
 

O trabalho é plano 

 

Cada vez mais cedo, jovens executivos constroem sua carreira em diferentes países 
dos cinco continentes para conquistar vivência em outros mercados e culturas. 
Entenda essa nova geração global e o que as empresas têm a ganhar com ela 

 

 

Mais de oito anos da vida adulta do administrador paulistano Rodrigo Aires foram passados no 
exterior. Aos 24, ele mudou-se para o México. Morou depois em Porto Rico e na Espanha. 
Hoje, vive em Hong Kong. Aires não viaja com dois pares de calça jeans numa mochila nas 
costas, não se hospeda em albergues da juventude nem é um imigrante em busca de 
oportunidades, como tantos jovens de sua faixa etária. 

Leva ternos, camisas e gravatas numa mala rígida com rodinhas, mora em confortáveis 
apartamentos alugados por indicação de agências especializadas e viaja sempre a trabalho, 
como executivo do banco Santander. Com 17 países no currículo e apenas 32 anos de idade, 
Aires representa uma geração que se desloca pelos cinco continentes com a mesma facilidade 
de quem pega um táxi. São os chamados executivos globais, profissionais com potencial para 
assumir cargos de chefia que são convidados a passar temporadas em outros países, em 
períodos que podem durar de poucos meses a alguns anos. 

O intercâmbio de profissionais no exterior não é um fenômeno recente. Desde o início do 
século 20, as empresas enviam seus funcionários para ganhar vivência em outras culturas, 
outros mercados e outras clientelas. A novidade é que essa experiência está acontecendo cada 
vez mais cedo. No passado, a transferência se dava entre profissionais que chegavam aos 
altos escalões, geralmente em uma via de mão única – das matrizes para as filiais, dos países 
desenvolvidos para os emergentes. Agora, jovens em estágios intermediários da carreira – e 
mesmo recém-formados – são convidados a executar projetos em qualquer lugar do mundo, 
em parceria com colegas de todas as nacionalidades. O trabalho ficou plano. “As empresas 
estão formando seus líderes sem nenhum tipo de fronteira. Economia global também exige 
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uma formação global”, diz John Roberts, coordenador do Centro de Economia e Negócios 
Globais da Universidade de Stanford. “Os novos executivos precisam aprender na prática o que 
significa estar em um mercado globalizado. Ler sobre isso em livros não é o mesmo que 
experimentar na prática.” 

Essa nova perspectiva do trabalho internacional está diretamente ligada à mudança no 
conceito de formação de um executivo. No passado, pensava-se a carreira como um acúmulo 
de conhecimentos que ocorria em ciclos fechados: um profissional deveria completar uma fase 
de aprendizado para, então, vivenciar outras. Antes de carimbar o passaporte com um visto de 
trabalho, por exemplo, era preciso ter no currículo oito anos de empresa e pelo menos outros 
cinco gerindo pessoas – além de, claro, inglês fluente. Hoje, a lógica se inverteu. O que se 
espera de um executivo enviado para fora do país é justamente que vá se formando aos 
poucos, ao mesmo tempo em que ganha experiência. Diz Marisabel Ribeiro, professora de pós-
graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM): “No passado, era a 
experiência adquirida que deixava um profissional pronto para ir ao exterior. Agora a lógica é 
oposta. Ele precisa ir ao exterior para ficar pronto.” 

Quem está em início de carreira encontra-se mais aberto a topar qualquer desafio e é isso que 
os torna bastante visados no mercado de trabalho. Aos 24 anos, o argentino Matias Arturo 
recebeu uma oferta de trabalho da consultoria Accenture para ir trabalhar em outro país. 
Poderia escolher entre Chile, México e Israel. Optou por Israel porque era onde encontraria 
maiores diferenças em relação ao seu país. “Na época me chamaram de louco, por escolher 
uma região onde há tantos conflitos. Da perspectiva das outras pessoas, era uma mudança 
perigosa. Eu simplesmente queria saber como seria viver num lugar tão diferente do meu”, diz 
Arturo, que fez a primeira refeição em Israel ao lado de um soldado armado, num McDonald’s 
da capital, Tel-Aviv. Hoje, aos 33 anos, vive em São Paulo, para onde se mudou há um ano. 
“Aprendi a ser muito mais flexível no trato com as pessoas. Para mim, não existem diferenças 
que não possam ser transpostas”, afirma.  

A saga de viver uma temporada além-mar, embora pressuponha momentos nem sempre 
fáceis, é reconhecida no mercado de trabalho. “Um profissional com vivência internacional tem 
mais facilidade de desenvolver a cultura da empresa e motivar pessoas, já que ele mesmo 
costuma ser muito motivado”, diz o brasileiro Marcos Ramos, recém-nomeado presidente da 
Alcoa para a Europa. “É uma experiência decisiva na hora de decidir por contratar uma 
pessoa.” 

Os jovens e as empresas precisam desenvolver o chamado global mindset, habilidades para 
entender e gerir pessoas de diferentes procedências 
 
Tribos rivais 

Um jovem que se forma e consegue seu primeiro emprego passa por uma série de adaptações 
ao mundo corporativo, da forma de se vestir à obediência à hierarquia. Inserir-se num 
ambiente corporativo no exterior é um trabalho que exige ainda mais esforço. As habilidades 
necessárias para um executivo global são múltiplas. Nas décadas de 80 e 90, ter uma boa 
posição na matriz e falar inglês fluente eram suficientes. “O principal requisito para um 
executivo trocar de país era a confiança”, afirma Maria Tereza Fleury, diretora da Escola de 
Administração da Fundação Getulio Vargas (FGV) e autora de diversos livros sobre 
internacionalização de empresas. “Ele podia não ser a pessoa mais capacitada, mas precisava 
ser os olhos e ouvidos do rei. Com o crescimento das empresas e o alargamento dos 
mercados, competências técnicas e sociais tornaram-se vitais.” O domínio de idiomas continua 
imprescindível, mas os jovens em deslocamento precisam agora do chamado global mindset, 
um conjunto de habilidades que consiste principalmente em entender, comunicar-se e gerir 
pessoas de diferentes procedências. 

