


FOI EM UMA SALA de parto da Cidade do México
que o peruano Teobaldo Palácios descobriu o valor
da comunicação. Palácios, diretor de contas da Nokia
para a América Latina, foi designado a trabalhar no
México durante três anos, tempo em que nasceu seu
segundo filho. "Na mesma sala tirei uma foto com
meu celular e a enviei a minha família no Peru como
mensagem multimídia ou MMS", lembra ele. "Foi
assim que todos em Lima conheceram o Mateo."

Quem também conhece o preço de ter a família
longe é o argentino Pablo Zanardo, diretor regional
de operações da Datastream Systems. A empresa de
software empresarial ofereceu a Zanardo um posto
em Santiago. "Antes havia recebido uma proposta
para trabalhar em nosso escritório no Brasil, a qual
recusei, mas quis essa nomeação no Chile principal-
mente porque resulta num grande desafio profissional
e porque me possibilitou manter minha família em
Buenos Aires, pela proximidade", diz Zanardo, que
de fato optou por não desalojar sua família. Enquanto

isso, ele vive com um pé em
Santiago e outro em Buenos
Aires. "Quando estou na
Argentina, adoto o estilo

de vida 'móvel", diz. "Isto

é: ter um celular com o mesmo número de Santiago,
para receber chamadas de clientes e fornecedores, e
ter acesso banda larga na minha casa, permitindo uma
conexão permanente com o escritório."

Ele não é o único. "Aonde quer que more ou vá,
conectar-me à internet é fundamental", diz o norte-
americano Christopher Zanyk, gerente-geral da Nortel
no Chile desde 2000, para quem as tecnologias como
Wi-Fi ou Edge são essenciais. "Tenho minha vida
completamente atada à internet: contatos, jornais,
notícias, bancos, investimentos, contas de serviços
mensais, etc.", afirma. "Não passo um dia, nem nas
férias ou fins de semana, sem me conectar."

E não se trata de um caso extremo de obsessão da
era da internet. De fato, o estudo de estilos de vida
2005 realizado pela AméricaEconomia destaca que,
para 44% dos executivos latino-americanos, estar co-
nectados as 24 horas do dia é muito importante. Uma
grande parte dos entrevistados respondeu que teve de
responder a e-mails em lugares tão inusitados como
em um jantar romântico (5%), na praia ou piscina
(23%), ou enquanto está no banheiro (35%).

Para isso, as tecnologias de conexão são funda-
mentais. No caso de uma viagem de negócios, 74%
dos entrevistados se preocupam primeiro em levar seu
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celular ante 9% que se preocupam com as gravatas
que levam na mala. É que a conectividade torna
mais fácil todo tipo de viagem. Especialmente
as expatriações corporativas, que seguem
em alta. Segundo estudo de Mercer Human
Resource Consulting, 36% das empresas na

América Latina estão aumentando as trans-
ferências entre subsidiárias. Embora não se

trate das eternas designações do passado, em
que a perspectiva de ir trabalhar em outro país
significava mudar-se por um período de cinco
anos. A tendência detectada por Mercer é que as
designações que mais incrementam são de curto e
médio prazo (um a três anos), enquanto 28% das
empresas da região diminuiram suas nomeações
internacionais de mais longo prazo.
Além disso, sabendo das complicações trazidas

por uma realocação por negócios, as empresas têm
melhorado suas políticas de transferências de execu-
tivos. Na gigante holandesa Philips, por exemplo, a
chamada "política de expatriação mundial" contempla
uma série de incentivos para os executivos que aceitem
a proposta de viajai. "Há uma ajuda de instalação,
que se paga uma vez; uma ajuda de expatriação,
equivalente a 10% do salário anual se a expatriação



é inter-regional ou 5% se é dentro da região; ajuda
para aluguel de casa, que varia de país a país entre
10% e 25% do salário, porque depende de fatores
como qualidade de vida, segurança, poluição, etc.",
diz José Manuel Salvador, gerente de remuneração e
expatriação para a América Latina da Philips.

Para facilitar a vida dos executivos 'móveis' há
inclusive empresas especializadas. "Antigamente, as
companhias exigiam ao executivo que se mudasse
e lhe davam uma quantidade fixa de dinheiro para
que ele resolvesse tudo por sua conta, com pouca
consideração pelo núcleo familiar e pelas pressões
ocasionadas pela mudança", diz Gustavo Higueras,
vice-presidente para a América Latina da Prudential
Relocation, empresa especializada em brindar servi-
ços a expatriados. Sua função é ampla: cobre desde
a localização da casa do executivo ao trâmite de seu
visto e o processo imigratório, além da documentação
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para bancos, localização e aluguel da sua nova casa,
transporte de seus pertences e móveis, assistência
com a escola e cursos para aprender a nova língua e
de adaptação cultural.

A ajuda é bem-vinda, mas no sucesso da adapta-
ção influem vários fatores, que excedem em muitos
casos os desejos de cooperar das companhias. "A
empresa contribui com todo o tema logístico, mas
não há nada que possa fazer para facilitar a relação
do expatriado com o meio", diz Gustavo Sorgente,
presidente para a região Sul da Sun Microsystems
que, depois de viver por três anos com sua família em
Miami, está de volta à Argentina, seu país de origem.
"A mudança é geralmente traumática para a família.
Por exemplo, para mulheres/ maridos de executivos
que vivem no exterior, o fato de não falar o idioma
pode resultar numa grande frustração porque cria
uma barreira social muito delicada."





