
Euforia sobre o Brasil valoriza executivo local no exterior 
 
Profissionais brasileiros ganham destaque à medida que a operação das multinacionais ganha 
força no País  
 
Uma nova geração de executivos brasileiros de peso ganha espaço no competitivo mercado de 
trabalho internacional. A ascensão desses profissionais no exterior tem relação com a atenção 
que novas oportunidades de negócios no País, como a exploração do petróleo do pré-sal, 
desperta em grandes conglomerados multinacionais.  
 
A petroleira inglesa BG, por exemplo, não esconde que a contratação de Fábio Barbosa como 
diretor-financeiro do grupo tem como pano de fundo fortalecer suas atividades no Brasil. "É 
uma sinalização da importância do País no mundo BG", confirma o vice-presidente de Assuntos 
Corporativos da companhia no Brasil, Henrique Rzezinski.  
 
Barbosa, que já foi secretário do Tesouro Nacional e diretor financeiro da Vale, começou na 
semana passada a dar expediente na sede da companhia em Londres. Para o headhunter 
Marcelo Levall, da empresa Fesa, a maior visibilidade da economia brasileira no exterior 
também contribuiu para colocar os "superexecutivos" nacionais na mira de empresas 
estrangeiras. 
 
Até alguns anos atrás, lembra, a importância de uma unidade brasileira em uma multinacional 
com operação em vários países era muito pequena. "Historicamente, nós nunca estivemos 
entre as dez maiores (no faturamento do grupo). Agora, a operação no País está com o 
holofote virado para ela", afirma. Segundo ele, essa mudança drástica de cenário deixou o 
executivo brasileiro mais exposto globalmente. 
 
Com experiência no recrutamento de altos executivos, Levall observa que os mais interessados 
em expatriar brasileiros para cargos-chave nas matrizes são multinacionais com negócios no 
País. 
 
Formação.  
 
Outro brasileiro que ocupa lugar de destaque no mercado de trabalho internacional é Nicandro 
Durante, presidente da British American Tobacco, holding que controla a Souza Cruz no Brasil. 
Há 28 anos no grupo, ele explica que não é preciso ter um diploma internacional para fazer 
essa migração. "Eu completei todos os meus estudos integralmente no Brasil", conta. "A 
questão não é onde você recebeu seu diploma, mas o que você pode contribuir para o 
crescimento do negócio."  
 
José Fabiano Robert Pinto Júnior é outro superexecutivo brasileiro expatriado sem diploma 
internacional. "A formação acadêmica no exterior ajuda, mas fundamentalmente as empresas 
estão buscando profissionais com base na sua performance e conhecimento do mercado." 
Como estagiário, Júnior entrou na White Martins em 1984, onde desenvolveu toda sua 
carreira. A entrada no mercado de trabalho internacional veio em julho de 2010, quando 
começou a trabalhar nos Estados Unidos, na sede da Praxair, multinacional que controla a 
White Martins.  
 
"As mudanças econômicas vivenciadas pelo País nos últimos anos fizeram com que cada vez 
mais empresas olhassem o Brasil como um local para investimento", ressalta o executivo. 
Segundo ele, muitas empresas internacionais têm no Brasil algumas de suas melhores 
operações. Isso acaba valorizando os profissionais daqui, que acabam sendo chamados para 
desenvolver trabalhos em outras regiões. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 abr. 2011, Economia & Negócio, p. B13. 