Na prática, consiste em ter muito jogo de cintura para incorporar costumes locais à cultura 
corporativa – e vice-versa. Que estudante de administração ou economia imaginaria que um 
dia teria de lidar com um conflito de tribos, no sentido literal da palavra? O gaúcho Valnei 
Gregolon, 28 anos, nunca pensou que enfrentaria uma situação como essa até ser transferido 



para Johannesburgo, na África do Sul. Foi supervisionar a linha de soldas da fabricante de 
ônibus Marcopolo naquele país, há um ano, e percebeu um clima de tensão entre os 
funcionários. Muitas das 74 pessoas que trabalhavam em seu setor – todos sul-africanos 
negros – discutiam por causa de problemas triviais. “Era visível que havia uma dificuldade 
imensa de relacionamento”, diz Gregolon. 

Ao conhecer um pouco mais a cultura do país, ele descobriu que existe uma espécie de 
separação informal entre as pessoas de acordo com a tribo à qual pertencem suas famílias. 
“Me surpreendi ao ver que existe uma segregação entre as pessoas de raça negra”, diz 
Gregolon, que depois de pensar muito em como melhorar o clima optou por tentar algo 
relativamente simples. Em vez de dispor os funcionários aleatoriamente, ele sugeriu que as 
pessoas da mesma tribo – e havia 11 no total – ficassem agrupadas. Além de melhorar o 
ambiente do trabalho, a medida também aumentou a produtividade. “Estamos fazendo um 
ônibus a mais por dia”, afirma. 

O exemplo da Marcopolo, hoje uma das empresas brasileiras mais internacionalizadas, 
presente em mais de 100 países, ilustra uma situação comum para as empresas que querem 
expandir seus limites. Para se estender a novos territórios, é fundamental fazer adaptações 
locais. Embora a cultura da empresa possa ser difundida aos quatro cantos do mundo, ela 
precisa ser flexível o suficiente para atender às peculiaridades de cada país. Isso impõe às 
áreas de recursos humanos desafios antes inexistentes. Para formar pessoas com essa 
mentalidade, o RH hoje recruta e treina funcionários de diferentes lugares como se fossem 
membros de uma só equipe. A geografia deixou de ser um limitador para selecionar 
funcionários. 

O americano Andrew Gottlieb, responsável pelo recrutamento internacional da Microsoft, 
recebe diariamente centenas de currículos de todas as partes do mundo. Desde que a empresa 
começou uma política de recrutamento global, em 2006, sua tarefa é fazer uma triagem dos 
mais de 100 mil candidatos que se inscrevem online a uma vaga. “Muita gente deve pensar 
que seu currículo enviado pela internet cai num limbo. Não cai. Todos são analisados. Não 
podemos nos dar ao luxo de perder um grande talento”, diz Gottlieb, que, dos Estados Unidos, 
coordena uma equipe de 200 pessoas que executa a tarefa – aliás, bastante árdua. No ano 
passado, foram entrevistadas 15 mil pessoas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, para uma 
vaga na sede da empresa. Há cerca de 800 funcionários brasileiros que trabalham na sede da 
Microsoft, em Redmond, e pelo menos 200 foram recrutados e contratados dessa forma. “Por 
vendermos produtos globalmente, temos de ser globais também no quadro de pessoas”, diz 
Gottlieb 

 



 

 



Fim dos guetos 

A nova geração global apresenta grandes diferenças de comportamento em relação aos 
antigos expatriados: eles não querem viver em grupos fechados, conviver apenas com amigos 
da mesma nacionalidade e matricular seus filhos em escolas internacionais. Os novos 
executivos preferem inserir-se na cultura local e entendê-la em seu contexto. “Se olhar para o 
lado agora, vou encontrar pelo menos meia dúzia de pessoas desfilando pelo escritório sem 
sapatos”, diz Roger Camargo, 37 anos, há um morando na Índia pela TCS, braço de tecnologia 
do grupo indiano Tata. “Eles acham que o pé precisa receber ar, além de ser muito mais 
confortável”, diz Camargo, com sapatos nos pés. “Eles têm razão”. 

Tratar as diferenças culturais com curiosidade e certa irreverência representa a atitude da 
nova geração de executivos como Camargo diante de algo novo. É um comportamento que já 
foi mapeado pela ciência, num ramo da psicologia que se dedica a entender a interação entre 
pessoas de diferentes nacionalidades. A psicologia intercultural, surgida nos anos 60, descobriu 
que existem quatro comportamentos básicos na relação entre duas culturas. Um deles é a 
linha romancista, uma tendência que acha a cultura do outro a melhor em tudo. Outro 
comportamento é o conservador. Essa abordagem faz com que a cultura do outro não seja 
valorizada, para manter os próprios costumes. A experiência da maior parte dos expatriados 
antes era esta. Os executivos apenas viviam em outro país, mas não o vivenciavam. Há casos 
de executivos que passaram quase uma década no exterior e não aprenderam a língua local. 
“Viver num círculo fechado, dormir em hotéis caros e comer em restaurantes internacionais 
não significa que você é um executivo global. Aprendo muito mais sobre as pessoas quando 
estou na rua do que trancado no escritório”, diz o espanhol Jesus Maximoff, 43 anos, 
presidente da Intel para a América Latina. Em São Paulo há pouco mais de um ano, Maximoff 
segue uma outra forma de interação, o comportamento intercultural. Segundo esse modelo, as 
pessoas interagem valorizando tanto a própria cultura quanto a do outro. Os guetos caem por 
terra.  

