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gestão de carreira

reportagem especial

O Brasil passa por um bom momento 
internacional. Com vários eventos 

de porte marcados para ocorrer por aqui 
nos próximos anos e com a crise instalada 
na Europa e nos Estados Unidos, há uma 
grande demanda de empresas internacio-
nais que procuram investir e se instalar 
no mercado nacional. O contexto pare-
ce perfeito para profissionais qualifica-
dos de diferentes áreas ficarem no País e 
aproveitarem esse boom de oportunida-
des de trabalho. Porém, vários deles que 
saíram do Brasil não pensam em voltar e 
preferem continuar ganhando experiên-
cia no exterior. Na área de comunicação e 
marketing, muitos executivos acham que 
ainda vale a pena desenvolver uma car-
reira internacional.

Os motivos para que um profissional 
qualificado vá para o exterior podem ser 
vários, mas geralmente são decisões to-
madas pelas empresas e não exclusiva-
mente de cunho próprio. “O primeiro fator 
é uma oportunidade que lhe é oferecida 
fora do País, em geral para uma posição 
melhor, ou para um desafio de maior en-
vergadura”, explica Aloisio Buoro, profes-
sor do Insper e especialista em carreira e 
gestão de pessoas.

Nestes tempos em que o Brasil virou 
o centro das atenções econômicas mun-
diais, pode parecer incoerente desenvol-
ver-se profissionalmente fora daqui. No 
entanto, há muito pontos positivos pa-
ra aqueles que trabalham fora. “Carrei-
ra internacional sempre vale a pena por-
que abre um caminho de desenvolvimen-
to, que, de outra forma, não é possível 
no país de origem. O momento atual do 
Brasil significa aumento de oportunida-
des, mas não necessariamente nas habi-
lidades, conhecimentos e competências 
que uma posição internacional requer”, 
aponta Buoro. Se o profissional tem fo-
co na evolução de habilidades e conhe-
cimento de outras culturas, ele considera 

Oportunidades lá fora
Apesar da crise econômica, profissionais de comunicação ainda consideram vantajoso trabalhar no exterior

Por EmErson ZanEttE

mercado

Danielle Newman entrou no 
mercado global a partir de uma pós-

graduação que foi fazer em marketing 
internacional, em Nova York. Terminado 

o curso, nos anos 1990, estagiou numa 
pequena empresa e daí foi para a 

Panasonic, onde chegou à posição que 
ocupa hoje – especialista sênior em 

marketing da divisão latino-americana.

“No futuro, gostaria de 
voltar e contribuir para 

o crescimento do Brasil, 
possivelmente trabalhando 
com marketing relacionado 

à Copa do Mundo e 
Olimpíada.”

Paulo Mira saiu do País em 2005, quando 
recebeu convite para ser o líder de marketing 

e estratégia da Miami Herald Media Co., 
antes de ir para a PHD Mobi (especializada 
em estratégias móveis e projetos digitais), 

em 2008. Hoje é o CEO da empresa.

“A PHD Mobi está 
se desenvolvendo 

internacionalmente.  
São muitas oportunidades  

que estão acontecendo 
neste novo segmento digital 
e temos que procurar estar 
perto de onde existem mais 
possibilidades de evolução.”

que o caminho internacional ainda é me-
lhor, apesar da situação econômica com-
plicada em alguns mercados.

Na opinião de Mario Divo, ex-presi-
dente da Associação Brasileira de Mar-
keting e Negócios (ABMN) e consultor de 
gestão e marketing, o mundo globaliza-
do requer profissionais com experiência 
no exterior. “Quem trabalha numa mul-
tinacional tem que saber como se dão os 
processos decisórios e como são feitos os 
planejamentos num contexto que englo-
ba diferentes culturas”, afirma Divo.

Além da experiência adquirida num 
ambiente internacional, há vários outros 
motivos para um profissional sair do país. 
Geralmente bem recebidos no exterior, os 
brasileiros são vistos como pessoas cria-
tivas e de bom humor. “Ele tem um jogo 
de cintura que é natural e que faz parte de 
sua cultura. Por isso, se adapta bem em 
diferentes tipos de ambientes”, comenta 
Divo. Esse fator, associado à facilidade de 
adaptação e à experiência de ter convivi-
do com adversidades como a hiperinfla-
ção do passado e crises financeiras, na vi-
são de alguns especialistas, fazem o pro-
fissional local ser considerado um bom 
trabalhador. “Por questões históricas, o 
brasileiro é aplicado, tem aptidão práti-
ca e gosta de resolver problemas”, com-
pleta o consultor.

