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Adaptação 
emergente 

O período especial que atravessa, com 
crescimento econômico, moeda forte, bai-
xo índice de desemprego e entusiasmo re-
lacionado à organização da Copa do Mun-
do e da Olimpíada, contrasta com o 
pessimismo predominante em boa parte 
do mundo. "Sempre digo à minha equipe 
que o Brasil está vivendo um momento his-
tórico e que é um privilégio estarmos aqui. 
Um ciclo econômico como esse provavel-
mente não vai se repetir na nossa vida pro-
fissional", diz o argentino Nestor Sequei-
ros, 43 anos, presidente no país da Mead 
Johnson, multinacional americana voltada 
à produção de alimentos infantis. Ele esta-
va trabalhando na China e abriu mão de al-
gumas possibilidades na Europa para assu-
mir o cargo no Brasil. 

Jeitinho brasileiro 
Para Sequeiros, o grande diferencial do 
país é ser muito receptivo a estrangei-
ros. "Não consegui ter amigos no México 
e na China quando trabalhei nesses paí-
ses. No Brasil já fiz vários amigos", con-
ta. Essa mesma virtude, contudo, pode 
criar um excesso de informalidade que 
atrapalha as relações profissionais. "O 
estrangeiro demora um pouco para en-
tender que o combinado nem sempre é 
cumprido e que a maior parte das pesso-
as acha isso normal", ressalva o executi-
vo argentino. Para o alemão Florian 
Otto, 30 anos, CEO do site de compras 
coletivas Groupon, a maior dificuldade 
inicial no convívio com os brasileiros é a 
falta de objetividade. "Na Alemanha, as 
reuniões começam pontualmente e se-
guem uma pauta preestabelecida. Aqui, 

todo mundo se atrasa e ainda fica uns 
dez minutos falando de futebol", diz. 
O espanhol Eduardo Ruiz, 42 anos, vice-
presidente legal da Hewlett-Packard para 
Brasil e América Latina, também elogia o 
jeito caloroso com que os estrangeiros são 
recebidos, mas critica as condições de in-
fraestrutura do país. "Em termos de 
transportes e comunicação, ainda há mui-
to que fazer", avalia Ruiz, que começou a 
trabalhar no país em fevereiro e aguarda 
para julho a chegada da família - mulher e 
três filhos com idades entre 7 e 12 anos. O 
indiano Jacob Thomas, novo presidente 
para a América Latina da Terex, fabri-
cante de equipamentos de construção, já 
tinha vindo ao Brasil fazer negócios 15 
vezes antes de ser nomeado para o car-
go. "As experiências anteriores foram 
importantes para que eu entendesse as 
grandes diferenças regionais que exis-
tem internamente. Muita gente imagina 
que o Brasil é um país homogêneo", des-
taca. Diante dos desafios de sua primeira 
experiência como expatriado, ele tam-
bém cita a grande paixão nacional. "Te-
nho a impressão de que a decisão mais 
difícil vai ser para qual dos quatro gran-
des times de São Paulo torcer", brinca. 

Entre as maiores dificuldades que os 
estrangeiros vêm enfrentando no Brasil 
está o alto custo do aluguel. "Encontrar um 
imóvel em São Paulo ou no Rio, hoje, é um 
verdadeiro suplício", afirma João Marques 
da Fonseca Neto, presidente da Emdoc, 
empresa especializada em prestar consul-
toria jurídica e suporte aos estrangeiros 
que chegam ao país. Fonseca exemplifica 
com um caso recente. Depois de fechar 



verbalmente o aluguel de um apartamen-
to para um cliente americano que estava 
chegando ao Rio, ele foi informado pelo 
proprietário, no momento de assinar o 
contrato, de que teria de lhe dar um "com-
plemento" por fora, pois havia gente inte-
ressada em pagar mais pelo imóvel. 

Com 230 funcionários, a Emdoc está 
tendo, neste ano, uma demanda 20% supe-
rior à do ano passado, quando cuidou de 
4.800 processos. O mercado de empresas 
que recepcionam estrangeiros já tem espa-
ço até para regionalização. A consultora 
Sandra Bacaltchuk, fundadora da Visitors 
Assistants, trabalha exclusivamente no Rio 
Grande do Sul. Ela viu o número de clien-
tes aumentar 30% neste ano - e a varieda-
de das origens também. "Antes eram basi-
camente americanos, alemães e os vizinhos 
do Mercosul. Agora vem gente de todos os 
lugares", destaca. 