É um grande avanço se comparado ao comportamento-padrão característico no Brasil, o 
etnocêntrico, em que tudo gira em torno da própria cultura. Engana-se quem pensa que o 
brasileiro é um cidadão multicultural por natureza. Pelo contrário. À luz da ciência, descobriu-
se que não é raro o brasileiro andar pelo mundo achando estranho – e tratando de maneira 
depreciativa – aquilo que não pertence aos seus hábitos. Sim, o povo brasileiro acolhe outras 
culturas. Sim, o brasileiro é bem-visto por estrangeiros. Sim, ele costuma respeitar os 
costumes alheios. Mas a realidade mostra que na hora de incorporá-los ou até mesmo aceitá-
los numa convivência diária, a coisa muda um pouco de figura. “O brasileiro é hospitaleiro, 
mas quando vai para outros países mostra-se resistente a se adequar aos costumes locais”, diz 
Andrea Sebben, psicóloga especializada em treinamento intercultural. 

Essa característica também é uma constante em países que ficaram fechados durante muito 
tempo e com grandes dimensões geográficas, como a Rússia e a China, que dividem o ranking 
de países mais etnocentristas do mundo, de acordo com uma pesquisa que levou em 
consideração 130 fatores. Em nações que dependem mais de imigração, como Canadá, 
Austrália e Nova Zelândia, o comportamento é bem diferente. Esses países costumam oferecer 
uma estrutura melhor de integração aos estrangeiros. Nesses destinos, os executivos globais 
tendem a se enturmar melhor, fazer amizades com locais, aprender a língua e mesmo se 
engajar em grupos fora do trabalho – dois terços dos expatriados nesses países falam mais de 
duas línguas.  

Salário melhor 

O que deseja o jovem que troca o conforto da casa dos pais e a convivência com os amigos e a 
namorada por uma transferência para o exterior? Dinheiro? Ascensão na carreira? Novos 
desafios? Um pouco de tudo isso. Até os anos 90, os destinos mais comuns eram aqueles 
ligados aos países desenvolvidos. Mas a saturação desses mercados e o potencial de novas 
economias fizeram com que o fluxo migratório se deslocasse para fora do eixo Estados Unidos–
Europa. Nesse novo panorama, entraram como possibilidades de expatriação países dos quais 
até os anos 90 não se sabia sequer sua pronúncia. Eles entraram no mapa dos novos 



executivos por dois motivos básicos. Primeiro, porque quem aceita uma transferência desse 
tipo mostra-se aberto a novos desafios, uma qualidade mais do que bem-vinda nas descrições 
de carreira. Afinal, é muito mais óbvio que alguém aceite trabalhar em Londres ou Nova York 
do que em Burkina Fasso ou Sri Lanka. Em segundo lugar, porque as empresas passaram a 
dar benefícios acoplados aos salários para quem aceita viver um período fora dos grandes 
centros. 

A remuneração de um executivo que vai morar no exterior varia de acordo com o local e com a 
empresa para a qual trabalha, mas seu salário aumenta, em média, cerca de 20%. Os 
benefícios, entretanto, engordam essa conta, e eles variam de acordo com o país de destino. 
Quem vai para grandes centros urbanos nem sempre tem incentivos tão bons quanto aqueles 
que se propõem a passar 30 horas no avião e fincar residência no interior da China. Uma 
pesquisa feita pelo banco HSBC com executivos internacionais de diversas nacionalidades 
mostra que o lugar que concentra os expatriados mais bem remunerados do mundo é a Ásia: 
30% deles ganham mais de US$ 20 mil ao mês, contando os benefícios. Já os que recebem 
menos estão na Austrália e na Bélgica, onde a média salarial fica em torno de US$ 7,3 mil ao 
mês. Muitos dos novos executivos internacionais aceitam o desafio de seguir para a Ásia não 
só pela cultura diferente mas também pela possibilidade de fazer uma poupança. Segundo o 
estudo, 68% dizem que passaram a guardar mais dinheiro depois que foram morar fora. 

Salário, entretanto, não é o único fator que atrai talentos para viver uma temporada no 
exterior. “O jovem quer ganhar mais, claro, mas isso não é condição”, afirma Carmen 
Migueles, doutora em sociologia das organizações e consultora da Fundação Dom Cabral. “Ele 
topa até ganhar menos se o trabalho for interessante. Como casa mais tarde e tem menos 
despesas, pode-se dar a esse luxo.” Essa geração também é movida a desafio – o que pode 
representar um problema para a empresa, principalmente na hora da repatriação. Muitos dos 
executivos globais fazem parte da chamada geração Y. São jovens entre 18 e 30 anos, que 
entraram no mercado de trabalho nesta década e que têm uma formação naturalmente mais 
internacionalizada. Em primeiro lugar, cresceram com a velocidade da internet e com as novas 
tecnologias. Acostumaram-se, com isso, a ter o mundo à sua frente – e não só na tela do 
computador. Encontrar alguém na faixa dos 30 anos que já tenha feito algum curso no exterior 
por conta própria é algo muito mais comum do que no passado. O número de estudantes 
brasileiros que fazem intercâmbio dobrou nos últimos dez anos, tanto para estudar uma língua 
quanto para fazer um curso acadêmico. É uma geração, portanto, mais acostumada a um 
ambiente internacional. Outra característica que se destaca na geração Y é o fato de querer 
crescer rapidamente na carreira e ser pouco paciente. “Eles foram criados sem proibições nem 
frustrações, e esperam esse mesmo tratamento das empresas”, diz Carmen. “Quando não se 
sentem valorizados, colocam o currículo no mercado.”  

