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Palavra ao Associado
A AFSI acaba de completar três anos. É simplesmente incrível que uma organização de 
tal natureza tenha demorado tanto para ser criada. A agenda de problemas enfrentados, 
desde então, demonstra sua relevância para um segmento até então esquecido pela 
sociedade brasileira.  

Nos últimos meses, um avanço notável foi realizado em um segmento ainda mais 
esquecido: os cônjuges de membros do serviço exterior brasileiro que são estrangeiros. 
Com a liderança da associada Sarah Theurich Baracuhy, realizou-se histórica reunião 
em Brasília em que foram compartilhadas experiências e expectativas de membros do 
grupo. Neste número, a nossa colega relata esse momentoso evento. 

A AFSI é uma instância que conta com a atividade voluntária de pessoas ocupadas com 
suas famílias e vidas profissionais, mais julgam importante dar uma contribuição para 
elevar a qualidade de vida da família do serviço exterior brasileiro. Isso, naturalmente, 
impõe certos sacrifícios, mas estamos certos de que a união e o trabalho comunitário 
renderão resultados. 

É ao familiar, não raro abandonado pela ausência de uma política governamental, longe 
do Brasil e sem ter a quem recorrer em emergências que dedicamos as vitórias desses 
anos. Não somos mais invisíveis. Temos voz! 
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A Comissão de Trabalho, 
de Administração e 
Serviço Público da 
Câmara dos Deputados 
aprovou o Projeto de Lei 
Nº 2723/15, do deputado 
Daniel Vilela (PMDB-GO), 
que autoriza os órgãos 
públicos federais a instituir 
sistema de trabalho 
remoto, o chamado 
teletrabalho ou trabalho a 
distância, quando os 
resultados puderem ser 
efetivamente mensuráveis. 
O detalhamento será dado 
por meio de normas 
regulamentares. 
A regra vale para todos os 
servidores atingidos pela 
Lei Nº 8.112/90: 
servidores da 
administração direta dos 
poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário; 
autarquias e fundações 
federais. 
O relator, deputado Lucas 
Vergilio (SD-GO), 
argumenta que a 
utilização do sistema de 
trabalho à distância traz 
benefícios para o 
trabalhador, dispensado 
de se deslocar até a 
empresa onde trabalha, e 
para o empregador, que 
economiza com a redução 

de recursos alocados em 
suas instalações, bem 
como do incremento de 
produtividade. 
“No serviço público 
brasileiro, tem-se notícia 
de algumas experiências 
de implantação de home 

office bem sucedidas, 
especialmente no âmbito 
do Poder Judiciário. 
Devido ao sucesso 
alcançado com servidores 
públicos, o Conselho 
Nacional de Justiça 
incorporou a matéria ao 
anteprojeto da nova Lei 
Orgânica da 
Magistratura”, ressaltou. 
Tramitação 
A proposta tramita em 
caráter conclusivo e ainda 
será analisada pela 
Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. 
Íntegra da proposta: 
http://
www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/
fichadetramitacao?
idProposicao=1672572.

Trabalho à 
Distância

Muitos julgam os salários recebidos em dólar 
pelos funcionários do Itamaraty no exterior com 
base em uma simplória conversão do valor à 
moeda nacional. Tal raciocínio é equivocado, 
pois ignora os custos de vida locais. Vejam 
exemplos abaixo:
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Sob o signo do 

dólar
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Viver nos grandes centros cosmopolitas e conhecer outras 
culturas são vistos como aspectos centrais da identidade da 
família do serviço exterior brasileiro. Os dois constituem 
uma imagem de mobilidade e aprendizado que 
supostamente dariam aos seus membros um diferencial em 
qualidade de vida. 

De forma geral, isso é correto. Mas a imagem projetada 
muitas vezes é equivocada. As 
famílias não levam uma vida 
equivalente à de um turista, 
que ao aportar em uma cidade 
geralmente vai para os locais 
de maior circulação de 
pessoas e onde os governos, 
mesmo os mais 
desestruturados, tentam ao 
menos garantir uma certa 
segurança.  

Estamos, nesse caso, lidando 
com o cotidiano de levar 
crianças para escolas, ir a 
mercados e utilizar serviços 
que vão de farmacêutico a 
eletricistas, de bancos a 
restaurantes. Nessas situações, 
padrões de deslocamentos são 
identificáveis e a desconexão 
entre a sociedade local e a vida 
de expatriado é patente. O “ser estrangeiro” torna-se uma 
vulnerabilidade potencialmente explorável. 

