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Viagem é rotina em
empresas globais
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epois que o colunista e escritor inglês
Mark Simpson criou as expressões
metrossexual e retrossexual, a Virgin
Atlantic Airways lançou recentemen-
te o termo jetrossexual: homens e
mulheres que têm a missão de cruzar

fronteiras para decidir o futuro de suas em-
presas. Ou seja, levam, além da bagagem, a
rotina de viajar pelo mundo. A "Jetrosexual
Magazine", publicação de bordo da compa-
nhia aérea inglesa que apresentou o novo
conceito, definiu os jetrossexuais como os
herdeiros dos jetsetters, viajantes da era de
ouro da aviação.

Como será o dia-a-dia, aparentemente
cheio de glamour, de um profissional que
pode estar, neste exato momento em São
Paulo, e em pouco mais de uma semana vai
circular pelo mundo afora absorvendo e
propagando a cultura de diversos países?

Maria Fernanda dos Santos Teixeira, vice-
presidente da EDS América Latina, empresa
que terceiriza serviços em Tecnologia da In-
formação (TI) para 60 países, sabe bem, há
15 anos, como é romper fuso horários para
tomar decisões. A executiva saiu há poucos
dias de São Paulo com apenas uma baga-
gem de mão e tendo como destino o Méxi-
co, onde durante uma semana terá no seu
cotidiano o entra-e-sai de várias reuniões.

Em seguida, viaja para Nova York e fica
três dias. Depois volta para capital paulista,
e, no mesmo dia, segue para San Diego, nos
Estados Unidos, onde permanece menos de
48 horas e retornar para sede da multinacio-
nal no Brasil. "Só tenho tempo para trocar a
bagagem e beijar os meus filhos."

Para ela, o relacionamento com profissio-
nais de diversas culturas contribuiu para o
crescimento profissional e pessoal. "Aprendi
a ser mais compreensiva e a ter mais cora-
gem na hora de uma decisão. Se não tivesse
essa experiência internacional, certamente
não seria tão segura quanto sou hoje", desta-
ca Maria Fernanda.

A executiva viaja quinzenalmente para o
exterior e já conheceu mais de 12 países a
trabalho. Depois de passar por uma saia-
justa, Maria Fernanda participou de um
curso de etiqueta numa das maiores escolas
para executivos, aThunderbird, no Arizona,
Estados Unidos, onde passou a entender
melhor as diferenças culturais.

- Uma vez, num almoço de negócios
nos Estados Unidos, passei por uma situa-
ção constrangedora ao ver o modo como
um grupo de asiáticos manifestava a satisfa-
ção pela comida. Perdi a fome e deixei trans-
parecer que não me sentia bem. Aquela ex-
periência serviu como lição e, mais tarde,
quando participei de um curso de boas ma-
neiras, entendi melhor aquele comporta-
mento. Hoje sei respeitar melhor as diferen-
ças culturais—ressalta a executiva.

Além de estudar a cultura de cada país
antes de viajar, Maria Fernanda procura
praticar esportes, como tênis e trekking, pa-
ra compartilhar da companhia dos estran-
geiros no exterior. Para a funcionária da
EDS, que morou seis meses na Venezuela e
no México, a incumbência de rodar o mun-
do é repleta de vantagens como, além do seu
próprio enriquecimento cultural e profissio-
nal, proporcionar à família, desde cedo, co-
nhecimentos de novas culturas.

—Só pude dar aos meus filhos o conheci-
mento que possuem por causa do meu tra-
balho. Eles já moraram comigo no exterior e,
sempre que possível, passam alguns dias
em outro país onde estou trabalhando -

frisa. No ano passado, Maria Fernanda ga-
nhou 2 milhões de milhas de uma compa-
nhia área, usando o benefício em duas via-
gens à Europa com a família.

Há cinco anos como gerente de Recursos
Humanos (RH) da Unisys, Fernando Garcia,
de 28 anos, tem como missão viajar, tam-
bém pelas três Américas, para executar, en-
tre outras funções, a contratação de executi-
vos e a gerência de projetos. Para ele, que já
morou nos Estados Unidos e no Canadá,
duas características são indispensáveis para
quem pensa em ser um profissional com o
perfil de um jetrossexual: fazer um inter-
câmbio e ser um camelão, isso é, saber lidar
com situações adversas.

Um profissional com perfil jetrossexual,
na Unisys, pode ter um acréscimo de 20% a
25% no salário por causa das suas qualifica-
ções, segundo Garcia. O executivo diz que
não tem como comparar o seu nível cultural
de hoje com o que tinha antes de exercer es-
sa função. Porém, embora tenha prazer no
que faz, se pudesse viajaria menos. "As via-
gens comprometem muito o lado pessoal."

O último roteiro do diretor de negócios
da fabricante de veículos Troller, Clecio Eloy,
é de tirar o fôlego de qualquer bandeirante:

Argentina, Venezuela, República Dominica-
na, Estados Unidos, França, Angola, Kuwait
e Emirados Árabes. Sua jornada de trabalho:
ficar uma média de dois dias nos países lati-
nos e uma semana nas outras regiões.

Eloy conta que viajar pelo mundo enri-
queceu muito o seu poder de negociação.
"O brasileiro é muito ansioso no momento
de negociar. Para os árabes, a última infor-
mação num processo de negociação é o pre-
ço. Eles falam de tudo, esperam a gente can-
sar para depois falar em dinheiro", diz o exe-
cutivo, que passou a adotar a estratégia.

Quem pensa em viajar ao Oriente Médio
a negócio deve ficar atento para evitar gafes,
como a que Eloy cometeu há pouco tempo.
"Após a assinatura de um contrato, recebi de
presente de um xeque uma caneta Dupont
com a qual ele havia assinado. Percebi que o
gesto era praxe e retribui com outra caneta
que havia recebido no hotel. Depois fui con-
ferir o preço da caneta: custava quase l mil
euros."

Os executivos Maria Fernanda, Garcia e
Eloy desconheciam a definição jetrossexual,
mas têm uma mesma opinião: entre outras
características, é imprescindível falar fluen-
temente, pelo menos inglês, e espanhol.
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