Desde que iniciou a política de recrutamento global, a Microsoft tem uma equipe de 200 
pessoas para analisar currículos 
 
Vale por um MBA 

Ter vivido uma temporada fora do país tornou-se, para executivos em ascensão, um requisito 
tão importante quanto um diploma de MBA. Alguns cursos começam a incorporar em sua 
grade a experiência internacional. A FGV, por exemplo, oferece o OneMBA, um MBA global, 
feito em parceria com quatro escolas de fora: a Rotterdam School of Management, na 
Holanda; a Kenan-Flagler Business School, na Universidade da Carolina do Norte, Estados 
Unidos; o Tecnológico de Monterrey, no México; e a Chinese University of Hong Kong, na 
China. O programa dura dois anos e cada turma é formada por 115 executivos de cerca de 20 
nacionalidades. Há de advogados a engenheiros. Logo no início, são divididos em turmas e 
trabalham em grupo, a maior parte do tempo usando Skype. Durante o curso, passam quatro 
períodos de uma semana fora do país, nas faculdades associadas. As disciplinas são as 
mesmas para todos. Como inclui quatro viagens internacionais, o preço é salgado: R$ 112 mil, 
por um período de dois anos. “Durante o curso, os estudantes são obrigados a trabalhar juntos 
para obter o melhor resultado, amando-se e odiando-se”, afirma Marina Heck, diretora do 
curso. “Trata-se de uma reprodução perfeita de um ambiente corporativo globalizado.” Não é 



raro um estudante ter o curso pago pela empresa onde já atua. Na turma deste ano, há 
executivos brasileiros da Basf, da Johnson & Johnson e do Santander. 

Escassez de talentos 

É fácil entender por que as companhias investem tanto nos executivos globais. “O objetivo das 
empresas mais avançadas hoje é acelerar o aprendizado”, afirma Sérgio Averbach, presidente 
no Brasil da consultoria de recursos humanos Korn/Ferry. “A chamada agilidade de 
aprendizagem tornou-se a regra do jogo. O funcionário precisa demonstrar competências 
emocionais, como empatia, tolerância, resiliência e capacidade de entender o nível de energia. 
Todas essas habilidades são colocadas em jogo quando executivos têm missões em outras 
geografias.” E quem está capacitado para essa nova experiência? “Há escassez de talentos no 
mundo corporativo. Nossas pesquisas mundiais mostram que apenas 20% dos executivos 
estão alinhados ao perfil ideal de competências, que varia de acordo com função, indústria e 
nível hierárquico”, diz Averbach. “Outros 20% destroem valores das empresas. De modo que 
as companhias devem trabalhar os 60% restantes.” 

Hoje, é mais vantajoso para uma empresa investir no deslocamento de executivos de escalão 
intermediário por um motivo muito simples: custa menos transferir funcionários solteiros e 
com salários iniciais, geralmente mais baixos. Os pacotes tradicionais para executivos de alto 
escalão muitas vezes incluem ajuda para o cônjuge, escola para os filhos, passagens aéreas 
para toda a família, aumento de salário na moeda local. “Em décadas passadas, os custos de 
deslocamento eram ainda maiores, por isso as transferências se restringiam aos escalões de 
cima”, afirma o americano Peter Felix, presidente da Association of Executive Search 
Consultants, uma espécie de associação de headhunters. “Manter um empregado fora do país 
custa de duas a três vezes mais em relação a um funcionário local, mas tornou-se essencial 
para a comunicação dos mercados regionais com a cultura corporativa da empresa.”  

O banco Santander resolveu o problema de custos de deslocamento de uma maneira simples. 
No ato da transferência, o executivo sai da folha de pagamento e é contratado novamente pela 
operação local. “O funcionário perde então a nacionalidade e vira um cidadão do mundo 
Santander”, diz Paula Gianetti, superintendente de RH do banco de origem espanhola que 
adquiriu o ABN Amro Real. Esse procedimento permite um intercâmbio mais intenso. Em seu 
programa de futuros diretores, o banco mantém atualmente 48 brasileiros no exterior e 43 
estrangeiros no Brasil. 

O país começou a entrar na rota dos executivos globais a partir da segunda metade dos anos 
90. A estabilização da moeda foi um fator fundamental para a entrada das multinacionais no 
país e a expansão das empresas brasileiras no exterior. “Antes, um país como o Brasil enviava 
executivos juniores para aprender e recebia executivos graduados para comandar”, afirma o 
argentino Marcelo Williams, vice-presidente de recursos humanos da Unilever no Brasil. “O 
saldo era negativo. Com o crescimento econômico dos últimos anos, essa balança se 
equilibrou.” O Brasil, como os demais emergentes, é um destino em alta entre os executivos 
globais. Em 2009, o Ministério do Trabalho concedeu 42.814 autorizações de trabalho para 
estrangeiros. É praticamente o dobro do registrado três anos atrás.  

“Todas as semanas recebemos enxurradas de currículos de executivos estrangeiros querendo 
trabalhar no Brasil”, diz Denys Monteiro, sócio da Fesa, empresa de recrutamento e seleção de 
executivos. Além do bom cenário econômico e da possibilidade de expansão de negócios com a 
ascensão da classe média, os olhares dos executivos globais também se voltam para o país 
por outros motivos. Do ponto de vista de formação, o Brasil é uma escola muito mais 
desafiadora do que os mercados tradicionais, principalmente neste momento. Grande parte 
das economias do mundo está ainda se recuperando da crise financeira. “Lá fora, o executivo 
precisa administrar uma retomada, que é algo muito mais lento. Aqui, o mercado apresenta 
desafios mais vibrantes”, diz Monteiro. O crescimento econômico coloca o Brasil como 
prioridade de muitos executivos globais. É o caso da canadense Sasha Fears, 25 anos, que 
recebeu proposta para trabalhar na França, na Holanda e no Brasil. Escolheu o Rio de Janeiro e 
foi contratada pela Vale. “Sei que uma experiência no Brasil vai me dar uma vantagem 
competitiva no mercado de trabalho”, afirma. O visto de trabalho brasileiro é o primeiro no 



passaporte de Sasha – mas, a julgar pela geração que ela representa, certamente ainda virão 
muitos outros.  

