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Experiência e
aprendizado
profissional
longe de casa

O QUE CONSIDERAR
●

●

Mesmocom bastanteexperiência de vida e de carreira, o médico psiquiatra Maurício da Silva
Lima, aos 54 anos, aceitou em
junho deste ano tocar um novo
projeto em uma companhia nos
Estados Unidos.
“ChegueiàRocheem2010como diretor médico e, em junho
deste ano, surgiu a oportunidade de ocupar esse posto nos Estados Unidos.” Segundo ele, a
proposta vinha ao encontro do
que ele buscava para sua carreira, ou seja, poder trabalhar com
neurociência.
Hoje, ele é vice-presidente de
uma área médica da Genentech, empresa de biotecnologia
do grupo Roche, na Califórnia.
Ele confessa que tem um grande desafio nessa nova função:
liderança.“Aqui,hápessoastécnicas que são excepcionais. O
americano é ótimo na entrega,
masprepará-los para o trabalho
coletivo, em equipe é um grande desafio”, diz.
Ele comanda uma equipe de
67pessoas,basicamenteprofissionais norte-americanos e, segundo ele, o “brasileiro” precisa mostrar trabalho. “Soutestado diariamente. Eles são críticos,ospadrõessãoaltos epreciso entregar resultados”, diz.
ParaLima,esse processoé estimulante.“Eu mesintousando
habilidadesmaisbrasileiras, como ser mais comunicativo, tentar quebrar o gelo, formar times
para tentar maior aproximação.” Segundo ele, esse é um
aprendizado que vai além do
técnico.“Aprendersobre culturas e maneiras diferentes, muda a visão. Depois do intercâmbio voltarei diferente.”
Lima não tem prazos definidos para ficar nos Estados Unidos. “É preciso encarar a oportunidade de acordo com as expectativas.Pela experiência,desenvolvimento profissional e
aprendizado”, diz.
O diretor da empresa de re-
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Lima. Experiência o levou a assumir a vice-presidência de uma unidade da Roche nos EUA
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Desafios

Entenda quais os desafios nessa
nova fase. Desenhe com o RH da
empresa os desafios para não ter
dúvidas quando já estiver lá

crutamento e seleção Hays, Lucas Peschke, acredita que o intercâmbio, ou expatriação, é
umaoportunidadeparaoprofissional melhorar algumas competências, ganhar expertise no
negócio, conhecer outra área e
outra operação. “Qualquer desses movimentos tem o objetivo
de proporcionar maior experiência”, diz.
Depois de 10 anos na companhia, Daimler Trucks Europa e
América Latina, o brasileiro Jonathan Pertter Marxen, de 32
anos, teve a oportunidade de
trabalharna matriz daempresa,
na Alemanha, exercendo a função de estrategista.
to de carreira essa vivência é
muito importante para mim”,
conta.Marxenestánopaíseuropeu desde o anos passado. E, segundo ele, no Brasil não haveria
condições de desempenhar esse trabalho. “Aqui é mais global,
estou na matriz da companhia,
tenhoaoportunidade deexperimentar, além de outra cultura,
uma nova maneira de fazer negócio”, acredita.
Ele revela que a troca é muito
positiva. “Aqui fico mais regrado, assim como os alemães, que
sãoextremamentefocadoseorganizados, e eles aprendem
com a minha flexibilidade”, diz.
Marxen tem um contrato de
trabalho de três anos, mas não
está preocupado com o retorno. “A volta está aberta. Posso
prorrogar minha estadia aqui,
ouvoltar.Aoretornarpossomudar de área. Não tem nada definido.O que sei é que a experiência é proveitosa.”
O gerente do centro e distribuiçãoda Kimberly-Clark,AlessandroBrehm,de 34anos,participou do programa da companhia, chamado de Cross Boarder, de julho a setembro de 2012
em Porto Rico.
“Foi uma experiência gratificante pessoal e profissional,
participei de um projeto logísti-

Projeto

Avalie o escopo do trabalho. Antes da mudança, converse com a
empresa sobre o processo, os
prazos e o planejamento

Trabalhar fora do País é oportunidade
de desenvolvimento e amadurecimento
Edilaine Felix

Local

Esteja informado sobre a economia, cultura e sociedade do país
para o qual será transferido

Marxen. Projeto de três anos na matriz, na Alemanha
coemumaregiãototalmentediferente do cenário logístico que
temos no Brasil, com o desafio
da complexidade cultural e dos
idiomas.”
Para ele, são grandes os desafios de trabalhar fora do País. “A
distância de casa, saudade do filho e da esposa. Profissionalmente,odesafiofoiprimeiroen-

tender a complexidade logística e cultural de quatro idiomas
e as moedas de todas as ilhas.”
Brehm conta que o intercâmbio possibilitou mais exposição
da sua atuação e experiência
profissional logística no Brasil
e na América Latina.
“Ampliou ainda mais minha
visão de negócio, networking

comoutrosprofissionaisdeempresas do segmento de bens de
consumo e de serviços logísticos fora do Brasil.”
A colombiana Erika Neira, de
28anos, especialistaempesquisa de mercado para a América
Latina esteve no Brasil por três
meses participando do programadeintercâmbiodaKimberlyClark.De acordo com ela, oprograma permite conhecer melhor a região. “Esta experiência
me deu a oportunidade de avaliar os negócios nessa região
com mais eficácia e aprofundamento”, diz.
Erika destaca que foi muito
importante conhecer o trabalho regional que é desenvolvido
no Brasil, pelo seu tamanho,
uma vez que o País é “quase a
metade do América do Sul”.
Ela conta que o maior aprendizado que levou para a Colômbia foi entender a importância
do ser humano para o desenvolvimentodos negócios.“No Brasil,orecursohumanoéaltamente valorizado deixando as pessoas mais motivadas.”

