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Mesmo com bastante experiên-
cia de vida e de carreira, o médi-
co psiquiatra Maurício da Silva
Lima, aos 54 anos, aceitou em
junho deste ano tocar um novo
projeto em uma companhia nos
Estados Unidos.

“Cheguei à Roche em 2010 co-
mo diretor médico e, em junho
deste ano, surgiu a oportunida-
de de ocupar esse posto nos Es-
tados Unidos.” Segundo ele, a
proposta vinha ao encontro do
que ele buscava para sua carrei-
ra, ou seja, poder trabalhar com
neurociência.

Hoje, ele é vice-presidente de
uma área médica da Genen-
tech, empresa de biotecnologia
do grupo Roche, na Califórnia.
Ele confessa que tem um gran-
de desafio nessa nova função:
liderança. “Aqui, há pessoas téc-
nicas que são excepcionais. O
americano é ótimo na entrega,
mas prepará-los para o trabalho
coletivo, em equipe é um gran-
de desafio”, diz.

Ele comanda uma equipe de
67 pessoas, basicamente profis-
sionais norte-americanos e, se-
gundo ele, o “brasileiro” preci-
sa mostrar trabalho. “Sou testa-
do diariamente. Eles são críti-
cos, os padrões são altos e preci-
so entregar resultados”, diz.

Para Lima, esse processo é es-
timulante. “Eu me sinto usando
habilidades mais brasileiras, co-
mo ser mais comunicativo, ten-
tar quebrar o gelo, formar times
para tentar maior aproxima-
ção.” Segundo ele, esse é um
aprendizado que vai além do
técnico. “Aprender sobre cultu-
ras e maneiras diferentes, mu-
da a visão. Depois do intercâm-
bio voltarei diferente.”

Lima não tem prazos defini-
dos para ficar nos Estados Uni-
dos. “É preciso encarar a opor-
tunidade de acordo com as ex-
pectativas. Pela experiência, de-
senvolvimento profissional e
aprendizado”, diz.

O diretor da empresa de re-

crutamento e seleção Hays, Lu-
cas Peschke, acredita que o in-
tercâmbio, ou expatriação, é
uma oportunidade para o profis-
sional melhorar algumas com-
petências, ganhar expertise no
negócio, conhecer outra área e
outra operação. “Qualquer des-
ses movimentos tem o objetivo
de proporcionar maior expe-
riência”, diz.

Depois de 10 anos na compa-
nhia, Daimler Trucks Europa e
América Latina, o brasileiro Jo-
nathan Pertter Marxen, de 32
anos, teve a oportunidade de
trabalhar na matriz da empresa,
na Alemanha, exercendo a fun-
ção de estrategista.

Global. “Para o desenvolvimen-
to de carreira essa vivência é
muito importante para mim”,
conta. Marxen está no país euro-
peu desde o anos passado. E, se-
gundo ele, no Brasil não haveria
condições de desempenhar es-
se trabalho. “Aqui é mais global,
estou na matriz da companhia,
tenho a oportunidade de experi-
mentar, além de outra cultura,
uma nova maneira de fazer ne-
gócio”, acredita.

Ele revela que a troca é muito
positiva. “Aqui fico mais regra-
do, assim como os alemães, que
são extremamente focados e or-
ganizados, e eles aprendem
com a minha flexibilidade”, diz.

Marxen tem um contrato de
trabalho de três anos, mas não
está preocupado com o retor-
no. “A volta está aberta. Posso
prorrogar minha estadia aqui,
ou voltar. Ao retornar posso mu-
dar de área. Não tem nada defi-
nido. O que sei é que a experiên-
cia é proveitosa.”

O gerente do centro e distri-
buição da Kimberly-Clark, Ales-
sandro Brehm, de 34 anos, parti-
cipou do programa da compa-
nhia, chamado de Cross Boar-
der, de julho a setembro de 2012
em Porto Rico.

“Foi uma experiência gratifi-
cante pessoal e profissional,
participei de um projeto logísti-

co em uma região totalmente di-
ferente do cenário logístico que
temos no Brasil, com o desafio
da complexidade cultural e dos
idiomas.”

Para ele, são grandes os desa-
fios de trabalhar fora do País. “A
distância de casa, saudade do fi-
lho e da esposa. Profissional-
mente,o desafio foi primeiro en-

tender a complexidade logísti-
ca e cultural de quatro idiomas
e as moedas de todas as ilhas.”

Brehm conta que o intercâm-
bio possibilitou mais exposição
da sua atuação e experiência
profissional logística no Brasil
e na América Latina.

“Ampliou ainda mais minha
visão de negócio, networking

com outros profissionais de em-
presas do segmento de bens de
consumo e de serviços logísti-
cos fora do Brasil.”

A colombiana Erika Neira, de
28 anos, especialista em pesqui-
sa de mercado para a América
Latina esteve no Brasil por três
meses participando do progra-
ma de intercâmbio da Kimberly-
Clark. De acordo com ela, o pro-
grama permite conhecer me-
lhor a região. “Esta experiência
me deu a oportunidade de ava-
liar os negócios nessa região
com mais eficácia e aprofunda-
mento”, diz.

