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Chile, Peru e Colômbia sofrem com falta de talentos e buscam profissionais experientes no 
Brasil.  
 
A demanda por profissionais qualificados já ultrapassa fronteiras e chega à América do Sul. 
Investimentos estrangeiros e a internacionalização das empresas locais têm impulsionado o 
crescimento de países tradicionalmente estáveis como Chile, Peru e Colômbia, que começam a 
sofrer com a falta de talentos. A solução para muitas companhias tem sido importar executivos 
para liderar suas unidades de negócios - e os brasileiros estão entre eles. 
 
"Nosso executivo possui um perfil atraente para esses países. Além de ser flexível e saber lidar 
com crises, ele tem habilidade com pessoas e consegue gerir múltiplos negócios", afirma 
Ricardo Bevilacqua, diretor para a América Latina da Robert Half, consultoria que abriu um 
escritório este ano na capital chilena. 
 
Segundo Bevilacqua, depois do Brasil, o Chile é o que mais se destaca dentro da América 
Latina em atração de talentos. Ele afirma que aproximadamente 70% dos postos de liderança 
no país são ocupados por estrangeiros, a maioria é proveniente do Brasil. As oportunidades 
vão além da tradicional indústria de mineração. "Há uma grande demanda em setores como 
tecnologia e finanças", afirma. 
 
Marco Muñoz, gerente geral para o Chile da consultoria Korn/Ferry International, explica que o 
cenário de negócios no país mudou o nível de exigência das empresas. "Nos últimos 25 anos, o 
Chile teve um crescimento médio de 5%, e a formação de talentos não acompanhou esse 
ritmo. Hoje, gestores globais são mais valorizados do que antes". 
 
O executivo explica que a dificuldade de encontrar talentos no país se deve à falta de 
conhecimento do idioma inglês, comum até mesmo em cargos do alto escalão. Muñoz, da 
Korn/Ferry, acredita que o problema afeta especialmente a geração dos profissionais com mais 
de 40 anos. "A maioria nunca teve experiência internacional e muitos não entendem 
plataformas tecnológicas, duas condições básicas em negócios mais complexos."  
 
Encontrar profissionais com perfil global para atuar no Chile, no entanto, não é uma tarefa tão 
difícil quanto parece. Fatores como qualidade de vida, clima cosmopolita e boas perspectivas 
de negócios são alguns dos atrativos do mercado local para executivos em todo o mundo. Esse 
é o caso do presidente da operação da Microsoft no país, Luiz Marcelo Moncau. Em 2008, o 
então diretor de marketing e negócios no Brasil foi dirigir a recém-criada unidade no Chile. 
Além de crescer na empresa, ele encontrou o ambiente ideal para viver com a esposa e o filho 
pequeno. "Temos uma qualidade de vida muito boa. Não sofremos com trânsito e violência e 
os serviços públicos são ótimos", diz. 
 
Segundo Moncau, a necessidade de talentos é constante no país. "Em pesquisa recente, 
verificamos uma demanda de 10 mil vagas nos próximos 18 meses somente na área de 
tecnologia", afirma. A própria Microsoft tem oportunidades, mas uma cota máxima de 15% de 
vagas para não chilenos impede a busca por profissionais fora do país. "Já alcançamos o teto." 
 
O descompasso entre demanda e oferta de talentos é igualmente uma preocupação para as 
empresas no Peru. Para Bevilacqua, da Robert Half, o país também é um polo de atração de 
brasileiros. "Existem oportunidades para engenheiros nos setores de mineração, petróleo e 
gás". Jose Luis Daly, gerente geral da Korn/Ferry para o Peru, afirma que a demanda se 
estende para posições de liderança. "Os salários estão altos no Brasil, mas há muito a ser feito 
no Peru. Isso pode significar grandes chances de crescer na carreira", diz. 
 
A possibilidade de ser presidente de uma subsidiária fez com que Caio Bittencourt saísse de 
São Paulo em direção a Lima. Depois de 22 anos no grupo Accor, do setor de benefícios 
corporativos, onde atingiu o cargo de diretor de vendas, ele sentia que tinha fechado um ciclo. 
Em 2007, foi convidado para liderar a operação peruana, que tinha pequeno porte e grandes 



desafios. "Logo na primeira visita ao país vislumbrei ótimas perspectivas para o negócio e o 
quanto isso seria motivador", diz. 
 