Uma das grandes ameaças é o sequestro. Segundo a revista 
KRMagazine, ele resulta tanto de aspectos políticos e 
sectários como de ganhos financeiros. Militantes, conflitos, 
Estados falidos, corrupção, criminalidade e crise 
econômica são fatores que afetam esse mercado, que suga 
bilhões de dólares todo ano. 

Apesar da gravidade do assunto, somente 13% dos 
sequestros no mundo são perpetrados contra estrangeiros. 
O tema, contudo, ainda é um tabu , sendo pouco discutido 
quando afeta a família do serviço exterior. Ele acaba, 
geralmente, não sendo destacado de forma adequada na 
preparação das remoções.  

Isso, de certa forma, decorre da expansão da rede de 
postos brasileiros. Se, até a 
década de 1990, o país mantinha 
postos concentrados em centros 
políticos tradicionais, a 
“globalização” da presença 
diplomática brasileira após 2001 
impôs desafios. Outra dificuldade 
é a própria natureza da 
diplomacia, que impede melindrar 
parceiros.  

Por fim, devemos salientar o fato 
de ser extremamente novo o uso 
de seguro contra sequestros e 
resgates. Esse serviço, utilizado 
hoje pela maioria das empresas 
multinacionais e por alguns 
governos, envolve a cobertura de 
resgates, a contratação de 
consultores e negociadores, o 
compartilhamento de informações 

sobre áreas de risco e, mais 
importante, o treinamento preventivo. Este último aspecto 
certamente poderia ser mais explorado na preparação da 
família para remoções. Como afirmou o grande 
personagem do diplomata Guimarães Rosa: “Viver é muito 

perigoso... Porque aprender a viver é que é o viver mesmo... 
Travessia perigosa, mas é a da vida.”

Longe do “glamour”: a segurança 
das famílias no serviço exterior
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A importância da informação na hora da remoção
Quem nunca passou noites em claro pensando no próximo 
posto?  Ou ficou horas pesquisando online para tirar dúvidas 
sobre a ‘vida na prática’ em uma cidade nova? Como nem 
sempre temos amigos ou colegas que já moraram ou visitaram 
o país para o qual temos interesse em sermos removidos, fica 
difícil obtermos dados sobre as condições de segurança, saúde 
e escolas de fontes confiáveis.  
Pensando nisso, a Associação dos Familiares dos Servidores do 
Itamaraty (AFSI) criou um fórum de discussão dinâmico para 
auxiliar os servidores e suas famílias nas suas escolhas e sua 
adaptação à um novo posto. O objetivo é criar uma rede de 
apoio e informação que possa ser compartilhada entre todos 
funcionários e familiares do SEB, com dados atualizados, 
personalizados e não somente interessantes, como úteis para o 
público em questão.  
No Fórum da AFSI você vai encontrar um banco de dados 
atualizado pelos próprios associados, ou seja, dicas e 
informações reais de quem já viveu ou vive naquele posto. Os 
tópicos vão dos mais complexos, como saúde, segurança e 
escolas, aos mais básicos, mas não menos importantes, como 
cabeleireiro, restaurantes e supermercados. Toda e qualquer 
dica é válida! 
O Fórum é dividido em três principais grupos. Temáticos: 
Moradia, Finanças, Saúde, Filhos, Pleitos da AFSI, Trabalho; 
Geográficos: Região, País, Cidades; Específicos: Mulheres, 
Jovens, Aposentados, Comunidade LGBT e Pessoas com 
deficiência. 
Além dos grupos principais, o Fórum da AFSI possui tópicos 
em inglês, já que muitos familiares são estrangeiros, e também 
anúncios de outras entidades, como a Associação dos 
Diplomatas Brasileiros, ADB. 
O Fórum encontra-se no site da AFSI (afsi.org.br) e é necessário 
que o familiar seja associado para ter acesso às informações. 
Servidores do Itamaraty também podem acessar a plataforma, 
gratuitamente, após preencher um formulário de registro.  
Como qualquer banco de dados, o Fórum não é estático, por 
isso, para que fique cada vez mais completo e dinâmico, é 
preciso que todos colaborem. Lembrando que um tópico não 
precisa iniciar com um questionamento, e sim com uma dica! 
Indicações de prestadores de serviços, lojas, bancos, escolas, 
entre outros, são essenciais para o bem-estar, confiança e 
conforto dos familiares e servidores do Itamaraty em um novo 