●

Momento

Antes de aceitar a proposta, ou
se candidatar para a vaga, pense
sobre o momento da carreira e
da vida, avalie os eventuais
riscos e onde quer chegar
●

Resultados

Converse sobre os projetos a
serem desenvolvidos e
entenda bem como será feita a
entrega de resultados
DIVULGAÇÃO

Brehm. Passou três meses
trabalhando em Porto Rico

Empresas investem
em programas para
o desenvolvimento
● Para a diretora de RH da Ro-

che, Denise Honorato, os brasileiros assumem posições em outros países por sua flexibilidade,
trabalho em equipe, receptividade e criatividade. Hoje o grupo
tem 50 profissionais atuando no
exterior. A gerente de RH da Mercedes-Benz do Brasil, Vivian Loiola, destaca o desenvolvimento de
potenciais técnicos ou de liderança durante o programa do grupo
Daimler que tem hoje 29 brasileiros fora e 38 estrangeiros aqui. O
programa Cross Boarder da Kimbelry-Clark já teve 19 participantes. A gerente de Talent Management Fernanda R. Abrantes diz
que a empresa entende que a
realização desse intercâmbio
possibilita a troca de experiência
entre colaboradores.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2013, Empregos & Carreiras, p. 3.

“No Brasil, o recurso humano é altamente valorizado, eles motivam e incentivam o trabalho em equipe”
Erika Neira, especialista em pesquisa de mercado para América Latina da Kimbely-Clark

LÁ E CÁ

‘APRENDI A SER
MAIS TOLERANTE
COM TODOS’
O Grand Hyatt tem 50 brasileiros atuando fora
e 17 pessoas de fora trabalhando no hotel daqui

O

diretor de alimentos
e bebidas do Grand
Hyatt São Paulo, Reinaldo Queija, de 35 anos, acaba de retornar ao Brasil depois de uma temporada de
quasetrês anosnoChile.“Essa experiência permitiu novos possibilidades e me preparou para assumir o cargo
que tenho hoje”, diz.
Ele foi para o Chile em
2010 com algumas desafios.
“Euprecisavaentenderomomentocertode termaisflexibilidade e jogo de cintura,

que é um traço do brasileiro, para não ser mal interpretado pelos chilenos. E
também precisava entender a economia do país e a
moeda diferente.”
O objetivo dele era conquistar experiência internacional e dar um salto na carreira. Ele acredita ter conseguido. “Hoje, sou um líder que
compreende melhor o desenvolvimento da minha equipe.
Os resultados é um time mais
autônomo e feliz.”
Depois de três anos no Chile,

Queija foi convidado para assumirodepartamentoaquinoBrasil. “Eu cresci com a experiência lá fora e estava preparado.”
Queija acredita que o knowhow adquirido no Chile foi relevante para assumir o posto aqui
no Brasil. “Aprendi a ser mais
tolerante comigo, com os colegas e com os subordinados. Eu
amadureci profissionalmente.”
O diretor regional de RH do
Hyatt América Latina Miguel
Bermejo, diz que o hotel
tem programas de intercâmbio para os
profissionaisdediferentescargosetempo na empresa
com a intenção é
dar oportunidade de desenvol-

Guillot.
Aprendeu
português
em três
meses

vimento profissional e pessoal.
A duração do programa depende do projeto e da vaga. “O
mais importante é abrir os horizontes e entender mais o cliente.”Segundo ele, essa oportunidade permite desenvolver
maior tolerância para a diversidade e ter mais flexibilidade na
tomada de decisões.
O francês Thierry Guillot, de
44 anos, desde 2010 é o diretor
geraldo GrandHyattSãoPaulo.
“Eu estava na Alemanha quando recebi uma ligação do meu
chefe perguntando se eu queria
assumir o cargo no Brasil. Eu
não conhecia nada da América
Latina, era um grande desafio.”
O primeiro deles era o idioma. “Eu tinha de falar português. Chegando aqui comecei a
fazer aulas e em três meses já
conseguiaconversar”,diz.O segundo era o gerenciamento de
pessoas.
“O Brasil tem uma maneira
diferente de gerenciar. O lado
emocional está mais presente,
o confronto deve ser mais suave e educativo do que na Fran-
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Queija. “Eu cresci com a
oportunidade que tive”
ça. Para trabalhar melhor eu
pediafeedbackdos colaboradores sobre a minha gestão.”
Guillot revela que está impressionado com a capacidade de realizar projetos dos
brasileiros. “Esse entusiasmoeununcaviemoutrospaíses que estive. Vou levar para
sempre como aprendizado
para os negócios”, diz o francês em um bom português.

