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Paulo. Nilsson queria provar que os 
planos globais da empresa não podiam 
deixar de fora o potencial de cresci
mento da economia emergente. A 
seu favor, o executivo trazia uma 
experiência no Brasil - ele havia 
trabalhado na indústria de embala
gens Tetra Pak entre 1994 e 1995 - e 
a convicção de que o 
mercado nacional era 
realmente promissor. 
O sucesso da marca no 
País, atualmente, dei
xou claro que a insis
tência do executivo 
foi acertada. Hoje, 
como CEO da empre
sa para a América 
Latina, Nilsson espe
ra convencer a matriz 
a inaugurar uma 
fábrica da Nespresso 
por aqui, a primeira 
fora da Suíça. A meta 
é estratégica, mas 
Nilsson não esconde 
que seria uma ótima 
oportunidade de unir o útil ao agradá
vel. O executivo fixou endereço no 
País, que se transformou num oásis 
diante de uma economia global estag 

nada. "Com o 
crescimento dos 
últimos anos, não 
tive dúvidas de 
que aqui era o 

meu lugar", afirma o engenheiro sueco. 
A decisão de cruzar fronteiras, e de 

apostar todas as fichas no mercado bra
sileiro, é cada vez mais comum entre 

profissionais estrangeiros. A crise nos 
mercados mais maduros explica o 
êxodo de profissionais qualificados dos 
Estados Unidos, da Europa e do J a p ã o . 
A l é m disso, o crescimento da economia 
brasileira elevou os salários, em compa
ração ao resto do mundo. "O Brasil ofe
rece remunerações mais elevadas e pers
pectivas de crescimento profissional", 
diz Ricardo Guedes, diretor da empresa 
de recrutamento Michael Page, no Rio 
de Janeiro. Um levantamento do grupo 
mostra que diretores comerciais e de 
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semana, em maio de 
2010, que ela rece
beu o ultimato da 
direção da cervejaria 
para definir o seu 
futuro. O momento 
não poderia ter sido 
mais propício. A 
economia estava 
bombando (cresce

ria 7,5% naquele ano), enquanto a 
Europa ainda vivia os efeitos da crise de 
2008, que viriam a se aprofundar em 
seguida. Sentada à beira-mar na praia de 
Camburizinho, no litoral norte de São 
Paulo, Isabel disse "sim", ao telefone, 
para o seu chefe na matriz. "Desde 
então, não paro de receber currículos de 
colegas portugueses, de todas as profis
sões, perguntando como é a vida por 
aqui", afirma. Para a direção da 
Heineken, a decisão de Isabel foi um 
alívio, dada a dificuldade que a empresa 
tem para contratar executivos com o 

mercado tão aquecido. 
A E S C A S S E Z DE MÃO DE OBRA QUALIFI

CADA NO PAÍS É RESULTADO DA EXPANSÃO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA NOS ÚLTIMOS 

ANOS, AGRAVADA, AINDA, PELA FALTA DE 

INVESTIMENTOS MACIÇOS EM EDUCAÇÃO. A 

TAXA DE D E S E M P R E G O DE JANEIRO, S E G U N 

DO O IBGE, FOI DE 5 ,5%, O Q U E COLOCA O 

PAÍS EM NÍVEL DE PLENO E M P R E G O . Em 

diversas áreas, como construção, tecno
logia e energia, a oferta de vagas supera 
o total de candidatos disponíveis. Um 
estudo recente da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) apontou 
que a falta de profissionais é uma das 
maiores deficiências da economia brasi
leira e afeta 69% das empresas do setor. 
Assim, o plano de importar colaborado
res entrou no rol de prioridades de mui
tas empresas. Dados do governo federal 
mostram que, nos últimos quatro anos, 
o número de autorizações concedidas a 
estrangeiros cresceu 60%, chegando a 
70.524 em 2011. Desses, 1.368 são profis-

da Femsa no Brasil 
e passou a administrar as marcas Kaiser, 
Sol e Bavaria. Isabel fez parte de uma 
equipe internacional responsável pela 
integração entre os funcionários da 
Heineken e os da Femsa no começo de 
2010. A economista teve exatos três 
meses para dizer se queria transferir-se 
em definitivo para cá. A decisão não era 
tão óbvia - Isabel já tinha recusado, no 
fim da década de 1990, uma proposta de 
outra empresa para trabalhar em São 
Paulo. "A imagem brasileira, naquela 
época, era de muita violência urbana e 
eu tinha medo de viver enclausurada", 
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sionais que estão assumindo cargos 
de alta direção, quase o dobro do 
registrado em 2008. 

