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Renovar o passaporte seis meses antes de sua data de vencimento, manter em dia vistos para 
países como EUA e China, além de vacinar-se contra febre amarela. Estas são algumas das 
precauções centrais que os executivos devem ter para não perder suas viagens de negócios.  
 
Executivos sempre prontos para viagem 
 
É preciso estar preparado para as exigências burocráticas de cada país. Uma viagem de 
negócios pode surgir de um dia para outro. Os executivos estão sujeitos a serem enviados a 
qualquer parte do mundo, muitas vezes com a missão de negociar contratos milionários. Por 
isso, é preciso estar preparado para enfrentar a situação e manter as exigências burocráticas 
das viagens internacionais em dia. Assim, a única preocupação que o profissional terá será a 
de se preparar para o trabalho.  
 
"No mundo corporativo, uma reunião adiada pode significar um contrato perdido e um prejuízo 
inestimável. Para minimizar os riscos da inviabilidade de embarque de executivos, pode-se 
adotar algumas rotinas simples, mas que fazem toda a diferença", diz André Webber, gerente 
de marketing da Tour House, agência especializada em viagens de negócios.  
 
Todos lembram da necessidade do passaporte, mas poucos levam em consideração a 
importância da validade do documento ser de, pelo menos, seis meses. "Ter o visto não 
autoriza automaticamente a entrada do profissional no país", explica Webber.  
 
Segundo ele, ao chegar no destino, o departamento local de imigração pode impedir a entrada 
do executivo se seu passaporte tiver validade inferior a seis meses. "Por isso, recomendamos 
que o documento seja renovado sempre antes desse período", complementa Webber.  
 
Depois do passaporte, o visto também é um velho conhecido dos viajantes. A sugestão é que o 
profissional solicite ou renove periodicamente vistos para EUA, Canadá, China e Japão, mesmo 
que não estejam previstas viagens a esses destinos. Outros países que exigem o visto também 
devem ser incluídos nesse roteiro, caso a companhia tenha negócios no local. "É importante 
que o executivo tenha trânsito livre nesses países por pelo menos mais seis meses 
subseqüentes à data prevista para o retorno da viagem", observa Webber.  
 
A solicitação pode ser feita mesmo que não haja nenhum compromisso agendado com uma 
carta da empresa informando a possibilidade de o executivo precisar viajar a negócios. "Basta 
uma declaração da empresa dizendo que o funcionário pode viajar a negócios. Isso vale para a 
maioria dos países", diz Webber.  
 
Da mesma forma, o contínuo controle de vacinas - contra febre amarela, exigido em diversos 
destinos internacionais (veja quadro ao lado); contra encefalite japonesa B, para quem vai ao 
extremo oriente; e meningite meningocócica A+C, aos que se dirigem com freqüência à região 
sub-saárica da África - pode determinar o bom andamento dos negócios com empresas de tais 
países.  
 
"Não é possível entrar em Lima, no Peru, por exemplo, sem vacina contra a febre amarela", 
alerta Webber. A imunidade é de dez anos e pode ser adquirida gratuitamente nos principais 
aeroporto do Brasil. Mas é preciso lembrar que para embarcar é preciso ter tomado a vacina 
há, pelo menos, dez dias. "Mesmo as pessoas mais preparadas, como o médico Dráuzio 
Varela, são pegas de surpresa com isso. Ele, por exemplo, pegou febre amarela em uma 
viagem nacional a trabalho", comenta.  
 
Outro aspecto importante a ser observado é o seguro saúde. Países como França, Alemanha, 
Itália e Espanha exigem a apresentação de uma apólice que cubra despesas médicas de até € 
30 mil. "Muitos executivos têm plano de saúde com cobertura internacional, por isso não 
fazem seguro viagem. Mas, dessa forma não podem provar para a imigração, no momento da 
entrada no país, que a apólice cobre despesas nesse valor.  



 
"Com tudo isso resolvido, vou para a reunião muito mais tranqüilo e muito mais preparado 
para fechar um negócio", comenta Webber.  
 
kicker: A imigração local pode impedir a entrada do viajante caso seu passaporte esteja com 
uma validade inferior a seis meses  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 maio 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 