posto. Participe do Fórum da AFSI fornecendo informações de 
lugares que você conhece! 
Um pouco do Fórum na prática: 
Luiz pergunta sobre escolas em Assunção: “Estou removido para 
Assunção e tenho filhos pequenos (4 e 2 anos). Alguém tem mais 
alguma recomendação de escola, além da Maria's Preschool 
(especialmente para o mais velho)? Já nos falaram da PAIS, mas 
gostaria de saber se há outras experiências. Obrigado.” 

Erika responde: “Oi Luiz! Com 4 anos, muitas crianças já saem 
das escolinhas e vão para a "escola definitiva". Foi assim com 
nossos filhos Lara e Lucas. Saíram da Maria's e entraram na escola 
francesa. Penso que é bom considerar a localização da escola 
seguinte quando vocês forem ver casas para alugar. Foi muito bom 
morar em Villa Mora, mas hoje eu optaria por ficar mais perto do 
liceu (que também fica perto da Embaixada). Sucesso para vocês 
no Paraguai! ” 

Sugestão da Larissa sobre bairros em Varsóvia: “Em geral, os 
servidores optam por não morar próximo à Embaixada (que fica na 
Bajońska 15, 03-963 Warszawa, Poland) - bairro Saska Kepa. 
Muitos optam por viver em bairros mais centrais como Sródmiéscie, 
Ochota, Mirow, Muranow, Powisle ou perto da Praça da 
Constituição.  Há bairros mais residenciais (e menos centrais) como 
Mokotow, Sadyba e Wilanow. Nesses lugares, as pessoas optam 
por alugar casas.” 
Dica da Priscila sobre saúde em Moscou: “European Medical 
Center é muito bem recomendado aqui em Moscou, principalmente 
para casos de emergência. 
http://www.emcmos.ru/en/main 
Address: Spiridonyevskiy per., 5, стр. 1, Moskva, 123104 
Phone:8 (495) 933-66-55 “ 
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O Grupo dos Cônjuges Estrangeiros da AFSI

A comunidade dos cônjuges de 
servidores do Itamaraty fica cada vez 
mais internacional. Hoje em dia é 
comum notar cônjuges de várias 
nacionalidades e famílias mistas com 
filhos bi-culturais integrando o conjunto 
da vida do Serviço Exterior Brasileiro. O 
mesmo fenômeno acontece em vários 
outros países do mundo.  
Mas nem sempre foi evidente para o 
servidor do Itamaraty casar com pessoa 
estrangeira. No século passado, no 
inicio dos anos trinta, tal 
casamento era proibido por 
lei. Com o tempo, a 
restrição foi flexibilizada. 
Passou a depender de 
autorização do Presidente 
da República e hoje o 
servidor deve solicitá-la ao 
Ministro de Estado das 
Relações Exteriores.  
A vida do serviço exterior 
apresenta desafios para os 
familiares, e esses podem 
ser ainda maiores para os 
cônjuges estrangeiros. O 
titulo de um livro norte-
americano sobre o assunto resume bem 
o dilema: “Foreign at home and away”. 
Efetivamente, o cônjuge estrangeiro 
pode se sentir estrangeiro no exterior e 
também em casa, ou seja, quando está 
em Brasília. Sem garantia de morar um 
dia no seu país de origem novamente, 
vive o multiculturalismo constante.  
Certamente essa é uma experiência 
maravilhosa e enriquecedora. Mas 
também traz uma serie de questões. Por 
exemplo, quando conheci meu marido, 

não falava nenhuma palavra de 
português. Tive de aprender a língua 
rapidamente para poder me comunicar 
com a família e os amigos. Enfrentei 
questões administrativas relativas ao 
casamento e à obtenção do visto 
brasileiro. Deixei minha carreira numa 
organização internacional e, como 
muitos, estou tentando me reinventar 
profissionalmente. Também tenho 
perguntas sobre a criação bilíngüe dos 
meus dois filhos e sobre as condições de 