HONG KONG  

 
NA ÁSIA 
 
Rodrigo Aires posa em frente ao International Finance Centre, em Hong Kong, onde vive há 
dois anos  
 
 “Jamais serei um local”  
 
O paulistano Rodrigo Aires, 32 anos, é um cidadão do mundo Santander. Assim são chamados 
os funcionários que passam pelo programa de jovens diretores do banco espanhol. A formação 
dura quatro anos e implica uma ou duas transferências de destino, em diferentes áreas. 
Terminado o processo, o executivo está apto a assumir uma posição de liderança em qualquer 
um dos 42 países em que a instituição está presente. A ascensão depende da disponibilidade 
de vagas – e da própria disposição do executivo. Aires está sempre disposto a mudar. Ele se 
graduou no programa passando por México e Porto Rico, em 2004. Depois foi enviado para a 
Espanha. Desde julho de 2007, está sediado em Hong Kong. Lá, tem o cargo de vice-
presidente de operações globais para a América Latina. Basicamente, dá suporte comercial e 
financeiro a empresas sul-americanas interessadas em operar na Ásia, e vice-versa.  

No início, Aires procurava misturar-se aos novos vizinhos. “Com o tempo, ficamos menos 
românticos”, afirma. “O fato é que jamais serei um local. Nossos objetivos são diferentes, 
nossos horários são diferentes. A tendência é fazer amigos estrangeiros. A não ser que você se 
case com alguém do país.” Foi o que fez. Em San Juan, foi apresentado por uma colega do 
banco a uma porto-riquenha. Ela também era funcionária do Santander, mas trabalhava em 
outro escritório. Começaram a sair, a relação virou namoro e o casamento foi celebrado na 
casa dos pais dela em Orlando, nos Estados Unidos. Quando Aires foi para Madri, ela conseguiu 
também uma transferência. Mas na mudança para Hong Kong, teve de pedir uma licença. “Sou 
inquieto, estou sempre em busca de um novo projeto”, diz Aires. “E quem procura, acha. É 
uma característica da minha geração. Minha mulher pensa como eu. Se não fosse assim, não 
sei se deixaria a carreira pelo casamento.”  



“Sou bastante ambicioso. Estou aberto a qualquer coisa”  

 
Os deslocamentos nem sempre foram acompanhados de aumento salarial. “Se fosse assim, 
estaria ganhando muito dinheiro, e não é o caso”, diz. Aires não esconde a intenção de subir 
na carreira. “Sou bastante ambicioso, para o bem e para o mal. Estou aberto a qualquer 
coisa”, afirma. Seus objetivos de longo prazo ele não os revela. Uma pista podem ser os 
estudos de idiomas em Hong Kong. Lá, fala-se cantonês. Mas Aires preferiu aprender 
mandarim, idioma falado na China continental e no escritório de Xangai, a segunda sucursal 
asiática do Santander. “A Ásia é nosso mercado que mais cresce”, afirma Aires.  

Rodrigo Aires  
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NA INGLATERRA 
 
Larissa Waldrich foi transferida pela Unilever para período de três anos em Londres 

LONDRES 

“Aprendi a ouvir mais”  

No escritório da Unilever em Londres, a catarinense Larissa Waldrich, 32 anos, acostumou-se a 
pular o cafezinho. “Aqui as pessoas entram às 8, 9 da manhã e vão embora às 5 ou 6”, afirma. 
“Todos ficam muito concentrados. Se uma reunião está marcada para as 14, começa às 14, e 
não às 14h01. Não tem pausa para tomar café e bater papo, não tem almoço relaxado. 
Trabalho não se mistura com diversão.” Ela também se acostumou a não ter uma mesa fixa. 
“Cada dia sentamos num lugar”, diz. “Chamamos isso de hot-desk. Hoje posso sentar perto de 
pessoas daqui mesmo. Amanhã estarei ao lado de indianos e espanhóis. Trabalho muito com 
ingleses, argentinos, franceses, chineses, irlandeses, indonésios, alemães e sul-africanos, 
todos numa mesma sala.” As reuniões são um aprendizado constante. “Nos conflitos, as 
pessoas se mostram de verdade. Passei a entender um pouco o estereótipo do brasileiro. 
Achamos que estamos sendo simpáticos enquanto os outros nos veem como invasivos. 
Aprendi a me controlar, a ouvir mais, a dar espaço para os outros. Estou muito melhor hoje.”  

Larissa entrou para a Unilever pelo programa de trainee, em 2001. Havia acabado de se 
formar em administração de empresas e estava inclinada a fazer um mestrado no exterior. Só 
se candidatou a um posto na empresa inglesa porque sabia que teria oportunidade de viajar. A 
Unilever tem 12 mil funcionários e operações em mais de 100 países. A cada ano, lança mais 
de 100 novos produtos, de pasta de dente a maionese. No Brasil, Larissa trabalhou na área de 
marketing do sorvete Cornetto, do detergente Brilhante e do desodorante Dove. Passou seis 
meses no Chile, mas a tão sonhada transferência, de longo prazo, só aconteceu em maio do 
ano passado. Nesse meio-tempo, ela teve uma proposta para a filial da Argentina. “Minha 
prioridade era sair da América Latina”, diz. “Se aceitasse o convite teria de ficar pelo menos 
dois anos por lá.” Uma vantagem de morar na Europa é a facilidade de viajar. “Tenho um 
grupo de amigas brasileiras, viajamos pelo menos um fim de semana por mês”, afirma. São 
destinos que mereceriam mais tempo do que apenas dois dias, como Dinamarca, Alemanha, 
Espanha. Como é solteira e tem salário de executiva, Larissa pode-se dar a esse luxo.  

