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A carreira, volta e meia, impõe novos desafios aos profissionais. E, nos dias de hoje, as exigências 
não se restringem a acrescentar habilidades e cursos no currículo ou dominar tecnologias de 
ponta. É preciso uma dose a mais de coragem para aceitar missões em regiões de conflitos e que 
representem riscos ao executivo e sua família.  
 
A China, foco da superpneumonia asiática, os Estados Unidos e Oriente Médio, envolvidos na 
Guerra do Iraque, são alguns desses destinos. Não aceitar uma transferência para estes locais 
pode ter efeito negativo na trajetória profissional, independentemente do motivo alegado.  
 
Como agir em situações assim tão delicadas? A primeira providência, para Tácito Bocaiuva, sócio-
diretor da Bocaiuva International, é informar a família assim que a hipótese for apresentada na 
empresa. "Até porque, é uma maneira de preparar antecipadamente a esposa e os filhos da 
possibilidade de morar num país conturbado. Se a notícia for dada de uma hora para outra, as 
chances de ser mal recebida são maiores", garante o head hunter, que tem Philips e Antarctica 
em sua carteira de clientes.  
 
O especialista fala da situação com conhecimento de causa. Em 1970, então diretor de Recursos 
Humanos da Corning Brasil, detentora da marca Pirex, ele foi transferido para o Paquistão, no 
Oriente Médio. Sua missão era ajustar uma nova unidade operacional, recém-adquirida pela 
empresa, à cultura da companhia. A temporada durou apenas 60 dias, evitando a mudança de 
toda a família para a região, mas Bocaiuva sempre manteve um diálogo sincero com seus 
parentes, não descartando a possibilidade de uma expatriação mais longa. Logo que deixou o 
país, eclodiu um conflito entre etnias distintas pelo controle do Paquistão.  
 
- Rejeitar a oferta por receio das dificuldades é uma atitude imatura. Apesar de nunca ser 
externada com todas as letras, esta opção com certeza afetará a ascensão do profissional na 
empresa. Por isso, nem que aceite o desafio por uma curta temporada, o executivo deve ir - 
assinala.  
 
Ambiente hostil não adiou planos de mudança 
 
Visto, até bem pouco tempo como o destino preferido dos executivos em ascensão, os Estados 
Unidos entrou na listagem de regiões arriscadas após 11 de setembro de 2001, com os atentados 
a Nova York e Washington. A guerra entre o Iraque e o país, num segundo episódio, só veio a 
complicar ainda mais a situação. Mas nem a possibilidade de viver num ambiente hostil fez com 
que Paulo De Maio, atual diretor de relacionamento global de multinacionais americanas do 
BankBoston, adiasse os planos de se mudar com a família para Boston ainda nos primeiros dias 
de março desse ano. Vale lembrar que a Guerra do Iraque começou em 20 de março.  
 
- Não estamos acostumados com ambiente de guerra no Brasil. Mas, mesmo receoso, decidi 
enfrentar o desafio. Afinal, a transferência estava sendo cogitada há quase dois anos e não aceitar 
significaria perder espaço na companhia - reconhece De Maio, no BankBoston desde 1998.  
 
Se a insegurança atingiu o diretor do BankBoston, não foi diferente com Antonio Moreira, principal 
executivo da Stefanini nos mercados americano e canadense, que se mudou para os Estados 
Unidos no final de 2000. O profissional foi expatriado com a missão de expandir os negócios da 
consultoria de informática, mas não pensava em ter que enfrentar os problemas com segurança 
poucos meses depois de ter fixado residência no local.  
 
- No dia anterior aos atentados de 11 de setembro, estava naquela área em Nova York. Lógico 
que, sob o impacto da notícia, fiquei mais temeroso. Até porque, mesmo estando legalmente no 



país, sou um estrangeiro. Mas em nenhum momento pensei em fazer o caminho de volta - diz 
Moreira.  
 
Chance no exterior não deve ser desperdiçada 
 
Marcos Nogueira, vice-presidente financeiro da Lucent Technologies no Brasil, está planejando sua 
ida para uma região próxima a Miami desde janeiro. Ele conta que chegou a ficar temeroso por 
conta da guerra e, depois de discutir o assunto com a esposa, decidiu aceitar a transferência.  
 