sua educação.  
Conversando com outros cônjuges 
estrangeiros, dei-me conta de que 
somos muitos nessa situação com as 
mesmas preocupações. Por essa razão, 
contatei a AFSI com a proposta de criar 
um grupo especifico para os cônjuges 
estrangeiros. A proposta foi recebida 
com muito entusiasmo. Assim, foi 
fundado o grupo dos cônjuges 
estrangeiros da AFSI no inicio de junho 
deste ano. Existem vários precursores 

em outros países há anos, como, por 
exemplo, os “Associates of the 
American Foreign Service 
Worldwide” (AAFSW) nos EUA que tem 
um grupo para cônjuges estrangeiros.   
O propósito do nosso grupo é melhor 
entender e atender as necessidades dos 
cônjuges estrangeiros, ajudando-os a 
tornar sua experiência positiva e 
proveitosa. Em particular, queremos 
facilitar sua integração e adaptação no 
Brasil, melhorar a comunicação, 

informar sobre questões 
administrativas, facilitar o 
contato com outros cônjuges 
estrangeiros e brasileiros, 
mostrar perspectivas de 
desenvolvimento 
profissional, oferecer 
oportunidades para manter 
laços com a cultura de 
origem. 
O grupo é aberto a qualquer 
cônjuge estrangeiro de 
servidores do Itamaraty. O 
termo “cônjuge” (ou 
“spouse” em inglês) é neutro 
em termos de gênero, 

abrangendo esposas, maridos e 
companheiros em união estável. 
“Estrangeiro“ significa cônjuge 
originário de outro país que não o 
Brasil, ainda que adquira eventualmente 
a nacionalidade brasileira. É importante 
ressaltar que nossos encontros são 
abertos aos cônjuges brasileiros 
também, pois queremos facilitar a 
conexão com a comunidade brasileira 
do Itamaraty.
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Aberto o Fórum da AFSI! Vejam como 
participar. 
O espaço é oferecido pela AFSI para que toda a 
comunidade do Serviço Exterior Brasileiro 
(servidores ativos e inativos, cônjuges e demais 
dependentes maiores de 14 anos) possa compartilhar 
o conhecimento acumulado sobre a vida nos postos e 
trocar informações sobre esse e outros temas de 
interesse comum. 

http://www.afsi.com.br/forum/ 

Convênio da AFSI com a Vista Alegre 

Com dois séculos de existência, a fabricante de 
porcelanas Vista Alegre oferecerá descontos exclusivos 
para membros da AFSI residentes no exterior.

Até agora, conseguimos identificar 
cerca de 30 cônjuges estrangeiros em 
Brasília, além de vários outros no 
exterior. Um primeiro levantamento 
mostra que a maioria parece ser 
originária da Europa e do continente 
sul e norte americano, sendo as 
nacionalidades mais representadas as 
da Alemanha e dos Estados Unidos. 
Além de esposas, estamos contando 
mais e mais com maridos e também 
cônjuges homoafetivos. O nosso 
objetivo, agora, é ter uma lista 
completa com os contatos de todos os 
cônjuges estrangeiros de servidores do 
Itamaraty. Esperamos poder contar 
com a colaboração de todos nesse 
empenho, em particular do Itamaraty.  

Realizamos um primeiro encontro 
muito animado no dia 10 de junho no 
Clube das Nações em Brasília, 
reunindo 17 participantes de 14 
nacionalidades diferentes. O evento 
permitiu aos cônjuges estrangeiros se 
conhecerem, trocarem experiências e 
aprenderem sobre a AFSI e o Clube 
das Nações. A iniciativa de criação do 

grupo foi saudada enfaticamente, o 
que destacou a necessidade de ter 
uma ação focada em cônjuges 
estrangeiros. 

Também organizamos uma segunda 
reunião mais informal com café da 
manhã francês no qual aprendemos 
mais sobre a culinária francesa e 
tivemos um bom momento de 
convivência.  

Estamos cheios de ideias e projetos 
para novas atividades. Além de 
eventos sociais, trabalhos de 
tradução e difusão de informação, 
estamos planejando seminários 
sobre temas como naturalização 
brasileira ou adaptação à vida em 
Brasília. Em particular, o próximo 
Curso sobre expatriação no 
Instituto Rio Branco contará pela 
primeira vez com um módulo 
especial em inglês para cônjuges 
estrangeiros. 

Queria agradecer mais uma vez a 
diretoria da AFSI por todo o apoio e 
suporte que nos tem dado.  