Erika destaca que foi muito
importante conhecer o traba-
lho 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 apren-
dizado que levou para a Colôm-
bia foi entender a importância
do ser humano para o desenvol-
vimento dos negócios. “No Bra-
sil, o recurso humano é altamen-
te valorizado deixando as pes-
soas mais motivadas.”

O diretor de alimentos
e bebidas do Grand
Hyatt São Paulo, Rei-

naldo Queija, de 35 anos, aca-
ba de retornar ao Brasil de-
pois de uma temporada de
quase três anos no Chile. “Es-
sa experiência permitiu no-
vos possibilidades e me pre-
parou para assumir o cargo
que tenho hoje”, diz.

Ele foi para o Chile em
2010 com algumas desafios.
“Eu precisava entender o mo-
mento certo de ter mais flexi-
bilidade e jogo de cintura,

que é um traço do brasilei-
ro, para não ser mal inter-
pretado pelos chilenos. E
também precisava enten-
der a economia do país e a
moeda diferente.”

O objetivo dele era con-
quistar experiência interna-
cional e dar um salto na car-
reira. Ele acredita ter conse-
guido. “Hoje, sou um líder que
compreende melhor o desen-
volvimento da minha equipe.
Os resultados é um time mais
autônomo e feliz.”

Depois de três anos no Chile,

Queija foi convidado para assu-
mir o departamento aqui no Bra-
sil. “Eu cresci com a experiên-
cia lá fora e estava preparado.”

Queija acredita que o know-
how adquirido no Chile foi rele-
vante para assumir o posto aqui
no Brasil. “Aprendi a ser mais
tolerante comigo, com os cole-
gas 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 in-
tercâmbio para os
profissionaisde dife-
rentes cargos e tem-
po na empresa
com a intenção é

dar oportunida-
de de desenvol-

vimento profissional e pessoal.
A duração do programa de-

pende do projeto e da vaga. “O
mais importante é abrir os hori-
zontes e entender mais o clien-
te.” Segundo ele, essa oportuni-
dade permite desenvolver
maior tolerância para a diversi-
dade e ter mais flexibilidade na
tomada de decisões.

O francês Thierry Guillot, de
44 anos, desde 2010 é o diretor
geral do Grand Hyatt São Paulo.
“Eu estava na Alemanha quan-
do 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 idio-
ma. “Eu tinha de falar portu-
guês. Chegando aqui comecei a
fazer aulas e em três meses já
conseguia conversar”, diz. O se-
gundo era o gerenciamento de
pessoas.

“O Brasil tem uma maneira
diferente de gerenciar. O lado
emocional está mais presente,
o confronto deve ser mais sua-
ve e educativo do que na Fran-

ça. Para trabalhar melhor eu
pedia feedback dos colabora-
dores sobre a minha gestão.”

Guillot revela que está im-
pressionado com a capacida-
de de realizar projetos dos
brasileiros. “Esse entusias-
mo eu nunca vi em outros paí-
ses que estive. Vou levar para
sempre como aprendizado
para os negócios”, diz o fran-
cês em um bom português.

Reportagem de capa

● Local
Esteja informado sobre a econo-
mia, cultura e sociedade do país
para o qual será transferido

● Projeto
Avalie o escopo do trabalho. An-
tes da mudança, converse com a
empresa sobre o processo, os
prazos e o planejamento

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

● 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

Erika Neira, especialista em pesquisa de mercado para América Latina da Kimbely-Clark

● Para a diretora de RH da Ro-
che, Denise Honorato, os brasilei-
ros assumem posições em ou-
tros países por sua flexibilidade,
trabalho em equipe, receptivida-
de e criatividade. Hoje o grupo
tem 50 profissionais atuando no
exterior. A gerente de RH da Mer-
cedes-Benz do Brasil, Vivian Loio-
la, destaca o desenvolvimento de
potenciais técnicos ou de lideran-
ça durante o programa do grupo
Daimler que tem hoje 29 brasilei-
ros fora e 38 estrangeiros aqui. O
programa Cross Boarder da Kim-
belry-Clark já teve 19 participan-
tes. A gerente de Talent Manage-
ment Fernanda R. Abrantes diz
que a empresa entende que a
realização desse intercâmbio
possibilita a troca de experiência
entre colaboradores.

“No Brasil, o recurso humano é altamente valorizado, eles motivam e incentivam o trabalho em equipe”

Experiência e
aprendizado
profissional
longe de casa
Trabalhar fora do País é oportunidade
de desenvolvimento e amadurecimento
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Empresas investem
em programas para
o desenvolvimento

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

Guillot.
Aprendeu
português
em três
meses

Queija. “Eu cresci com a
oportunidade que tive”

Lima. Experiência o levou a assumir a vice-presidência de uma unidade da Roche nos EUA
Brehm. Passou três meses
trabalhando em Porto Rico

Marxen. Projeto de três anos na matriz, na Alemanha
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2013, Empregos & Carreiras, p. 3.




