
Quando foi fazer sua primeira entrevista de 
emprego no Brasil, o francês Thibaud Le-
cuyer, 30 anos, acreditava que meses de es
tudo de português lhe garantiriam uma 
boa impressão com os futuros empregado
res. No início da conversa, porém, sua con
fiança foi por água abaixo. "Ninguém con
seguia me entender e o encontro acabou 
terminando em 15 minutos", conta. O so
nho de trabalhar no país teve de ser adia
do. O executivo precisou voltar à França e 
retomar os estudos do idioma com mais 
afinco para poder tentar outra vez. 

O caso de Lecuyer não é o único. Tra
balhar no aquecido mercado brasileiro, 
que atualmente oferece salários muitas ve
zes superiores aos dos Estados Unidos e 
Europa, surge cada vez mais como uma op
ção estratégica de carreira para alguns exe
cutivos estrangeiros. Qualificados, expe
rientes e vindos de países que ainda estão 
se recuperando da crise, eles enxergam no 
Brasil uma possibilidade de sucesso e cres
cimento profissional. No entanto, a boa for
mação e o histórico impecável, sozinhos, 
não garantem a classificação nos processos 
de seleção com os "headhunters" e empre
sas. Inúmeras vezes, esses candidatos aca
bam sendo preteridos porque esbarram 

num problema: a falta de fluência no por
tuguês. Em alguns países estrangeiros isso 
não representa uma barreira, pois o inglês, 
mesmo não sendo o idioma oficial, é muito 
adotado nos ambientes corporativos. No 
Brasil, porém, a cultura ainda não é essa. 

"Existe pouca abertura para quem não 
domina o idioma. 0 Brasil é uma economia 
com um volume de negócios fortemente li
gado ao mercado interno, e atuar no país 
sem falar nada da língua é muito difícil", afir
ma o presidente da Korn/Ferry International 
para a América do Sul, Sérgio Averbach. 

Antes de conseguir uma vaga por aqui, 
Lecuyer teve que pegar firme nos estudos 
até poder colocar no currículo que possuía 
o domínio do idioma. Nem a experiência de 
seis anos no JP Morgan na Suíça, onde che
gou a ser associado sênior, nem o MBA rea
lizado no Insead, uma das melhores escolas 
de negócios do mundo, foram suficientes 
para que ele se destacasse nos processos de 
recrutamento em companhias no Brasil. 

Além dos bons ventos que movimentam a 
economia brasileira, Lecuyer tinha outras ra
zões para querer aportar por aqui. Em Nova 
York, ele conheceu uma brasileira com quem 
se casou, em julho de 2009. Seu objetivo en
tão era se mudar para o Brasil com ela em 



agosto de 2010. Após muita procura, encon
trou uma professora particular na França para 
aprender português e se preparar para a mu
dança. Como ela era de Moçambique, onde o 
sotaque e a gramática são muito diferentes, 
ele acabou desistindo das aulas. Optou por es
tudar sozinho, como autodidata. 

A primeira experiência frustrada com 
potenciais empregadores, porém, não o 
desanimou. Ao retornar para a França, 
debruçou-se ainda mais sobre os livros, 
ganhando fluência e segurança no portu
guês. Tanto empenho deu frutos: depois 
de alguns contatos, na segunda tempora
da de tentativas de emprego no país, foi 
contratado por um fundo europeu de pri-
vate equity. Hoje, ele atua como "mana-
ging director" de uma empresa de e-com
merce da carteira do fundo, a Dafiti. O 
fato de o empregador ter sede no exte
rior, segundo ele, foi determinante. "Eles 
gostaram do meu perfil porque eu conhe
cia as expectativas e a cultura de negócios 
da Europa e, ao mesmo tempo, por ser 
casado com uma brasileira, tinha uma li
gação forte com o país." 

Segundo o "headhunter" Gustavo Cos
ta, diretor da consultoria Hays, em 90% 
dos casos os executivos estrangeiros conse
guem se recolocar em multinacionais, que 

tradicionalmente contratam profissionais 
de diferentes países e têm departamentos 
estruturados de expatriação. As compa
nhias brasileiras que estão em processo de 
internacionalização, porém, já começam a 
considerar candidatos estrangeiros. "A fal
ta de profissionais qualificados em áreas 
técnicas, como construção, petróleo, gás e 
energia, está fazendo com que elas estejam 
mais abertas a incluir quem fala pouco por
tuguês ou até mesmo o espanhol", afirma. 

Os latino-americanos, explica, acabam 
sendo vistos com bons olhos pelas empre
sas devido à similaridade cultural e ao fato 
de o espanhol ser uma língua mais próxima. 
"Muitos desses executivos acabam apren
dendo o português com mais facilidade." 