“Trabalho com pessoas de várias nacionalidades. As reuniões são um aprendizado constante”  

 
Na Inglaterra, ela é responsável pelo marketing da marca de detergente Skip, presente 
também em outros países, como África do Sul e Argentina. Seu contrato vai até 2012. Depois, 
não sabe se volta para o Brasil ou ruma para outra filial. “Trabalhar na sede da multinacional, 
com os diretores mais graduados, fará toda a diferença para minha carreira dentro da 
empresa”, diz Larissa.  

Larissa Waldrich 
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NO EGITO 
 
Leandro Bressan está há dois meses em Suez e agora seu expediente vai de domingo a 
quinta-feira  

SUEZ 

“Fui preparado Para rodar”  

Leandro Bressan, 31 anos, preparou-se muito antes de fazer sua primeira viagem internacional 
a serviço da empresa onde trabalha desde a adolescência, a Marcopolo, fabricante de ônibus. 
Primeiro ele se afastou das funções rotineiras. Com dois colegas, que também seguiriam para 
uma temporada fora do Brasil, fez um estágio intensivo em todas as áreas da companhia. Ao 
longo desse tempo, intensificou o estudo de inglês. E rodou o Brasil visitando clientes. Nesse 
preparo para sua estadia no exterior só faltou uma coisa: saber para onde iria. “Estávamos 
sendo preparados para assumir qualquer posto em qualquer lugar do mundo. A empresa tem 
de funcionar de maneira parecida em todo lugar”, diz Bressan. No último dia do treinamento, 
que durou cinco meses, descobriu que o destino seria a cidade portuguesa de Coimbra. “Fiz 
imersão de inglês para ir a Portugal?”, brinca.  

Foi a primeira vez que pisou no exterior – e já ficou por um ano e três meses. Desde que 
decidiu seguir carreira internacional, teve o apoio da mulher.“Quando soube que seria 
Portugal, ela adorou. Afinal, quem não quer morar na Europa?”  

“No Egito vivo uma aventura todos os dias, tanto dentro quanto fora da empresa” 

 
Terminada a primeira temporada no exterior, Bressan foi convidado para trabalhar numa nova 
fábrica da Marcopolo em Suez, no Egito, para onde se transferiu há três meses. A mudança foi 
radical e a adaptação aos costumes levaram mais tempo. A começar pela jornada de trabalho, 
que ocorre de domingo a quinta, com folga na sexta e no sábado, em função da religião 
islâmica.  



Em decisão conjunta, acordaram que a mulher voltaria ao Brasil. “Para quem trabalha e tem 
com que se ocupar durante o dia, é muito mais fácil estar numa cultura diferente. Mas para 
quem acompanha, é muito complicado. Aqui não daria nem para ela ir ao shopping sozinha. 
Precisaria de motorista”, diz. Aliás, de motorista até Bressan necessita, por causa do trânsito 
egípcio, que faz São Paulo parecer cidade de interior. “É uma aventura todos os dias, tanto 
fora quanto dentro da empresa. Na sede, no Brasil, é tudo mais fácil, porque a estrutura é 
maior e as coisas se resolvem rapidamente. Longe, penamos mais.” Para aceitar tamanha 
mudança, uma calibragem no salário não foi somente um item bem recebido. Foi 
indispensável. “Não sei se viria se não fosse por uma boa proposta de salário. Aceitar trabalhar 
fora e passar por dificuldades é bom para o crescimento profissional, mas é preciso também 
ter alguma compensação.” Bressan ainda não passou pelo mês do Ramadan, período em que a 
população de países islâmicos jejua de dia. Este será seu grande teste de adaptação.  

Leandro Bressan da Silva 
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NO BRASIL 
 
Sasha Sears, canadense, mudou-se para o Rio de Janeiro há dois meses, para trabalhar na 
Vale 

RIO DE JANEIRO 

“São ganhos para a vida”  

Sasha Sears, canadense de 25 anos, faz parte de uma nova leva de estrangeiros que está 
chegando ao Brasil. A relevância que o país ganhou no cenário global nos últimos anos fez com 
que estrangeiros desembarcassem aqui não em busca de sol, praia ou floresta – mas de 
trabalho. A quantidade de profissionais que chegaram ao país aumentou três vezes nos últimos 
cinco anos, segundo o Ministério do Trabalho. Formada em negócios globais pela Universidade 
de Vancouver, Sasha foi selecionada para ser analista de recursos humanos na sede da 
mineradora Vale, no Rio de Janeiro. Mesmo sem falar português, aceitou o posto e está no país 
há três meses. “Comprei um guia Lonely Planet, falei com pessoas que já tinham estado aqui e 
embarquei. Durante as primeiras semanas, o tradutor do Google foi meu melhor amigo”, diz, 
arranhando as primeiras frases em português.  