"Vou me tornar o responsável pela área financeira da empresa em toda a América latina, um 
passo importantíssimo na carreira. Além disso, a empresa orienta seus funcionários sobre 
medidas preventivas de segurança." Nogueira, que já trabalhou pela Motorola em Chicago, 
acredita que a experiência internacional conta muito no currículo e por isso a chance não deve ser 
desperdiçada.  
 
Como ele, João Emerik Giorgetti, diretor de professional service da Avaya para a América Latina, 
está de malas prontas para Miami. "O clima por lá está tranqüilo e, no escritório regional, estarei 
em contato com todos os países em que a Avaya atua. É uma ótima oportunidade", diz.  
 
Diretor de RH para a América Latina da Lucent, Fernando Marques ressalta que a empresa 
costuma evitar que seus executivos transitem pelos locais em risco. Isso significa resolver 
assuntos menos urgentes por telefone e retardar a realização de reuniões. "Não há uma retração 
das expatriações por conta da guerra. A empresa oferece boas condições de moradia, salário, 
transporte e estudo para o executivo e sua família. É uma experiência que só tem a acrescentar 
ao profissional que se adapta a uma nova cultura e enfrenta o desafio", avalia.  
 
A orientação em empresas como Ford, Avaya, Asea Brown Boveri e Danone vai no mesmo 
sentido. Mas em alguns casos, as viagens são retardadas até que o clima de insegurança diminua. 
A matriz da Danone suspendeu viagens para Estados Unidos e Iraque quando a guerra estava 
prestes a eclodir. Já a Ford mostra-se preocupada com a superpneumonia asiática e parou de 
programar vôos para os países do Pacífico e da Ásia.  
 
Com plantas em vários continentes, a Asea Brown Boveri (ABB) tem larga experiência com 
processos de expatriação de executivos. Gerente de desenvolvimento humano e organizacional da 
área de international assignment da empresa, Crisleine Peres diz que já cuidou da ida de 
brasileiros para a Colômbia, Angola, Quênia e China. Um dos casos mais marcantes foi o de 
Nelson Narciso, que partiu com a mulher e dois filhos para Angola em 2000, em plena guerra civil.  
 
Empresas oferecem estrutura para minimizar problemas 
 
Crisleine conta que a ABB incluiu cláusulas sui generis no contrato, decorrentes da situação em 
que vivia o país, como a previsão de deslocamento para hospitais europeus próximos, em caso de 
problemas de saúde, e o reembolso do gasto mensal com a compra de água potável, artigo 
caríssimo em Angola. Antes de sua ida, Narciso passou por um seminário sobre Angola e entrou 
em contato com angolanos.  
 
- É uma questão de criar condições de vida para o funcionário no local, com a maior segurança 
possível. Os expatriados vivem geralmente em condomínios fechados de alto nível e seus filhos 
estudam em escolas internacionais, como uma comunidade à parte.  
 
É inegável que os executivos brasileiros estão indo cada vez mais longe no mundo empresarial - 
tanto hierarquicamente quanto geograficamente. O que não significa que não haja exceções. 
Presidente da TMP Worldwide, Simon Franco, há dois meses recebeu a incumbência de recrutar 
um controller para atuar na Colômbia. Recusou-a por não ter profissionais dispostos a se mudar 
para o país. "Consultamos seis executivos informalmente e nenhum deles aceitou. Mandamos a 



posição novamente para a matriz, nos Estados Unidos. Seria como achar uma agulha num 
palheiro", lembra.  
 
Dizer sim, em casos como este, aumentará em alguns zeros a conta bancária do profissional. Mas 
não é só. Não é incomum que as empresas ofereçam benefícios complementares como carros 
blindados, seguranças e residências reforçadas. "Mas, nem sempre, é o suficiente para atrair o 
candidato. O profissional não deve ser encarado como um mercenário, que acabará seduzido 
pelos adicionais oferecidos. Ele pensará também na integridade física dele e da família", resume 
Franco.  
 
Dicas 
 
>> Preparar antecipadamente a família para a possibilidade de transferência.  
 
>> Na hora da decisão, pesar os prós e contras de aceitar ou declinar.  
 
>> Mudar-se sozinho, num primeiro momento, e depois levar a esposa e os filhos.  
 
>> Conhecer os procedimentos de segurança adotados pela empresa no país em que irá residir.  
 
>> Se possível, fazer algumas viagens à cidade para facilitar a adaptação.  
 
>> Solicitar que a empresa arque com custos para minimizar riscos, como a contratação de 
seguranças, carros blindados e residências reforçadas.  
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