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Crise financeira internacional leva profissionais brasileiros a voltar os olhos para o mercado
interno. Além de consolidar a carreira, executivos querem contribuir para transformar o país

Movimento de volta

Que tal trabalhar em um grande re-
sort de esqui no Canadá e ainda faturar
uma graninha extra no exterior sem
deixar de estudar durante o período de
intercâmbio? A CI, empresa de inter-
câmbio e turismo, oferece a oportunida-
de para jovens brasileiros em duas pro-
víncias do país: Ontário e British Colum-
bia. Ao todo, são 65 vagas bem remune-
radas para intercambistas que vão con-
ciliar estudo e trabalho. Os interessados

em participar do programa devem ter
mais de 19 anos e nível intermediário
ou avançado em inglês. Para concorrer a
uma das vagas, procure um Consultor
CI em umas das 68 lojas brasileiras ou
acesse o site www.ci.com.br/fique-liga-
do.estude-e-trabalhe-no-canada.

As vagas são para chef de cozinha,
barman, recepcionista da escola de sno-
wboard, entre outras opções nos resorts
Blue Mountain, Panorama Village e Sil-

ver Star. O recrutamento será feito por
meio de entrevistas virtuais realizadas
pelos empregadores. Nas chamadas Fei-
ras de recrutamento, os candidatos terão
a oportunidade de conhecer mais sobre
as vagas que estão sendo disponibiliza-
das. Cada entrevista ocorre em um pe-
ríodo: a do Blue Montain na última se-
mana deste mês; e a do Panorama Villa-
ge e a do Silver Star, respectivamente,
nos dias 20 e 25 de agosto.

Localizado na área Norte de Toronto,
o resort Blue Mountain oferece 20 va-
gas; o Panorama Village, localizado no
interior de British Columbia, oferece 30
vagas, entre elas vendedor em loja de
esqui, barman, assistente e operador de
elevador. O resort Silver Star, em Mona-
shee Mountain, também no interior de
British Columbia, oferece 15 vagas, en-
tre elas zelador, chef e recepcionista da
escola de snowboard.

Para curtir a experiência, nada me-
lhor que conhecer o Canadá, aproveitar
a oportunidade de estudar e ainda ser re-
munerado. Informações sobre os pro-
gramas de estudo & trabalho podem ser
obtidas no www.ci.com.br ou pela central
de vendas (11) 3469-0400.

INTERCÂMBIO

Oportunidades em resort no Canadá
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TRÊS PERGUNTAS PARA...

Agora é realmente a hora de
voltar para o Brasil?
Este é um dos melhores momen-
tos dos últimos 15 anos para os
brasileirosquequeremvoltar.Eles
vãoentraremumaeconomiaque
está se aquecendo, mas eventual-
mente pode ser que não estejam
preparados para ela ainda.

Como se recolocar no mercado
de trabalho?
O mercado só tem espaço de so-
bra para o profissional de baixís-
sima remuneração ou o altamen-
te qualificado. Para aquele que
está no meio – a grande maioria –
há muita oferta, mas ele não tem
muita capacitação. Por isso, pre-
cisa buscar cursos de atualização
ou especialização nas áreas que
são mais demandadas pelo mer-
cado ou nas áreas onde tem mais
interesse.

O Brasil oferece cursos técnicos
de qualidade?
Temos excelentes cursos técni-
cos, excelentes escolas de negó-
cios e até cursos de alto nível que
não deixam nada a dever para o
mundo. O repatriado pode ficar
tranquilo que vai encontrar atua-
lização de qualidade. Às vezes,
brasileiro que está lá fora tem a
visão do Brasil de antigamente,
mas hoje as relações estão mais
profissionais e a exigência de co-
nhecimento faz com que a res-
posta seja bem melhor.
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CELINA AQUINO

Foram duas décadas nos Estados
Unidos. Depois de se formar em ciên-
cia da computação, Paulo Teixeira, de
46 anos, foi convidado para fazer mes-
trado fora do Brasil. A intenção nem
era se mudar definitivamente para o
exterior, mas logo surgiu a oportuni-
dade de assumir a área de informática
de uma empresa na Carolina do Sul e,
ao lado da mulher, ele decidiu se fir-
mar nos Estados Unidos. Paulo cons-
truiu uma carreira de sucesso, com
bons salários e cargos de chefia, até
que o Brasil fez seus olhos brilharem.
“A economia americana caiu muito e
ouvia do lado de cá como estava bem a
economia brasileira. Tinha duas op-
ções: ficar lá e esperar a situação me-
lhorar ou tentar uma opção aqui.”

Paulo desembarcou há 10 meses
em Belo Horizonte e em menos de 30
dias já estava empregado. De volta ao
mercado de trabalho mineiro, ele acre-
dita que a facilidade para ser contrata-
do se deve à experiência e ao conheci-
mento adquiridos durante a tempora-
da no exterior. Paulo aposta no futuro
do Brasil e planeja assumir uma posi-
ção de gerência de relações internacio-
nais. “Quero usar a boa leitura da cul-
tura estrangeira, visão macroeconô-
mica, conhecimento do mercado nor-
te-americano e toda a vivência que ad-
quiri para ajudar o crescimento brasi-
leiro”, explica.

