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Manter contato com colegas ajuda a conseguir emprego na volta. 
 
Maurício Lopes, gerente-executivo técnico da Unimed-Rio, não pensou duas vezes em duas 
oportunidades da sua vida. Na primeira, ainda na faculdade de economia em Brasília, optou por 
fazer parte do curso na Universidade de Greenwich, na Inglaterra. Na segunda, já profissional, 
decidiu deixar o emprego para fazer mestrado de ciências atuariais também na Inglaterra. Com a 
globalização e a concorrência no mercado de trabalho, ter um curso no exterior no currículo é 
cada vez mais comum. Diante do aumento da oferta de cursos no Brasil, porém, muitos se 
perguntam se estudar fora do País é mesmo necessário. A concorrência gere também certo 
temor: há espaço no mercado para os que deixaram seus empregos por uma experiência 
internacional e depois querem voltar? 
 
O economista Leonardo Florêncio, analista de uma consultoria financeira, também largou o 
emprego para estudar fora. No caso dele, o risco de ficar sem emprego na volta ao Brasil poderia 
ser considerado maior, já que trabalhava no Banco Central. Tomada a decisão de cursar mestrado 
de finanças na London Business School, uma das mais renomadas do mundo, ele verificou que 
valeu a pena correr o risco. A experiência foi fundamental para aumentar a bagagem teórica e 
ganhar respeito no mercado.  
 
Para Lopes e Florêncio, a recolocação foi apenas uma questão de tempo. Já Jennifer Lau, gerente 
de canais eletrônicos da Ticket Serviços, que após três anos de empresa foi para os Estados 
Unidos fazer um curso de negócios, tinha emprego garantido na volta. O apoio da empresa foi 
total e irrestrito para a viagem.  
 
Porém, segundo a consultora de recrutamento e seleção da Agnis Recursos Humanos, Helena 
Erminpour, os exemplos não devem ser seguidos à risca. "Há pontos favoráveis e desfavoráveis 
na decisão de largar o emprego para fazer curso no exterior. Lógico que o profissional volta com 
visão mais ampla e com mais maturidade. Mas, muitas vezes, a noção de realidade fica um pouco 
distorcida e a recolocação pode ser difícil", analisa a consultora. 
 
Rede de contatos ativa é essencial para recolocação  
 
Problemas que não afetaram os três, mas que, em alguns momentos, chegaram a assustar Lopes, 
da Unimed. "Fiz meu mestrado de ciências atuariais em Londres e decidi voltar ao Brasil depois do 
final da tese. Foi muito complicado. Tinha uma proposta para ficar na Inglaterra, mas acabei 
voltando. Quando cheguei aqui comecei a procurar minha rede de amigos e conhecidos para saber 
do mercado. Através deles, acabei chegando aqui na Unimed", resume Lopes que, mesmo sem 
contato algum com Helena Erminpour, parece ter ouvido seus conselhos. "É fundamental manter 
o network sempre ativo.  
 
Mandar e-mails durante a viagem e, quando voltar, entrar em contato com todos é a principal 
forma de manter a rede ativa", afirma. Problema que Jennifer, da Ticket não teve. Funcionária da 
empresa desde 1999, em 2001, ela decidiu cursar gestão de negócios na Universidade da 
Califórnia, nos Estados Unidos. Contou com o apoio e o incentivo da empresa, que não só 
manteve o seu contrato, como também lhe ofereceu crescimento profissional. "Foi muito 
importante sair daqui com a certeza do emprego na volta.  
 
Estudei para trazer conhecimentos para mim e para a empresa também. Quando voltei consegui 
ganhar uma equipe e assumi a área de canais eletrônicos", conta. Uma segurança que não fez 
parte da rotina de Lopes e de Florêncio, mas que também não impediram o sonho de estudar fora 
de ser realizado. "Não sabia se teria emprego na volta, mas decidi arriscar. Valeu a pena em 
todos os sentidos", enfatiza Lopes. "Fui estudar, mas sabia que queria voltar. Não queria fazer 



carreira no exterior. Quando cheguei aqui fui chamado para várias entrevistas e acabei achando 
um trabalho que se encaixava perfeitamente com tudo o que tinha aprendido", revela Florêncio, 
que deixou a estabilidade do Banco Central. Segundo o gerente de marca e comunicação do 
British Council, Rodrigo Gaspar, os cursos de pós-graduação são as alternativas mais procuradas 
por executivos e também por recém-formados que querem estudar na Inglaterra. "Os cursos são 
mais compactos e há muita flexibilidade em relação aos horários e uma grande variedade de 
profissões atendidas", frisa. Direito, comunicação, negócios e relações internacionais são as áreas 
mais procuradas. Os estudantes interessados devem desembolsar, no mínimo, 5 mil libras (cerca 
de R$ 21 mil).  
 
De acordo com a consultora da Agnis RH, engana-se quem pensa que cursos no exterior, sejam 
de pós-graduação ou não, são fundamentais para o sucesso de um executivo no mercado. "É 
importante, mas não acho essencial. O executivo pode ter boa formação e boas vivências aqui no 
Brasil mesmo. Mas, se tiver a oportunidade é interessante que vá, contanto que não tenha ilusões 
sobre a recolocação e também que saiba separar bem a realidade vivida no curso da nossa", 
alerta. 
 
Diploma internacional não garante sucesso  
 
Mesmo quem viveu a experiência de estudar no exterior não considera que o sucesso esteja 
atrelado a ela. "É um momento em que se cresce muito, mas acredito que há pessoas que, 
realmente, não precisam. Tudo depende da condução da carreira e da história de vida 
profissional. O Brasil consegue ter excelentes profissionais formados completamente aqui", 
assegura Jennifer Lau, da Ticket. "Estudar no exterior não é uma questão imprescindível.  
 
Acho que é oportunidade de estar em novo ambiente, com cultura diferente, mas a carreira não é 
só feita disso. Existe uma série de habilidades que o profissional precisa ter e que o curso fora do 
País não vão dar. Antes de qualquer coisa, é importante ter talento", justifica Maurício Lopes, da 
Unimed-Rio. Na avaliação de Leonardo Florêncio, a coragem de arriscar é ponto muito valorizado 
por empresários e consultores de recursos humanos (RH).  
 
A atitude de largar tudo para estudar no exterior é bem vista em muitos casos. "A atitude de 
largar um emprego para tentar um crescimento profissional é muito respeitada. As pessoas 
percebem que não somos acomodados e que estamos sempre querendo melhorar nosso trabalho, 
o que é bom para a empresa também", diz. Acomodação que não faz parte do vocabulário de 
Jennifer, que já pensa em novos cursos e novas viagens nos próximos anos. "Claro que quero 
voltar. Se tiver uma oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos ou na Europa, ou de fazer um 
novo curso, vou mesmo", conclui a executiva. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 jun. 2006, Carreiras, p. B-9. 
 