Sarah Theurich Baracuhy 
Coordenadora do Grupo dos Cônjuges 
Estrangeiros da AFSI
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Vou andando para onde não há 
nada, ou há, não sei. Creio não 
haver. Isso me incomoda, não sei 
por quê: onde estou, já tenho tudo 
do que preciso. 

Retifico. Aqui, onde estou, é um 
lugar que não existe, pois já não 
estou mais ali. Estou sempre um 
passo além. Vou encontrando as 
coisas, mas, até pouco tempo, não 
sabia o que veria. Só enxergo os 
lugares quando os alcanço. A 
escuridão e a imprevisibilidade me 
assustam. 

As árvores são bonitas, o céu é 
bonito, o mar, o lago, o sol, a neve, 
a chuva, as nuvens, há tanta beleza 
nisso tudo, nessas coisas que 
acompanham minha trajetória 
incerta. Mas tudo isso está ao meu 
lado, ainda que o local onde estou 
agora não seja o mesmo em que 
estarei em breve. À minha frente, 
não há nada. 

À minha frente, está tudo tão 
escuro... Ou melhor, escuro, não. 
Está cinza. Acinzentado. Como uma 
névoa. Eu vou vencendo essa 
neblina e, passo a passo, vou 
reencontrando aquelas coisas que, 
desde lá atrás, nunca me 

abandonaram: as árvores, o sol, o 
céu... 

Um bom observador contemplaria 
as laterais do percurso, os 
ambientes onde as belas coisas 
estão. Mas tal não sou. Se à frente 
não há nada, por que meus olhos 
encaram aquela direção, em vez de 
visar os lados? Às vezes, é até 
melhor olhar para trás do que para 
frente, pois o que ficou pelo 
caminho também é bonito. Tudo é 
melhor do que olhar para frente. 
Pode até ser que haja beleza no 
porvir, mas a desconheço. Continuo 
vendo apenas névoa e mais névoa.

Boletim AFSI

A névoa, poema de Marcelo 
Maio, membro da AFSI

Familiares de talento

Na quarta-feira, dia 13 de julho de 2016, às 12:30 hrs, a 
Presidente da AFSI, Carolina Vilalva, e a representante 
oficial da AFSI em Brasília, Liana Fernandes, reuniram-se 
com o Secretário-Geral das Relações Exteriores, 
Embaixador Marcos Galvão. Na oportunidade, a AFSI 
apresentou à nova gestão do Itamaraty a pauta de temas 
da Associação e seus principais objetivos para o ano 
corrente. 
O Secretário-Geral e sua equipe nos receberam com 
cordialidade e demonstraram interesse nos assuntos 
discutidos no encontro. Alguns dos temas abordados 
durante a ocasião foram: 
i. Pedido formal para a concessão de espaço físico para a 
AFSI dentro do Ministério. 

ii. Acordos bilaterais de trabalho remunerado para 
cônjuges e familiares no exterior.  
iii. Indicação de interlocutor oficial dentro do MRE para 
dialogar com a AFSI.  
iv. Projeto Piloto "Núcleo da Família" com 24 focos 
espalhados no mundo. 
A AFSI acredita que uma maior formalização das vias 
institucionais com o MRE contribuirá para a 
implementação mais eficaz de uma agenda de mútuo 
interesse. 
Obrigada a todos que continuam nos apoiando a melhorar 
o bem-estar e a qualidade de vida dos familiares e 
servidores do Itamaraty.

Reunião com a nova 
administração
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O “Coaching” pessoal nasceu no 
mundo empresarial para 
potencializar a “performance” e a 
gestão humana dos grandes 
executivos. O conceito ainda se 
confunde com a do “treinador” 
esportivo. Porém, as metodologias 
usadas entre os dois tipos de 
“coaches” são bem distintas. No 
esporte, o objetivo do treinador é 
habilitar os atletas, por meio da 
instrução, a desempenhar exercícios 
físicos superiores a de seus 
competidores. Já o “coach”, 
executivo ou pessoal, tem como meta 
levar o “coach” de onde “está” para 
onde “se quer chegar”, através da 
elucubração da autoconsciência, 
independente das referências externas 
(não existe competição, apenas o 
desenvolvimento interno).  