Na época em que Paulo se mudou
para os Estados Unidos, era consenso
que, para ter uma carreira bem-suce-
dida, era preciso buscar uma oportu-
nidade no exterior. Muitos brasileiros
tentavam fazer carreira internacional
para aprender um idioma, aumentar a
visibilidade e ganhar um melhor salá-
rio, pois as opções no Brasil não eram
tão atraentes. “Sair do país hoje não é a
decisão mais estratégica para um exe-
cutivo”, opina o gerente geral da Da-
sein Executive Search, David Braga. Is-
so porque a experiência fora do país
não é o fator mais decisivo na hora da
contratação; é visto como um item
que se soma a outras competências. “A
experiência internacional faz um pro-
fissional ser diferenciado desde que
ele tenha feito algo transformador. Ir
para trabalhar em subemprego não
vale”, pondera.

Definitivamente, o Brasil não é
mais o mesmo de décadas atrás. Cada
vez mais as empresas brasileiras que-
rem profissionais com formação aca-
dêmica de qualidade, que saibam aliar
a competência técnica à gestão de pes-
soas, conheçam o negócio com o qual
vão trabalhar e promovam ações que
gerem resultados. Essa nova realidade,
muitas vezes, gera um choque cultu-
ral nos repatriados. “É como voltar pa-
ra a casa dos pais. Você tem que se
reinserir em uma cultura que é sua,
mas está completamente diferente. O
Brasil hoje é de alta performance e
competitividade”, diz o gerente geral
da Dasein Executive Search. Em mé-
dia, o período de readaptação no país
de origem é de dois anos.

A diretora executiva da Thomas Ca-
se & Case Consultores, Heloisa Gonti-
jo, acredita que a decisão de voltar ao
Brasil é acertada, porque o momento
econômico é interessante e a possibili-
dade de consolidar a carreira aqui é
grande, mas ela lembra que é impor-
tante traçar uma estratégia. “Não dá

para chegar e ficar esperando as coisas
acontecerem. Além de não ser uma
atitude bem vista pelas empresas, o
profissional precisa se atualizar em re-
lação ao momento que vive o Brasil e à
empregabilidade”, orienta. O repatria-
do precisa descobrir quais setores em-
pregam mais, onde há vagas abertas e
quais são as exigências. Se por um aca-
so não preencher algum requisito, de-
ve se preocupar em ter um ponto à
frente da concorrência.

Heloisa observa que a maioria dos
profissionais que decidem retornar ao
Brasil quer encontrar um emprego em
que se sintam recompensados pelo in-
vestimento no exterior. “Eles são mo-
tivados pela saudade da família e pela
vontade de voltar a ser parte da nação,
mas obviamente querem ter uma
qualidade de vida melhor ou igual à
que tinham. Por isso, não sei se volta-
riam se o Brasil não estivesse em uma
situação tão interessante”, destaca.

MOTIVAÇÃO O gestor público Hum-
berto Laudares, de 32, parece ser exce-
ção. Ele mora em Genebra, na Suíça,
uma referência em qualidade de vida,
mas planeja voltar no ano que vem
para o Brasil, assim que finalizar seu
doutorado. “O meu retorno é certo, in-
dependentemente de qualquer mo-
mento do Brasil. Recebo propostas de
promoção, mas por dinheiro nenhum
eu fico. Já vim com a passagem com-
prada”, brinca Humberto, que está há
cinco anos fora do país. O gestor públi-
co justifica-se, dizendo que a sua moti-
vação é ideológica. Ele explica que a
área onde quer trabalhar não depende
de boom econômico e destaca que, na
verdade, o crescimento brasileiro dos
últimos anos esconde muitas falhas
de políticas públicas.

Humberto é um dos jovens que
participam do livro Fazendo as malas,
da Editora Saraiva, que reúne depoi-

mentos de brasileiros que trabalham fora
do país. O gestor público conta que a ideia
surgiu em 2010, quando ele trabalhava no
Banco Mundial. Em conversa com colegas
da mesma nacionalidade, ele descobriu
que todos pensavam em voltar e contri-
buir de alguma maneira para o cresci-
mento do país. “Para mim, por exemplo,
foi importante conhecer a realidade de
países desenvolvidos e em desenvolvi-
mento. Acho que ainda tem muita coisa a
ser feita para que o Brasil possa competir
de igual para igual”, afirma. Dos 18 jovens
que contam sua história no livro, três já
voltaram para o Brasil.

Paulo Teixeira trabalhou por
20 anos nos Estados Unidos e,
mesmo com uma trajetória de
sucesso, não hesitou em
retornar a Minas

ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS

Humberto Laudares faz
doutorado na Suíça, mas já
conta os dias para voltar e

ajudar no crescimento
econômico do Brasil
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