O trabalho deu resultados e o bom desempenho levou Bittencourt a ser promovido um ano 
depois. Desde 2008, ele é presidente da unidade chilena da empresa que, após se separar do 
grupo Accor no ano passado, passou a se chamar Edenred. Apesar de receber um salário 
equivalente ao que ganhava no Brasil, o executivo afirma que o poder de compra no país é 
maior. "Aqui, posso ter o carro que quiser, com a vantagem de não precisar blindar ou 
contratar seguranças", diz. Bevilacqua explica que o custo de vida reduzido compensa os 
salários nesses países, em média, de 20% a 35% menores do que os pagos no Brasil.  
 
Embora Chile e Peru tenham as economias com o melhor desempenho da região, depois do 
Brasil, eles não estão sozinhos na busca por executivos. Colômbia e Equador também precisam 
de profissionais qualificados, em especial nos setores de petróleo, gás e mineração. Gabriela 
Castro, gerente geral da Korn/Ferry para os dois países, afirma que a situação política estável 
nos últimos dez anos trouxe segurança para o ambiente de negócios, atraindo investimentos e 
gerando oportunidades. "Temos colombianos que deixaram o país há décadas e hoje estão 
voltando." Bevilacqua diz que, na Colômbia, o mercado financeiro também está aquecido para 
executivos a partir do nível gerencial. 
 
A demanda por talentos não é a única característica compartilhada por esses países. A 
preocupação em atrair profissionais se somou à dificuldade em administrar as diferentes 
gerações nas companhias. Acostumados com hierarquia, os países andinos estão aprendendo a 
lidar com a diversidade de pessoas e de culturas organizacionais. "Os chilenos, por exemplo, 
não estão habituados com estruturas menos rígidas como acontece nas empresas de 
tecnologia", diz Moncau, da Microsoft. 
 
Argentina e Venezuela têm outro cenário  
 
Mercado aquecido, bom ambiente de negócios e forte demanda por talentos não formam um 
cenário comum para todos os países da América do Sul. Enquanto Chile, Peru e Colômbia têm 
o desafio de atrair bons profissionais, países como a Argentina e a Venezuela perdem 
oportunidades de negócios e chegam a exportar talentos. "Somos os meninos maus da 
vizinhança", compara Miguel Antonetti, gerente geral da Korn/Ferry na Venezuela. Segundo 
ele, 40% das empresas fecharam suas portas ou saíram do país nos últimos anos, o que 
contribuiu para a "fuga" de profissionais, especialmente CEOs e diretores. 
 
A indefinição sobre a situação política da Venezuela, que enfrenta eleições presidenciais no 
próximo ano, é um ponto negativo tanto para empresas quanto para executivos. "Nossos 
clientes pedem um perfil profissional que pode ser conseguido em qualquer lugar do mundo. O 
problema não é encontrar essas pessoas, mas convencê-las a se mudar para o país." 
 
O setor petrolífero ainda tem bom desempenho na Venezuela, graças aos preços no mercado 
internacional. Segundo Antonetti, mesmo registrando índices de crescimento abaixo da média 
na região, o potencial do país é grande. "Confiamos na nossa capacidade de se recuperar, 
mesmo não sabendo se isso acontecerá em um futuro próximo", diz.  
 
German Vidal, gerente geral da Korn/Ferry para a Argentina, afirma que, nos últimos dois 
anos, há um sentimento generalizado de perda de oportunidades no país. "Ao contrário de 
outros mercados da América do Sul, a Argentina decidiu participar da crise", brinca. Para ele, 
apesar de o país estar crescendo, o ambiente de negócios é prejudicado pela instabilidade. 
 
O ponto positivo disso, no entanto, está relacionado às habilidades desenvolvidas pelos 
executivos locais, como tolerância a ambiguidades e capacidade de trabalhar com recursos 
limitados. "Essas competências nos ajudaram a deixar muitas crises para trás".  
 
Com a recente melhora do cenário econômico, porém, os talentos precisam se adaptar e 
desenvolver novas habilidades. "Temos de trabalhar em nossos executivos a capacidade de 
planejar a médio e longo prazo", afirma.  



 
Para o próximo ano, as perspectivas são mais animadoras. Segundo Vidal, há planos de 
investimentos no setor de infraestrutura que devem movimentar o mercado local. "Estamos 
nos preparando para aproveitar melhor essas oportunidades." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 abr. 2011, Eu & Investimentos, p. D12. 