Já fatores desfavoráveis, como adap-
tação a uma nova cultura e grande carga 
de informação nova, são digeridos aos 
poucos. E o preconceito contra o profis-
sional brasileiro é nulo ou muito peque-
no, geralmente se restringindo a brinca-
deiras em relação ao sotaque – que, em 
cidades internacionais como Londres, 
Toronto e Nova York (localidades onde 
os estrangeiros correspondem a mais de 
30% da população) pode ser considera-
do um diferencial e algo esperado num 
ambiente multicultural.

Outros especialistas veem a perma-

nência de executivos no exterior como 
um índice do crescimento da importân-
cia do Brasil no cenário mundial. Cada 
vez mais existirão organizações que pre-
cisam de um profissional brasileiro na 
equipe que fale português e conheça os 
costumes e o mercado local, por exem-
plo. “As companhias brasileiras estão in-
do para fora e as estrangeiras aumentam 
a quantidade de negócios que fazem com 
o Brasil. Consequentemente, mais em-
presas irão requerer brasileiros em seu 
time”, diz o consultor.

Expatriados
Paulo Mira, que já foi o principal nome 

de marketing do Grupo Folha e hoje é CEO 
da norte-americana PHD Mobi (agência 
responsável por desenvolver estratégias 
móveis e projetos digitais para empresas 
ao redor do globo), afirma que, apesar do 
crescimento econômico brasileiro, con-
tinuará nos Estados Unidos. Ele saiu do 
País em 2005, quando recebeu convite 
para ser o líder de marketing e estratégia 
da Miami Herald Media Co., antes de ir 
para a PHD Mobi, em 2008.

Para ele, atuar nos Estados Unidos é 
uma experiência enriquecedora. Ele cita 
as diferenças em trabalhar nos dois paí-
ses: “Lá há muitas ferramentas que aju-
dam a medir o retorno sobre o investi-
mento (ROI). Além disso, encontramos 
muita tecnologia e preocupação em criar 
processos que visem aumentar a capa-
cidade e eficiência da produção das em-
presas e pessoas e, com isso, alavancar o 
consumo”. O executivo acrescenta ainda 
que vê também uma grande preocupa-
ção com a comunidade e o bem comum 
na cultura norte-americana.

A opinião é compartilhada por Danielle 
Newman, especialista sênior em marke-
ting da divisão latino-americana da Pa-

nasonic, em Nova Jersey (EUA). Ela lem-
bra que os conceitos de marketing, ape-
sar de serem usados da mesma forma 
nos dois países, surgem primeiramente 
nos Estados Unidos e depois vão para o 
Brasil. “Os EUA estão um pouco à frente”, 
reconhece, citando como exemplo uma 
situação vivida por ela em 2007.

Na ocasião, a executiva trabalhou na 
promoção de um serviço, no Brasil, por 
meio de campanhas online. Para seguir 
a mesma estratégia dos EUA, era preciso 
comprar mídia online pelo método CPA 
(custo por aquisição), mas as oportuni-
dades eram escassas. Havia mais opor-
tunidades para comprar mídia em CPM 
(custo por mil). “Nesse período, perce-
bi que o mercado brasileiro ainda estava 
tentando se acostumar com o conceito 
de CPA”, conta a executiva.

Assim como Mira, voltar ao Brasil não 
está nos planos de Danielle. Aliás, ela acha 
que por ter conhecimento da cultura lo-
cal e falar português conquistou a posi-
ção que ocupa hoje. “Na realidade, tra-
balho com o Brasil no dia a dia, à distân-
cia. Exatamente pelo motivo de o País vir 
se destacando economicamente, a divi-
são B2B da Panasonic está investindo na 
América Latina e fui convidada a assumir 
o posto”, explica. 

Mira também aponta que a situação 
atual do Brasil reflete no trabalho que 
exerce no exterior. “Como a PHD Mobi 
cresce mundialmente, inclusive no Bra-
sil, acredito que participarei de muitos 
projetos por lá”, conta, ao destacar que 
o País é o principal mercado da Améri-
ca Latina e ocupa posição estratégica no 
planejamento mundial da companhia.