 O “Coaching” está na moda, inclusive 
entre o universo dos expatriados, 
porque as transições no mundo 
moderno se tornam uma constante 
comum e a necessidade de adaptação 
rápida às diversidades uma pressão 
adicional. Várias famílias e 
acompanhantes de funcionários 
transnacionais estão recorrendo cada 
vez mais a recursos como a do 
“coaching” para conseguir serem 
bem-sucedidos nas suas transições e 
adaptações transculturais. O 
departamento de Estado dos Estados 
Unidos, por exemplo, já conta com 
um quadro de “coaches” profissionais 
à disposição dos cônjuges e familiares 
de seus funcionários do serviço 
exterior.   

 O investimento nesses serviços 
parece trazer retornos quantificais 
para todos que o utilizam. Segundo a 
Confederação Internacional de 
Coaching (ICF), 99% das pessoas que 
usufruíram do processo de coaching 
saíram “muito ou razoavelmente 
satisfeitos” com os resultados; 80% 
dos clientes relatam um aumento 
significativo da auto-estima; uma 
variável importante em momentos de 
transição. Para sabermos um pouco 
mais sobre esse método de 
autoconhecimento e evolução, a AFSI 
entrevistou Carolina Porto. Ela é 
Coach de Transição, formada em 
Hotelaria e Coaching Executivo, 
fluente em português, inglês, francês e 
espanhol; com uma ampla experiência 
em mudanças, transições, coaching 
individual de expatriados e workshops 
sobre educação para crianças 
expatriadas; integração em novos 
países, entre outros. Atualmente, 
Carolina está passando por uma 
transição própria, em sua 12ª 
mudança, dessa vez do México para o 
Panamá e nos concedeu um pouco do 

seu tempo livre para responder as 
perguntas abaixo: 

1. Você poderia nos explicar o que 
exatamente significa e faz um 
“Coach” de Transição? 
Um “Coach” de Transição é a pessoa 
que acompanha as transformações da 
sua vida. Por exemplo: quando temos 
um filho, nos separamos, quando 
perdemos alguém muito próximo ou 
quando nos mudamos de cidade ou 
país. 

Eu atendo todos os tipos de transição 
e me especializei nos indivíduos ou 
famílias que mudam, frequentemente, 
como é o caso dos nômades, 
expatriados, diplomatas e os que se 
mudam apenas por aventura. 

 2. Qual é a diferença entre o 
“coaching” e a terapia?  Você 
costuma encaminhar seus clientes 
para terapia?
Sim. Costumo encaminhar clientes 
para terapia, quando vejo 
necessidade. Algumas vezes 
trabalhando em duo: a terapeuta e eu, 
como “coach”. 

Eu trabalho com os objetivos de hoje 
e para o futuro. Trabalho com quem 
você é hoje e aonde quer chegar, 
sendo quem você é uma pessoa cheia 
de capacidades e recursos. A terapia 
tenta descobrir as razões de você ser 
como é, tratando do passado, para 
que o presente e o futuro sejam mais 
agradáveis, tornando-o capaz de fazer 
suas escolhas de forma mais coerente.
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3. Quem são os seus clientes? 
De um modo geral, a maioria dos 
meus clientes se encaixa no perfil de 
expatriados, imigrantes ou nômades. 
4. O que eles procuram?
Isso varia muito. Cada indivíduo e/ou 
família me procura por razões 
diferentes e por objetivos diversos. De 
modo geral, a transição nos tira o 
ponto de equilíbrio. O conhecido dá 
lugar ao desconhecido, [algo] que nos 
traz muita insegurança. A maioria das 
pessoas me procura buscando 
encontrar novamente esse equilíbrio. 
Não somente para isso (como se fosse 
pouco!), também buscam ajuda nas 
tomadas de decisões e na educação 
dos filhos compatível com esse estilo 
de vida. Outra razão é a questão da 
perda de identidade pessoal e/ou 
profissional. 
 6. Qual é o resultado do seu trabalho 
para as pessoas que a buscam?
Cada sessão é um presente, uma troca 
intensa de emoções e ideias. 
Dependendo do objetivo inicial o 
cliente pode sair aliviado, feliz ou um 
pouco confuso... O certo é que todos 
saem com uma lista de lição de casa, 
para que possamos avançar. 
 7.Qual é o desafio mais comum a ser 
superado pelos seus clientes?
O mais comum de todos é exatamente 
como manter-se aberto e flexível para 
aprender e aceitar as diferenças 
culturais do país que nos recebe. 
 8. Além de ser “coach” de transição, 
você também é especialista em 
mudanças e transições culturais por 
experiência própria. Conte-nos um 
pouco mais de sua história e de seus 
próprios desafios / vitórias ao longo 
dessa jornada. 
Sim, utilizo minha própria experiência 
e muita empatia para atender os meus 
clientes, considerando, é claro, as 
diferentes vivências de cada pessoa. 