O programa da Vale não foi o único para o qual Sasha se inscreveu nem o único em que foi 
aprovada. Também recebeu proposta para trabalhar na França e na Holanda. Optou pelo 
Brasil. “Estou certa de que o Brasil é o melhor lugar para se estar agora. Trabalhar em um país 
que desponta como uma potência me dará um diferencial competitivo”, diz Sasha. A maior 
parte dos brasileiros que se muda para países do Hemisfério Norte reclama do inverno 
rigoroso, que não raro passa dos 20 graus negativos. Com Sasha aconteceu o contrário. Saída 
de uma pequena cidade do oeste do Canadá, ela ainda não se acostumou ao calor de 40 graus 
do Rio de Janeiro. “Está sendo uma dificuldade, junto com o fato de jamais na vida ter visto 
um mendigo antes. Foi chocante”, diz. A experiência de Sasha no Brasil foi além das 
caipirinhas e do samba, algo que vem à mente de nove entre dez pessoas que pisam no país 
pela primeira vez. Na rotina executiva, ela aprendeu também outras características do povo 
brasileiro. Numa das primeiras vezes em que foi convocada para uma reunião, chegou 



pontualmente às 10h30. Colocou-se de prontidão, mas achou que tinha errado o local ou o 
horário, pois não havia ninguém. Quando as pessoas começaram a aparecer para o encontro, 
alguns minutos mais tarde, descobriu que não estava errada. “Percebi que posso ser um pouco 
mais tranquila e menos neurótica do que os canadenses com horários. Aqui isso é mais 
tranquilo, sem que comprometa a eficiência”, diz.  

“Sinto que no Brasil estou no país certo, na hora certa”  

 
Sasha espera retornar ao Canadá. “Não se deve buscar uma experiência no exterior só com o 
objetivo de ostentar no currículo. O importante é o desenvolvimento profissional e pessoal. 
São ganhos que levamos para a vida inteira e não para ostentar ao lado do MBA.”  

Sasha Sears 
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NA ÍNDIA 
 
Roger Camargo, em Mumbai há um ano, perto de hotel que sofreu um atentado 

MUMBAI 

“Os indianos nunca dizem não”  

Roger Camargo, 37 anos, passou por três fases distintas para se adaptar à Índia, onde mora 
há um ano. No começo, achava tudo engraçado. “Via um táxi dando passagem para uma vaca 
e achava tão incrível que ria daquilo.” Depois de um tempo, começou a se irritar. “Quase perdi 
um voo uma vez porque o motorista do táxi decidiu que a vaca tinha mais prioridade do que os 
passageiros dele.” Por fim, apelou para a paciência: “Antes de me sentir incomodado por 
alguma atitude, respiro fundo e tento entender que as coisas aqui são de outro jeito”. Hoje, 
um ano depois de ter se instalado em Mumbai, conseguiu chegar a um meio-termo. “Agora 
compreendo que não mudei de país, mas de planeta!”  

O ambiente corporativo na Índia não segue um destino diferente daquele encontrado nas ruas. 
Indianos, por exemplo, jamais falam “não”, em função do sentido negativo que a palavra tem, 
tanto para quem fala como para quem escuta. Por isso, diz Camargo, não espere jamais ouvir 
um não de quem está trabalhando ao seu lado. Isso não significa, porém, que sua solicitação 
será atendida. Certa vez, Camargo pediu a um funcionário de sua equipe na TCS, o braço de 
tecnologia do grupo Tata, um relatório para as 14h do dia seguinte. Recebeu uma resposta 
afirmativa prontamente. Quando chegou o prazo, o funcionário deu um novo sorriso e 
respondeu que não sabia fazer. “O planejamento que você consegue ter aqui na Índia só vai 
até um certo ponto. O resto tem de ser no improviso, uma espécie de ‘seja o que Deus 
quiser’”, diz Camargo.  

“Ao chegar à Índia, entendi que não mudei de país, mas de planeta” 

 
A espiritualidade, tão presente no cotidiano dos indianos, também aparece na cultura 
empresarial. E algumas atitudes banais podem se transformar numa gafe. Camargo, que 



trabalha com treinamento e desenvolvimento, estava organizando um curso para cerca de 30 
pessoas. O material impresso, composto por livros e apostilas, estava armazenado em várias 
caixas de papelão pesadas, que precisavam ser levadas até a sala do curso. Ele começou, 
então, a empurrar uma das caixas com os pés, “do nosso jeitinho brasileiro”, já que o chão era 
liso. Seu chefe chamou sua atenção. “Pensei que havia algo frágil dentro da caixa, ou então 
que o papelão estivesse rasgando.” Nada disso. O chefe explicou: as apostilas, que servem 
para ensinar e para aprender, estão ligadas ao conhecimento, que é algo divino. Por isso, não 
se deve encostar jamais os pés – e principalmente os sapatos, que são sujos – em algo tão 
sagrado. “As explicações são tão bonitas que você não tem nem como discutir.”  

Roger Camargo 
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PELO BRASIL 
O argentino Matias Arturo, há um ano em São Paulo, depois de passar por três países 
 



SÃO PAULO  
 
“Já fiz grandes amigos”  

Matias Arturo, um argentino de 33 anos, janta todas as quintas-feiras com amigos de longa 
data. Seria algo corriqueiro, não fosse o fato desses amigos viverem em Buenos Aires – e 
Arturo, em São Paulo. Os colegas argentinos se reúnem na casa de um deles, colocam um 
laptop sobre a mesa e ligam a câmera. Arturo faz o mesmo em seu apartamento, no Jardim 
Paulistano. Eles batem papo por horas. “O único problema é quando vão jantar fora, porque 
não levam o laptop.”  

Arturo é um caso típico de executivo para quem não existem fronteiras. Aos 24 anos, 
trabalhando como analista da consultoria Accenture, aceitou seu primeiro trabalho no exterior. 
Por vontade própria, escolheu Israel, porque teria chances de conhecer uma cultura diferente. 
No primeiro almoço, numa lanchonete da rede McDonald’s, em Tel-Aviv, sentou-se ao lado de 
um soldado israelense que levava uma arma pendurada no ombro. “Foi o primeiro choque. 
Soube depois que tirar a arma é considerado uma desonra para os militares. Mas não havia 
uma ameaça visível. Ele almoçava com a namorada”, diz.  