Para Danielle, o fato de estar no exte-
rior e ser responsável por mercados tão 
distintos quanto Colômbia, México e Bra-
sil, é uma situação perfeitamente geren-
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Histórias de quem voltou
Apesar dos vários pontos positivos 

na construção de uma carreira 
internacional, há atualmente uma 
tendência de profissionais qualificados 
voltarem ou optarem ficar por aqui. 
“O motivo é a reversão do ciclo de 
desenvolvimento econômico dos 
países. De um lado, temos uma boa taxa 
de crescimento interno no Brasil, que 
aumenta o número de oportunidades; 
de outro, a queda da taxa de 
crescimento dos países-destino, o que 
diminuem as condições favoráveis de 
mercado”, explica o professor Aloísio 
Buoro, do Insper.

É o caso, por exemplo, de Wanda 
Malhotra, sócia-proprietária da agência 
de marketing digital Upgrape, que 
preferiu apostar no bom momento 
econômico do País. Depois de uma 
temporada de quase dez anos em Nova 
York, onde foi diretora de marketing da 
marca de cosméticos Surya, Wanda se 
mudou para São Paulo, cidade onde, 
depois de alguns meses, abriu, junto 

com uma sócia, a sua empresa.
“As oportunidades estão aqui e 

o mercado brasileiro é promissor. 
Enquanto isso, na Europa há empresas 
fechando e com dificuldade financeira”, 
diz Wanda, que centraliza seus negócios 
na área cosmética e em start-ups de 
diferentes segmentos. Há quase cinco 
anos no mercado, ela afirma que hoje 
ganha mais dinheiro aqui do que se 
tivesse nos Estados Unidos e não pensa 
em voltar.

Depois de muito tempo fora, 
alguns profissionais podem enfrentar 
problemas de readaptação. O 
principal obstáculo que Wanda cita 
localmente é a burocracia, que funciona 
como um entrave para muitos dos 
serviços oferecidos por sua agência, 
fazendo com que eles, muitas vezes, 
não sejam concretizados dentro 
do prazo planejado. “Há muitas 
leis, regras e órgão envolvidos na 
realização de muitas atividades 
empresariais”, aponta, ao argumentar 

que o governo poderia simplificar 
o processo burocrático. A questão 
da disponibilidade de mão de obra 
qualificada é outro ponto levantado 
pela executiva – entrave que, muitas 
vezes, atrapalha o andamento dos 
negócios.

Problemas de readaptação são 
bastante comuns, principalmente os 
que se referem à forma de trabalhar 
do brasileiro em comparação a outros 
países. Segundo Buoro, há casos de 
pessoas que não mais se enquadram no 
País. Porém, ele ressalva o lado positivo 
provocado pelo choque de ambientes: 
“Uma carreira internacional traz, 
necessariamente, conhecimento sobre 
a cultura e o modo de trabalhar do outro 
país. Com isto desenvolve-se também 
a flexibilidade e a capacidade de lidar 
com o diverso”.

De acordo com Aldenizio Santos 
Bezerra, hoje gerente geral da 
Confederação Nacional das Revendas 
Ambev e das Empresas da Logística da 

Distribuição (Confenar), sua experiência 
na China o deixou mais paciente, já que 
lá é tudo planejado em longo prazo, 
enquanto aqui as negociações são mais 
imediatistas.  

A volta do executivo, que morou em 
cidades como Pequim e Xangai, foi por 
decisão própria. “A economia chinesa 
é dinâmica e pujante, mas a distância 
do Brasil, o frio e alimentação pesaram 
na decisão”, conta Bezerra, que 
atuava numa das áreas do globo mais 
vibrantes do comércio internacional, 
próximo a locais como Índia, Cingapura, 
Bangladesh e Hong Kong.

Apesar de ter exercido sua 
profissão num país distante cultural 
e geograficamente, Bezerra diz que 
o trabalho era feito de forma muito 
parecida com o estilo norte-americano, 
já que existe uma tendência no mercado 
chinês de enviar jovens universitários, 
incentivados pelo governo, a estudar 
em universidades como Harvard e 
Stanford. 

Por quatro anos, Aldenizio Santos 
Bezerra atuou no estreitamento de 

relações de empresários brasileiros 
com a China, tendo vivido em Pequim 

e Xangai. Com saudades do Brasil, 
voltou ao País e hoje é gerente geral 

da Confederação Nacional das 
Revendas Ambev.

“O padrão norte-
americano é 

preponderante quando 
executamos estratégias, 

planejamentos e 
negociações.”

Diretor de marketing do Yahoo 
Canadá, Agenor Castro viu a 

oportunidade surgir por conta 
de uma concorrência interna 

da empresa, que tem como 
prática de gestão incentivar o 
intercâmbio entre suas filiais.