O engenheiro elétrico italiano 
Vincenzo Di Giorgio, 41 anos, integra 
essa lista de imigrantes. Depois de 13 
anos de casa, ele largou, em 2009, um 
cargo de diretor na TIM Italia para 
assumir o comando de outra compa
nhia italiana no Brasil. Fascinado pela 
qualidade de vida proporcionada pelo 
Rio de Janeiro, e de olho no salário 
atraente, ele aceitou o cargo de CEO 
para a América Latina da Onda 
Mobile Communication, fabricante 
de tablets e celulares e fornecedora de 
modens para as operadoras TIM e Vivo. 
Esta é a segunda passagem profissional 

de Di Giorgio pelo País. 
Em 2001, ele atuou 
durante quatro anos na 
implantação da TIM. 
Mesmo de longe, 
nunca deixou de prestar a t e n ç ã o na 
curva ascendente do mercado nacional 
de te lecomunicações . A quantidade de 
celulares, por exemplo, saltou de dez 
milhões para 245 milhões nos ú l t imos 
dez anos. Números tão auspiciosos 
reforçaram a sua decisão de voltar num 
momento em que a crise derrubava as 
principais economias desenvolvidas. 

"Quando deixei Roma, 
há três anos, não via perspectiva de cres
cimento para a Itália", diz Di Giorgio. 
"Acreditei na expansão do Brasil e, ao 
mesmo tempo, tive a oportunidade de 
dar um salto na carreira." Casado desde 
o ano passado com uma italiana que 
conheceu na capital fluminense, este 
ano ele será pai de uma menina que o 
casal faz questão de que seja brasileira. 
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A l c a n ç a r um final feliz como o de 
Di Giorgio, entretanto, tem deman
dado uma dose extra de pac iênc ia 
dos profissionais para conseguir um 
visto de trabalho. S ã o inúmeros os 
relatos de profissionais que esperam 
a t é um ano para conseguir o aval do 
governo brasileiro. "0 visto de tra
balho é caro e complexo para as 
empresas", diz Denyz Monteiro, 
sócio-diretor da Fesa, consultoria 
especializada em altos executivos. 
"Há casos em que é 
mais fácil ir atrás de 
um brasileiro no 
Exterior e repatriá-lo 
do que trazer um 
estrangeiro" (veja 
texto na página 72). 
Ciente do gargalo, o 
Ministério do 
Trabalho elabora um 
projeto para acelerar 
a tramitação dos pro
cessos. "Toda deman
da de mão de obra 
estrangeira será aten
dida", afirma Paulo 
Sérgio de Almeida, 
coordenador-geral de 
imigração do Ministério do Trabalho. A 
pedido da presidenta Dilma Rousseff, a 
Secretaria de Assuntos Estratégicos 
(SAE) vai elaborar uma nova política 
nacional de imigração. A proposta é agi
lizar a entrada de profissionais exata
mente em áreas onde há carência de 
mão de obra. O ministro da SAE, 
Wellington Moreira Franco, afirma que 
o processo ainda está no início. "Temos 
consciência de que precisamos de uma 
nova política imigratória", disse Franco 
à DINHEIRO. A expectativa é facilitar o 
acesso de pelo menos 400 mil estrangei
ros para preencher as lacunas mais 
urgentes do mercado local. 

Um dos setores mais carentes é o de 
construção civil, que tem atraído milha
res de candidatos europeus. "Já temos 
mais de 20 mil engenheiros portugueses 
cadastrados em nossa comunidade de 

relacionamento 
de diversas áreas, 
como elétrica, 
mecânica, civil e 
ambiental", diz 
Denise Barreto, 
sócia da empresa 

paulista de recrutamento GNext. O ele
vado fluxo de investimentos em infraes-
trutura, com os eventos esportivos em 
2014 e 2016, e a exploração do pré-sal 
tendem a aumentar ainda mais as ofer
tas de vagas para a categoria. "Mesmo 
com os riscos de se importar gente, como 
as barreiras culturais, as companhias 
estão sendo obrigadas a estimular a cres
cente entrada de executivos estrangeiros 
para honrar prazos", afirma Matilde 
Berna, consultora de carreiras e diretora 
da Right Management, de São Paulo. 