A maior parte dos executivos que che-
gam ao Brasil está ligada à multinacional 
em que trabalham, mas há também uma 
pequena parcela que procura emprego no 
país por conta própria. Essas tentativas 
são mais comuns entre profissionais que 
conseguem se comunicar em português. 
Geralmente eles já tiveram alguma experi-
ência anterior no Brasil ou são nativos de 
outros países que falam o idioma. Mas a 
advogada Marta Mitico Valente, sócia do 
escritório TozziniFreire responsável pela 
área de imigração, ressalta que o caminho 
para quem tenta se instalar no país dessa 
forma não é simples. "O Brasil sempre foi 
visto como um país aberto à imigração, 
mas não é bem assim. Quem não tem uma 
proposta concreta de trabalho precisa 



vos estrangeiros é que, em alguns seto-
res com maior carência de mão de obra 
como óleo e gás, mineração, siderurgia 
e metalurgia, a remuneração chega a 
ser 30% maior do que a praticada na 
Europa e nos Estados Unidos. "Diante 
da urgência em encontrar profissionais 
capacitados, as empresas aqui do Brasil 
estão tendo que elevar os valores pa-
gos", diz Adriana. 

A fase é também de seduzir brasilei-
ros que estão no exterior. Um deles é Gui-
lherme Nahuz, 37 anos, novo gerente de 
relações com investidores da Wilson 
Sons, especializada em serviços de co-
mércio marítimo. Nahuz ficou dez anos 
no banco State Street, em Boston - ele 
saiu para estudar finanças e acabou per-
manecendo nos Estados Unidos mais 
tempo do que imaginava. "Reencontrei 
um Brasil que parece outro país. Quando 
saí, havia poucas empresas de capital 
aberto, por exemplo", compara. 

"Muitos brasileiros estão nos procu-
rando por considerar que é o momento 
certo de voltar", diz Alexia Franco, direto-
ra da Hays, a consultoria responsável pelo 
recrutamento de Nahuz. Patrícia Epper-
lein, presidente da consultoria Mariaca & 
Associados, chama a atenção para outro 
fenômeno: muitos brasileiros estão pen-
sando duas vezes antes de sair do país 
para uma experiência no exterior. "Antes, 
qualquer oportunidade estava valendo, 
mesmo em lugares pouco relevantes ou 
conhecidos. Atualmente, ninguém quer 
se afastar do Brasil à toa e perder esse mo-
mento tão efervescente", analisa. • 

enfrentar uma série de dificuldades e pro-
vavelmente não vai conseguir ficar além 
dos seis meses permitidos", ressalta. O 
caso é tão sério que, de acordo com Adria-
na Prates, da consultoria Dasein, já come-
çam a aparecer até mesmo os casamentos 
de fachada. Isto é, executivos estariam pa-
gando para se unir a brasileiras e conquis-
tar, assim, o direito de ficar no país. 

Florian Otto, o CEO do Groupon, tem 
recebido muitas consultas de profissionais 
do mundo inteiro interessados em traba-
lhar no Brasil. 0 conselho que costuma 
dar é que se aproximem gradualmente, 
assim como ele próprio fez. Dentista por 
formação, Otto vinha todo ano ao pais, 
entre 2004 e 2008, para fazer trabalho vo-
luntário em hospitais públicos de Belo Ho-
rizonte, Curitiba e Salvador. Ao mesmo 
tempo, ele começava na Alemanha uma 
carreira paralela de consultor da McKin-
sey. Conseguiu, então, uma transferência 
para o Brasil. Já habituado à cultura e do-
minando bem o idioma, em junho do ano 
passado foi convidado a assumir o Grou-
pon, onde comanda mais de 500 pessoas. 
"A essa altura eu já estava bem esperto", 
brinca Otto. Ele conta que sentiu uma 
grande mudança na forma como o Brasil é 
visto no mundo desde a primeira vez em 
que esteve no país, há sete anos. "Antes só 
se falava de carnaval e futebol. Agora, o 
Brasil está realmente sendo levado a sério 
pelo resto do mundo", garante. 

Parte dessa nova imagem se deve à 
melhoria dos salários vigentes no país. 
Adriana Prates, da Dasein, diz que um 
dos maiores atrativos para os executi-
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