De fato, para Alberto Mondelli, diretor da divisão Outra das soluções é trabalhar em uma grande
de capital humano da Mercer Human Resource Con- multinacional que se ocupe de solucionar esses trâ-
sulting, na maioria dos casos o sucesso da mudança irrites chatos. Para o chileno Ricardo Cortês, vice-
está relacionado precisamente com a adaptação da presidente e diretor jurídico para a América Latina
família no novo país. "A aceitação dos filhos à nova da Nestlé, que há cinco anos vive e trabalha na Suíça,
escola, nova cultura e novos amigos, e a inserção do tudo ficou a cargo da empresa. "A Nestlé tem políticas
cônjuge na vida social e cultural são fatores de muito muito claras sobre o tema, que se adaptam perfeita-
peso", afirma. "Até as diferenças na comida podem mente às diferentes situações que se apresentam. Um
ter impacto nessas situações." Quem compartilha essa expatriado sempre terá seu plano de aposentadoria
opinião é o chileno Cláudio Villarino, vice-presidente coberto no país que legalmente corresponda", diz.
e gerente-geral da Kodak Health Group ti "Quanto à saúde, o expatriado e sua
na América Latina. Durante os seus 29 No CÍ1SO flclS família estão cobertos pelo sistema do
anos na empresa foi designado para apOSeiltadOf Í&S, íi país em que vive, incluindo os seguros
trabalhar em diversos países, como SODia (Ias paitCS pode complementares necessários."
Peru e Estados Unidos. "Quem segue ser Ullia SUrprtíSít Não obstante, todas essas facilidades
em seu ambiente de trabalho, mesmo desaÇfildá V c f 1ue funcionam como incentivos para as
que seja em outro país, não sente tanto a realocações de negócios são um luxo
mudança", diz ele. "A família é a que mais sofre." que apenas as grandes empresas podem bancar. Cerca

No caso de Villarino, a Kodak cuidou de todos de 69% dos executivos latino-americanos acreditam
os detalhes, desde levar sua mulher ao destino para
escolher uma casa antes da mudança até a escolha de
um bom hotel até que encontrasse a casa desejada.

Uma vez instalado no novo país, está claro que
nem todos os problemas podem ser resolvidos via
telefonia móvel. Um executivo que recebe a proposta
de mudança tem que fazer muitas perguntas antes de
aceitar. Uma delas é o que ocorrerá com a poupança
para saúde ou aposentadoria. "O sistema de AFP
chileno tem muitas virtudes, tanto que está sendo
avaliado em muitos países do mundo", diz Zanyk.
"Entretanto, ter alguns anos contribuindo em um país
com um sistema cem por cento separado e depois
outros anos investindo em outro país com outros sis-
temas, significa ficar com uma aposentadoria parcial
em um lado e outra de outro lado, e a soma das partes
pode ser uma surpresa desagradável."

NOVAS VIVÊNCIAS

Para Teobaldo Palácios, esse não foi uma preocu-
pação na hora de decidir trabalhar no México. "Na
maioria dos casos dos expatriados, a Nokia fornece
tanto um plano de previdência privada como um
seguro de saúde, e cuida para não prejudicar seus
empregados em nenhum aspecto", diz ele. "Eu diria
que trata de oferecer os benefícios necessários para
equilibrar sempre a condição de estar distante de seu
país de origem."

Em alguns casos, as coisas têm sido facilitadas. "O
Chile tem convênios com a Argentina que permitem
transferir os fundos aportados às administradoras de
fundos de pensões e aposentadorias de meu país",
afirma o argentino Zanardo. "E, quanto ao seguro de
saúde, a companhia incluiu no salário um adicional
para poder cobrir um seguro de saúde privado na
Argentina para a minha família, que pago de forma
particular, além do aporte legal que faço ao seguro
de saúde local."

que somente as grandes corporações estão bem pre-
paradas para expatriar seus executivos.

Apesar das compensações que acompanham uma
nomeação internacional, a maioria dos expatriados
considera sua mudança mais como uma oportunidade
para crescer culturalmente e aprender com novas vi-
vências. Para Cortês, apesar da distância e o idioma,
há semelhanças entre Chile e Suíça. "Os costumes
aqui são bastante parecidos com os do Chile tradi-
cional no qual me criei, com ênfase mais marcado no
respeito às normas." Gostos pessoais? "Sou andinista,
e agora mudei para alpinista", conta Cortês. "Além
disso gosto dos automóveis esportivos conversíveis,
e por isso me considero no paraíso (especialmente a
uma hora das autopistas da Alemanha)."

O peruano Teobaldo Palácios terá boas lembran-
ças de sua vida no México. "Os costumes evoluem.
Você começa a gostar dos tacos, se adapta aos ho-
rários para não ficar deslocado. Se você é bom pra
isso, começa a pegar o gosto e chega a identificar-se
com a cultura." Agora, Palácios está de volta a Lima
e reconhece sentir falta de um bom café da manhã
mexicano e dos bons amigos que deixou lá. Por is-
so, não acredita que o lucro tenha que ser avaliado
sempre pelo lado econômico. "Penso que passa mais
pelo enriquecimento da vida em todo sentido, e isso
você não ganha numa viagem de turismo."

Para Gustavo Sorgente, da Sun, seus três anos de
vida em Miami lhe deram uma perspectiva diferente.
"A experiência de entender o estilo de vida em outros
países é impagável", afirma. "Meu melhor conselho
para quem tiver oportunidade de fazê-lo é viver fora
por um tempo ainda que não faça uma grande dife-
rença econômica."

Com mercados cada vez mais identificados com
a globalização e a tecnologia, ser móvel hoje e estar
conectado deixou de ser uma vantagem comparativa.
E a nova regra corporativa. •


