o Google Suggest não tivesse sido cria
do", diz o executivo. Ele completa: 
"Acho que a principal qualidade do 

brasileiro é a sua capacidade de enten
der e valorizar o mundo multi-cultu-
ral em que vivemos." 

Encarar uma carreira internacional 
pressupõe uma série de mudanças na 
vida pessoal. Mas nem sempre os pro
fissionais estão dispostos a realizá-las. 
Presidente da agência de comunicação 
DraftFCB para a América Latina, 
Aurélio Lopes, um dos pioneiros em 
marketing de relacionamento no 
Brasil, ex-executivo da Shell e do anti
go Banco Nacional, recebeu no ano 
passado uma proposta que parecia 
irrecusável: acumular o seu atual 
cargo com o de presidente da 
Giovanni+DraftFCB. Para isso, ele 
deveria ser transferido do Rio de 
Janeiro para Miami. Sua resposta foi 
imediata: "Não." Casado pela segunda 
vez, pai de uma menina, Lopes nem 
pensava em voltar a trabalhar no 
Exterior. "A prioridade era minha 
família e não o dinheiro", diz. Dias 
depois, a empresa tomou uma decisão 
inesperada. Se o executivo não pode
ria ir a Miami, Miami iria até ele. "A 
companhia transferiu toda a operação 
para o Rio de Janeiro", diz. "Eu, obvia
mente, aceitei na hora a proposta." 
Ele assumiu o posto em janeiro deste 
ano. Logo depois, com o aval da 
matriz, trocou os 12 funcionários 
americanos que trabalhavam na sede 
em Miami por 12 brasileiros que pas
saram a atuar ao seu lado no escritório 
do Rio de Janeiro. Nos corredores da 
empresa, a brincadeira é que, neste 
caso, o Brasil ganhou dos Estados 
Unidos de goleada. Pelo menos no 
mundo dos executivos, essa vitória é 
hoje uma realidade. 

Com reportagem de Carolina Matos 
e Ralphe Manzoni Jr. 
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