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Trabalhar no exterior é considerado um sonho distante por muitos profissionais. Nem tanto. É 
cada vez maior a oferta de vagas fora do País para praticamente todas as áreas de atuação. No 
entanto, nem tudo são flores. Para conseguir uma oportunidade internacional alguns requisitos 
são fundamentais, como domínio de idiomas e qualificação técnica, e a concorrência é acirrada.  
 
Estudante de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Bruno Areal teve a 
oportunidade de trabalhar por um mês na Itália e, melhor, em sua área de atuação. O 
universitário, que tem descendência italiana, afirma que aprendeu muito durante o período que 
esteve fora e que seu currículo está sendo mais valorizado.  
 
- O sistema jurídico dos dois países é diferente, mas, mesmo assim, muitos dos procedimentos 
que aprendi lá estão sendo úteis aqui. Além disso, viver em um outro lugar, com outra cultura, é 
uma experiência única, que amadurece. Tenho certeza que o fato de ter trabalhado no exterior 
pesou muito para as empresas que me contrataram depois da viagem - acredita Areal, que hoje 
atua na área de varejo da Shell.  
 
Uma experiência profissional internacional certamente traz muitos benefícios para a carreira seja 
de executivos ou recém-formados, acredita o vice-presidente executivo do Grupo Catho, Francisco 
Resendes. Para o consultor, a internacionalização da carreira traz muitas vantagens e torna o 
profissional muito mais disputado no mercado nacional.  
 
Antes de fazer as malas e decidir procurar uma colocação fora do País, no entanto, é necessária 
boa dose de planejamento. O primeiro passo é tentar buscar uma oportunidade enquanto ainda 
estiver no Brasil, só viajando quando já tiver uma colocação acertada. Outra opção, diz Resendes, 
é procurar uma vaga fora dentro da própria empresa onde trabalha.  
 
Informações sobre a cultura do país  
 
- Para conseguir uma vaga no exterior o profissional tem que ter diferenciais de competência. 
Domínio de idiomas, informações básicas sobre a cultura do país de destino e muito conhecimento 
técnico são fundamentais. A concorrência é muito grande - observa o vice-presidente do Grupo 
Catho.  
 
Algumas empresas disponibilizam em suas páginas na Internet um banco de vagas não só no 
Brasil, mas em vários países. A Danone é uma das companhias que aposta no recrutamento 
online. Pelo site www.danonepeople.com, o profissional pode pleitear vagas em unidades da 
Danone em 120 países. A página permite realizar buscas por área profissional, experiência e por 
localização da unidade em que se pretende trabalhar.  
 
O recrutamento é feito por inscrições para vagas específicas. Segundo a empresa, se o candidato 
não atende ao perfil desejado, o currículo fica arquivado para oportunidades futuras. A gerente de 
assuntos corporativos da Danone, Sandra Rietjens, garante que este sistema facilita a 
classificação automática dos currículos. Cerca de 5,6 mil pessoas estão cadastradas no sistema.  
 
- O candidato passa a conhecer as particularidades e semelhanças dos mercados em que a 
Danone atua. Uma outra vantagem é o crescimento pessoal que uma experiência internacional 
proporciona, a partir do contato com outras culturas - diz Sandra, acrescentando que os 
colaboradores da empresa também podem fazer uso da ferramenta, desde que as oportunidades 
internacionais estejam de acordo com seu plano de carreira. Atualmente, dez funcionários da 
Danone Brasil estão no exterior.  
 



A Shell também tem uma parte de sua página eletrônica dedicada ao recrutamento e seleção. Os 
interessados em trabalhar na empresa podem se candidatar a posições no Brasil e no exterior. A 
maior parte das vagas é destinada a profissionais da área técnica.Optar por países que têm 
demanda de determinados profissionais também é uma atitude que pode aumentar as chances de 
sucesso dos interessados em ir para fora do País.  
 
As áreas de Internet e informática de vários lugares estão sempre em busca de técnicos e 
graduados brasileiros, avisa Resendes. O terceiro setor, continua, é outro segmento que vem 
tendo demanda, principalmente depois do início da guerra.  
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