Nem tudo, porém, foi pacífico na sua estadia. Em certo momento, a empresa decidiu que, por 
causa de guerras que aconteciam ao redor do país, era mais seguro que os funcionários 
fossem para o exterior. Arturo mudou-se para a Espanha, onde ficou por quatro meses antes 
de voltar a Tel-Aviv. “Os pais são os que mais sofrem com a Geração Global. Na época eu nem 
estava preocupado. Fui um dos últimos a embarcar”, diz Arturo, que tem duas irmãs que 
também moram no exterior.  

“Quando você mora num lugar, desconstrói as imagens preconcebidas que tinha sobre ele”  

 
Arturo mora em São Paulo desde o ano passado. “Até cinco anos atrás, achava que o Brasil era 
Carnaval e praia. Quando você mora num lugar, desconstrói esse tipo de imagem 
preconcebida”, diz Arturo, em português fluente. O argentino é prova de que a Geração Global 
de executivos passa ao largo de rixas antigas. Pelo contrário, as usa a seu favor. Ele não se 
incomoda quando alguém diz que “se o projeto der errado, a culpa é do argentino”. É uma 
brincadeira que ele mesmo incentiva, para quebrar o gelo. “Isso mesmo, a culpa é toda 
minha”, é o que costuma responder. A única vez que aceitou “discutir” sobre os dois países foi 
quando um colega lhe disse que o doce de leite de Minas era melhor do que o argentino. “Cada 
um levou um pote e fizemos um teste às cegas no escritório. De 30 pessoas, 27 acharam o 
argentino melhor. Os três que preferiram o outro eram mineiros. Provei de maneira científica”, 
diz Arturo. “Esse tipo de atitude ajuda a me inserir. Já fiz grandes amigos aqui.”  

Matias Arturo  
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O caminho até o topo  

Cinco presidentes de empresas formados em diferentes países e culturas contam as 
dificuldades e os benefícios de ser um executivo global  

 

"Os ambientes corporativos hoje estão 
cada vez mais parecidos, não importa se 
você está numa filial da Europa ou dos 
Estados Unidos. A maior adaptação, 
portanto, se dá fora do escritório. O meu 
primeiro trabalho fixo fora do Brasil foi na 
Noruega. Quando mudei para lá tive duas 
grandes dificuldades. Uma foi a língua, 
difícil de aprender. Entrava numa loja, 
pedia um suéter e o vendedor trazia uma 
meia. E outra foi o inverno rigorosíssimo, 
com apenas algumas horas de sol por dia. 
Passada essa primeira fase de adaptação, 
senti que podia fazer o que quisesse, em 
qualquer lugar do mundo. Hoje, depois de 
mais de dez anos morando fora do país, o 
que mais sinto falta é de uma roda de 
amigos brasileiros para jogar conversa 
fora " 

"Meu conselho para quem está começando 
a seguir uma carreira internacional é: 
entenda bem o mercado latino-americano. 
As empresas estrangeiras buscam pessoas 
que tenham um conhecimento desse 
mercado porque, para elas, é uma 
realidade difícil de ser compreendida – e 
ainda muito desconhecida. Costuma-se 
tratar o continente inteiro como se fosse 
um bloco só. Nesse mito de achar que o 
produto que funciona na Argentina 
também vai funcionar na Guatemala, 
muitas empresas de fora se deram mal. 
Ter conhecimento da diversidade regional 
do nosso continente certamente será um 
diferencial e ajudará o executivo a se 
projetar mais rápido na carreira " 

 



 

"Um dos principais desafios de quem vai 
trabalhar no exterior é aprender a gerir a 
diversidade. Encontrar pontos que 
facilitem a interação entre as pessoas, 
como o futebol, por exemplo, pode ser 
uma maneira de quebrar as barreiras das 
diferenças culturais. No dia em que fiz a 
primeira reunião com a minha nova equipe 
de Cingapura, o Brasil havia ganho da 
Argentina por 3 a 0. Não tive dúvida: o 
primeiro assunto da reunião foi futebol. 
Ficamos conversando durante um bom 
tempo e todo mundo interagiu. Ajudou a 
quebrar o gelo e a aproximar pessoas 
vindas de lugares tão distintos " 

"Viver fora do seu país de origem significa 
tornar-se mais flexível para lidar com o 
imprevisto. Quando tinha 20 anos, juntei 
um dinheiro e viajei por conta própria para 
o Oriente Médio porque tinha muita 
curiosidade por aquela região do mundo. 
Acabei gastando mais do que supus e, no 
meu último dia, em Jerusalém, me haviam 
restado apenas US$ 10 no bolso. Precisei 
escolher entre comer e dormir. Uma vez 
que você aprende que as coisas nem 
sempre saem como o esperado e 
consegue lidar com os acontecimentos que 
fogem ao seu planejamento, você se torna 
uma pessoa mais preparada, tanto do 
ponto de vista profissional quanto pessoal. 
A propósito, escolhi dormir " 

 



 

"Mudar para outros países fez todo o 
sentido para minha carreira. Saí da 
Argentina, onde a Danone é muito grande, 
para a menor operação do grupo, a 
Eslováquia, e de lá para a África do Sul, 
um mercado intermediário. Ganhei mais 
responsabilidades em escritórios menores, 
onde podia errar mais, com repercussões 
pequenas. Não tenho MBA. Comecei na 
rua, no setor de vendas. Como poderia ter 
oportunidade de conhecer outras áreas, de 
marketing a distribuição? Quem quer ser 
um executivo global precisa estar aberto a 
oportunidades. Quando soube que ia para 
a Eslováquia, tive de procurar a 
localização no mapa. Mas nunca tive 
dúvida em aceitar. Sabia que teria muitas 
possibilidades de crescer " 

Fonte: Época Negócios, abr. 2010. Disponível em:  
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 26 abr. 2010 

 




