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• Empresário no Setor de TI (1990-)

• CEO da empresa MBI
• Colunista fixo da revista 

Information Week (1999-)
• Vice-presidente de Relações Públicas 

da Assespro Nacional (2011-2014)
• Representante do Brasil 

perante a ALETI (2009-) e WITSA (2010-)
• Presidente da ALETI – Federação Ibero-

Americana das Entidades de TI (2011-2015)
• Ex-presidente e diretor 

da Assespro São Paulo (2003-2010)
• Ex-professor do IME USP (1988-1998)



Uma ‘pequena’ amostra



Assembléia ALETI
Panama, 2010



Assembléia ALETI – Guatemala, 
2011



Future Internet Assembly
Poznan, 2011



GPPS 2011 - Guadalajara



Audiência no Parlamento Europeu
Bruxelas, 2011



CeBIT 2012
Hannover



Congresso Mundial de TI 2012
Montreal, Canadá



30 anos Cavedatos
Caracas, 2013



Cúpula Mundial de Políticas 
Públicas em TI – São Paulo, 2013



Atenção!
A palestra começa agora...



O que é Carreira Internacional?
• Trabalhar no Exterior

• De forma permanente?
• ... Ou de forma temporária?
• Num único país?
• ... Ou em vários?



Uma experiência única
• Compreensão de “mundo”
• Diversidade Cultural, Política e Social

• Principalmente as que não constam nos guias de viagem
• Exemplos:

• PIB acumulado pelas 500 maiores empresas do país
• Comportamento dos cidadãos em relação às ‘moedinhas’

• Dica:
• Deixe de ser turista, e passe a se considerar viajante!



Pré-requisitos
• Domine idiomas estrangeiros

• Quanto mais melhor
• Inglês deve ser o primeiro
• Incluindo a linguagem dos gestos!
• Sempre haverá lugares onde ninguém te entende

• Vá além da fluência -> esperteza!

• Estudo antecipado dos 
países que irá visitar/trabalhar



Vá fundo!
• Aprofunde-se nos locais que visita!

• Aeroportos, cidades grandes, centros de convenções, 
hotéis 4 e 5 estrelas, restaurantes ‘da moda’

• Péssimas amostras de um país!

• Dica:
• Compre um chip local de celular e alugue um carro!

• A tecnologia te guia mesmo onde você só entenda gestos
• De quebra, você vai virar ‘autoridade’ dos 

chefes/autoridades que estiverem com você



Seja precavido e flexível
• Você pode enfrentar situações as mais variadas

• De eventos com “chefes de estado”/ministros/etc.
• Até situações as mais informais

• Dica: Viajante reserva a mala para vestiário
• Com 30 kg de roupa é possível ficar em “turnê” por 30 dias

• Águas “não potáveis” e alimentos “não comestíveis”
• Problemas com documentação

• Trabalhe antes para evitar
• Vistos, vacinas
• Regras para cruzar fronteiras com veículos

• Permissões Especiais
• Proibições e/ou ausência de seguro
• Habilitação Internacional



Não desperdice...
• ... qualquer oportunidade internacional!
• Conheça o máximo que puder do mundo



Obrigado!
Assespro Nacional
SRTVS – Quadra 701

Bloco A – Salas 829/831
70340-907 Brasília (DF)

(61) 4501-8301
roberto.mayer@assespro.org.br


