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De uns anos para cá, mais especificamente na última década, tem sido cada vez mais visível a 
disposição entre os executivos em aceitar propostas de trabalho fora do eixo Rio - São Paulo. 
Trata-se de um desejo, principalmente, dos mais jovens, dispostos a buscar qualidade de vida 
para a família e, também, oportunidades de trabalho mais desafiadoras, em mercados com 
potencial de crescimento.  
 
O temor da crescente violência nos grandes centros também pesa - está entre os motivos mais 
comumente alegados para justificar o interesse em "migrar". Mas, claro, há muitos outros 
fatores igualmente importantes envolvidos.  
 
Trabalhando na área de executive search, me lembro de algumas posições que fiz para 
Estados do Sul e do Nordeste, com resultados que até poderia classificar de surpreendentes. 
Digo isso porque, se tais posições tivessem sido feitas há dez anos, o pacote oferecido pela 
companhia precisaria ser do tipo "irrecusável", daqueles que apresentam ao executivo a 
perspectiva de independência financeira em um curto período. Caso contrário, dificilmente ele 
aceitaria a mudança. Sabemos que é mais fácil lidar com ambientes, pessoas, tarefas, comidas 
e costumes conhecidos. A novidade exige flexibilidade, ousadia, tempo e reaprendizado.  
 
Hoje, para que boa parte dos executivos se disponha a deixar essa "zona de conforto", não é 
mais preciso que a proposta tenha vantagens extraordinárias. Claro, a infra-estrutura do local 
para onde o profissional avalia mudar é essencial - e certamente ainda há restrições a Estados 
distantes. Mas, nada que assuste.  
 
Na mudança, outro fator importante é o planejamento da adaptação, tanto para o executivo 
quanto para a família. Ou seja, é arriscado tentar fazer com que a integração ao novo 
ambiente aconteça por conta do acaso. É preciso buscar clubes, associações, enfim, locais que 
proporcionem a entrada gradual ao dia-a-dia da nova cidade. É importante espaçar as viagens 
de final de semana para rever pais ou amigos: o negócio é fazer as conexões locais o quanto 
antes.  
 
O fato é que, se para mudanças dentro do Brasil já se nota essa crescente disposição de 
executivos em arrumar as malas, quando surge uma proposta para deixar o país o interesse se 
torna ainda maior.  
 
À medida que a chegada de estrangeiros para ocupar cargos executivos tende a diminuir nos 
próximos anos, principalmente pelo alto custo que tal procedimento implica para as empresas 
multinacionais, os brasileiros estão cada vez mais qualificados para dar seguimento à carreira 
no mercado externo.  
 
A diferença é que, no passado, a maioria daqueles que saía para o exterior pensava em fazer 
vida lá fora. Hoje não, geralmente os executivos têm em mente um prazo pré-estipulado para 
o regresso. Isso nos leva a crer que o objetivo principal passou a ser buscar qualificação, para 
que depois, no médio prazo, dar continuidade à carreira aqui.  
 
A experiência é recompensadora, tanto em mudanças dentro do país como fora. No mínimo, 
dá ao executivo a chance de trabalhar imerso em culturas diferentes - e, com isso, 
desenvolver habilidades como relacionamento interpessoal e capacidade de comunicação. Isso 
vem da necessidade constante de se adaptar, reciclar conceitos e atitudes.  
 
A dimensão desta mudança de comportamento verificada em boa parte dos executivos 
brasileiros é significativa. Basta lembrar que, nos anos 80, o Brasil era tradicionalmente um 
pólo de imigração de profissionais e, agora, passa a ser um foco de emigração. Interessante, 
sem dúvida, e sinal dos novos tempos.  
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