O caminho para os engenheiros, 
entretanto, tem ainda mais obstáculos do 
que para outras áreas. Isso porque a pro
fissão, no Brasil, exige um registro no 
Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (Crea). Segundo José Carlos 
Martins, vice-presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria de Construção 

Civil (CBIC), para pleitear um visto de 
trabalho, os estrangeiros precisam pas
sar por um longo e burocrático trâmite 
junto aos conselhos regionais de cada 
Estado. Embora reconheça a carência -
as universidades nacionais formam 40 
mil engenheiros por ano, mas a deman
da é por 70 mil -, o Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (Confea) não 
vê com grande simpatia a concorrência 
que vem do Exterior. A entidade chegou 
a propor que os engenheiros estrangei
ros falem a língua portuguesa como con
dição para trabalhar por aqui. A ideia, 
felizmente, foi descartada. 

Na verdade, o mercado local está tão 
aquecido que tem acolhido até mesmo os 
profissionais que vieram com a cara e a 
coragem, sem um emprego definido. É o 
caso da engenheira italiana Silvia 
Bordoni, 30 anos. Em 2009, no auge da 
crise internacional, ela pediu demissão 
da companhia área Alitalia, na qual tra
balhava desde 2006 no departamento de 
compras, para fazer um MBA na capital 
paulista. Formada pela Universidade de 
Roma Tor Vergata, Silvia acredita ter 
tomado a decisão correta. "A Itália estava 
com a economia estagnada e as perspec
tivas que eu tinha lá eram mínimas", diz 
a engenheira, que integrou a primeira 
turma voltada para estrangeiros com 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



aulas em inglês da FIA Business School. 
Desde setembro de 2010, a italiana traba
lha no departamento de compras da 
Eisenmann do Brasil, uma empresa 
alemã especializada em sistemas de pin
tura automotiva. "Hoje minha condição é 
muito mais confortável do que a de meus 
colegas de faculdade que atuam no mer
cado italiano", afirma Silvia, que não pre
tende voltar tão cedo para a sua terra 
natal. "Além de ganhar mais, tenho boas 
perspectivas de crescimento." 

Outro que decidiu vestir a camisa 
verde-amarela foi o parisiense Fabrice 
Wermus, 28 anos, formado em adminis
tração com ênfase em marketing. Seu 
primeiro contato com o País aconteceu 
em 2008, quando foi trainee por três 
meses na Accentiv'Mimética, uma 
empresa de soluções de marketing do 

grupo francês Edenred. Depois da expe
riência, Wermus voltou para sua cidade 
natal, onde ficou desempregado durante 
seis meses. "Por conta da crise, cortaram 
muito a verba de marketing das empre
sas", diz. "As únicas vagas que apareciam 
eram para voltar a ser trainee." Em vez 
de ficar reclamando da falta de sorte, 
Wermus mandou um e-mail para seu 
ex-chefe no Brasil pedindo uma opor
tunidade. Depois de um burocrát ico 
t r â m i t e de nove meses para tirar o 
visto de trabalho, ele desembarcou no 
País para trabalhar no departamento 
de marketing da Ticket, que também 
pertence ao grupo Edenred. "Me mudei 
com planos de ficar apenas dois anos, 
mas agora pretendo construir minha 
carreira aqui", afirma o jovem adminis
trador, que também já recebeu vários 

currículos de amigos europeus. 
Ele observa que o lado ruim de se 

trabalhar em São Paulo é ser obrigado a 
enfrentar o trânsito, um choque para 
quem convivia com a extensa rede de 
metrô da capital francesa. Mas do ponto 
de vista financeiro, garante, a mudança 
valeu a pena. Pelo lado afetivo, a transfe
rência também mostrou-se bem-sucedi-
da. Wermus já arrumou uma brasileira e, 
de quebra, deixou-se seduzir pela mais 
famosa das festas nacionais. Estreou no 
Carnaval deste ano desfilando pela esco
la de samba paulistana Rosas de Ouro. 
Assim como o Carnaval, o mercado de 
trabalho está recebendo estrangeiros, 
como ele, de braços abertos. 

Colaboraram: Guilherme Queiroz e 
Luís Artur Nogueira 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 752, p. 66-72, 7 mar. 2012.