Foi graças ao espanhol, absorvido du
rante a adolescência na Argentina, que o 
alemão Mathias Rosenthal foi transferido 
para o Brasil em 1995, como expatriado de 
uma companhia de construção civil. "Eles 
achavam que eu conseguiria me comuni
car em português porque sabia espanhol", 
brinca. Depois de alguns anos no país, ele 
retornou à Alemanha e acabou sendo 
transferido novamente para o Brasil - des
sa vez em uma nova companhia. Três anos 
depois, ele teria que voltar novamente à 
Europa, mas tomou a decisão de ficar. Des

de então, Rosenthal já trabalhou em duas 
multinacionais no Brasil. Hoje, é controller 
na Siemens, na qual atua há um ano. "Tive 
sorte de minha filha ter nascido no Brasil e 
consegui visto permanente de trabalho. Ao 
mesmo tempo, a área de finanças é muito 
parecida em todos os países", afirma. 

De acordo com Rodrigo Forte, sócio da 
empresa de recrutamento Exec, o mercado 
financeiro é uma exceção: trata-se de um 
ambiente em que o inglês predomina e é um 
pouco mais aberto para profissionais que 
têm dificuldade com o português. Ainda as
sim, é um mercado restrito e que prioriza ta
lentos locais. "A falta do português dificulta 
tudo, a começar pela convivência com os co
legas e o entendimento das reuniões", diz. 
Além disso, a dinâmica do negócio está mui
to mais ágil no país e as empresas não que
rem perder tempo com profissionais que, 
por não conseguirem se comunicar, acabam 
lentos nas tomadas de decisões. 

Forte acredita que as companhias ten
dem a mudar as preferências de contratação 
conforme a disputa por talentos cresça no 
país. "Embora ainda não faça parte da cultu
ra de negócios no Brasil, trazer gente de fora 
vai acabar se tornando uma alternativa." 

A necessidade das empresas pode au
mentar, mas pode esbarrar na burocracia. 



Costa, da Hays, avalia que o processo de 
trazer um executivo pode durar vários me
ses. 0 problema é que as companhias têm 
pressa. "Além da questão do visto de traba
lho e de outras documentações, a empresa 
precisa se preocupar em oferecer alguma 
estrutura para o executivo e sua família, 
com o objetivo de adaptá-lo à cidade e ao 
ambiente de negócios do país", afirma. 

Mathias Rosenthal também cita a buro
cracia como a grande barreira para que 
mais executivos venham para o Brasil. "Não 
é possível simplesmente vir para o país e 
tentar um emprego. Estando no exterior, é 
preciso encontrar uma empresa disposta a 
contratar e organizar todas as autorizações 
de trabalho, o que é muito difícil." 

Esse é o caso do alemão Karl Boehler, 
que se desligou no ano passado da empresa 
em que trabalhava e veio para o Brasil em 
busca de uma vaga na indústria de bens de 
consumo. Desde janeiro, ele está em São Pau
lo participando de entrevistas, mas acredita 
que a burocracia em torno do visto de traba
lho desestimula as companhias a contratar 
estrangeiros. "A companhia teria que esperar 
o processo de concessão do visto por três ou 
quatro meses. Muitas vezes, elas preferem 
recrutar um brasileiro, que pode iniciar suas 
atividades em duas semanas", afirma. 

O idioma, para ele, não é o principal 
empecilho para trabalhar no mercado bra
sileiro. Boehler era responsável pelas ativi
dades da BCH, empresa de eletrodomésti
cos alemã, em toda a América Latina, e por 
isso sabia espanhol. O português foi aper
feiçoado em aulas particulares intensivas. 
"Trabalhar no Brasil é um sonho. 0 impor
tante é ter paciência e fazer muitas entre
vistas", afirma o economista, que tem um 
visto de turismo com 90 dias de duração. 

Thibaud Lecuyer aponta outro desafio: 
a desconfiança das empresas em relação à 
permanência dos estrangeiros no Brasil. 
Segundo ele, algumas companhias tiveram 
receio de que o choque cultural o fizesse 
retornar ao seu país em alguns meses. "No 
meu caso, foi preciso reforçar a minha de
cisão de viver no Brasil, minha dedicação 
ao estudo do português e a minha capaci
dade de conseguir fazer negócios falando a 
língua", diz o executivo, que usa o idioma 
na maior parte do dia. 

Mesmo toda a complexidade do pro
cesso de contratação, porém, não tem 
desestimulado os profissionais. De acor
do com Costa, 20% dos currículos recebi
dos pela Hays no Brasil neste ano são de 
estrangeiros. Há dois anos, essa parcela 
ficava abaixo de 5%. 
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