“A técnica é a mesma 
no mundo todo. Só 

muda a forma como é 
aplicada.”

ciável. “Dependendo da estrutura da em-
presa, é possível contratar profissionais 
de marketing bilíngues e também agên-
cias locais. A Panasonic fez as duas coi-
sas. Mesmo estando no exterior, gerencio 
o trabalho de comunicação das agências, 
implementando diretrizes e ajudando a 
consolidar a operação”, explica.

Questão de escolha
Agenor Castro, diretor de marketing do 

Yahoo Canadá, percebe a permanência de 
um profissional brasileiro no exterior co-
mo opção. “Há muitas oportunidades fo-
ra do País e o Canadá vai bem financeira-
mente, já que não foi tão afetado pela crise 
mundial como Europa e Estados Unidos. 
Ao mesmo tempo, hoje ninguém tem que 
sair do Brasil”, pondera, lembrando que os 
profissionais não mais deixam o País por 
não encontrar emprego. 

No caso dele, a oportunidade surgiu a 
partir de uma concorrência interna. “Sem-
pre quis fazer carreira internacional e o 
Yahoo tem uma cultura de gestão inter-

nacional que incentiva essas mudanças”, 
conta, ao destacar que quando era geren-
te de marketing B2B no Brasil, já liderava 
projetos internacionais.

Castro garante não ter passado por di-
ficuldades de ajustamento no exterior. No 
Canadá, sempre foi apoiado por uma equi-
pe que o ajudou na adaptação profissional, 
desde o pessoal de vendas até o de produ-
tos. Contou também com o apoio de asso-
ciações como a Canadian Marketing As-
sociation (Associação de Marketing Cana-
dense) e National Advertising Association 
(Associação Nacional de Propaganda). 

Os profissionais brasileiros da área de 
comunicação são valorizados no merca-
do canadense, principalmente aqueles da 
área de publicidade, garante Castro. “Ir 
para o mercado canadense, claro, foi um 
desafio. A distribuição socioeconômica é 
diferente. Não trabalhamos com classe C, 
pois ela não existe e a concorrência é acir-
rada”. Além disso, o Canadá tem conceitos 
parecidos com os dos Estados Unidos, mas, 
ao mesmo tempo, possui suas especifici-

dades: “Ações de consumo de oportuni-
dade, por exemplo, que funcionam bem 
no Brasil e nos EUA, aqui não dão certo. 
Apesar do canadense ter um alto nível de 
renda, ele não é consumista”. 

Outras diferenças entre trabalhar nos 
dois países ficam por conta de avanços 
tecnológicos e questões econômicas.  O 
meio digital canadense é mais avançado 
que o brasileiro, por isso, muitas ações de 
marketing são feitas por meio de vídeos 
na internet. Além disso, a rede 4G já está 
disponível à grande parcela da população. 
“Essa característica leva a um crescimen-
to do investimento do bolo publicitário na 
área de vídeos”, explica Castro.

Quanto a preconceitos que, porventu-
ra, pudessem surgir por ser estrangeiro e 
vir de um país em desenvolvimento, afir-
ma que isso não acontece.  “Isso não exis-
te em Toronto, onde fica a sede do Yahoo 
no Canadá. A cidade é muito cosmopoli-
ta, com metade da sua população nascida 
no exterior. O país é receptivo e estimula a 
imigração”, completa.

Já as questões políticas e de diferenças 
culturais ligadas a procedimento e ceri-
mônia em ambiente profissional inter-
ferem sutilmente no dia a dia. Danielle, 
por exemplo, comenta que nos EUA nin-
guém termina um e-mail com “beijos”. “Es-
se comportamento não é aceitável devido 
ao sistema legal norte-americano, que dá 
mais oportunidades para que funcioná-
rios processem empresas ou colegas de 
trabalho”, conta. 

Na China a liberdade é controlada de 
perto pelo governo. “A internet tem vários 
sites bloqueados, estritamente proibidos 
de serem acessados”, diz Aldenizio Santos 
Bezerra. O executivo foi gerente de negó-
cios e atuou no estreitamento de relações 
de empresários brasileiros com a China, 
além do desenvolvimento de produtos 
por meio da Trade chinesa (órgão do Mi-
nistério de Comércio da China) por qua-
tro anos. Ele lembra que o Google tem vá-
rias restrições de uso em território chinês 
e menciona que o Baidu é o principal site 
de busca usado no país.fo
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1505, p. 116-117, 16 abr. 2012.