Comecei minha vida nômade aos 19 
anos quando saí definitivamente de 
São Paulo, minha terra natal. Morei no 
Pantanal por alguns meses, na Bahia, 
no interior de São Paulo e acabei 
chegando ao Rio de Janeiro, cidade 
que me acolheu por quase cinco anos. 
No Rio conheci meu marido e 
começamos as nossas mudanças 
internacionais. Passamos pela França, 
Jordânia, Hungria, Emirados Árabes 
Unidos, Arábia Saudita, Suíça e hoje 
estamos mudando do México para o 
Panamá. Sou casada com um francês e 
temos dois filhos TCK 
(ThirdCultureKids) de 10 e 8 anos de 
idade. Para eles, o Panamá será o 
quinto país de residência. São muitas 
mudanças, desafios e vitórias! 
Antes, sem filhos, o nosso maior 
desafio, em cada país, era conseguir 
construir uma rede de amigos e de 
suporte, sem nos isolarmos em nossas 
próprias culturas. Com o nascimento 
dos filhos, o maior desafio tem sido 
transmitir o lado positivo (dessa 
experiência), ajudando-os para que a 
adaptação seja tranquila e sem muitos 
problemas.  
As maiores vitórias são, 
absolutamente, pessoais: cada língua 
nova que aprendi, cada cultura que 
pude interiorizar a ponto de me sentir 
completamente em casa no país de 
moradia, ver meus filhos crescerem 
multiculturais e aceitando o próximo 
como cada um é... Realmente, poderia 
escrever muito mais sobre isso. São 
muito mais vitórias que perdas ou 
fracassos. Em cada país, encontrei 
muitos desafios e consegui muitos 
sucessos. Cada lugar tem com suas 
características e diferenças. Precisaria, 
provavelmente, de muito mais tempo 

para contar tantas histórias 
interessantes! 
9. Quais seriam as dicas mais 
importantes para pessoas como os 
associados da AFSI, que são 
familiares que enfrentam transições 
constantes entre países e culturas, 
adaptações nos sistemas familiares e, 
muitas vezes, a perda de identidade 
profissional?
As minhas três palavras de ouro: 
resiliência, flexibilidade e empatia. 
Estas três grandes características 
podem nos levar MUITO longe! 
Principalmente quando estamos 
passando por um choque cultural. 
 10. O que significa o choque cultural? 
O choque cultural, como gosto de 
explicar, é quando nos encontramos 
em uma situação ou lugar onde nossas 
expectativas não são atendidas. É a 
sensação de perder pontos de 
referência, começando do zero e 
tendo que aprender tudo novamente. 
Contato: 
Carolaporto@hotmail.com 
+507 66205935 
https://www.linkedin.com/in/
ccarolinaporto

Pesquisa ALIANZ
Pelo Ofício 6/2016, a AFSI 
encaminhou ao Ministério das 
Relações Exteriores a Nota N˚ 1/2016, 
“Pesquisa de Satisfação ̶ Allianz 
Seguros”, junto com o seu sumário 
executivo. Esta pesquisa inédita 
contou com a participação de 141 
pessoas, distribuídas por 53 postos 
diferentes em 37 países.  

A AFSI agradece a todos que 
responderam e/ou ajudaram em sua 
divulgação.
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www.afsi.org.br/ 
O Boletim da AFSI é uma publicação trimestral voltada para a divulgação de material de 
interesse dos familiares dos servidores do Itamaraty. Nas próximas edições, traremos 
entrevistas, dicas de viagem e turismo, organização de remoções e você, associado, também 
poderá contribuir enviando materiais de sua autoria. Fotos, poemas, crônicas, QUALQUER 
material que mostre o SEU talento. 

Contribua e divulgue seu TALENTO. Envie e-mail para: familiares.itamaraty@gmail.com

Boletim AFSI

Diretoria da AFSI 

Carolina Vilalva: Presidente. É formada em Psicologia Clínica e Relações Internacionais e atualmente presta 
serviços de Coaching Executivo. Está em seu segundo posto, Santiago, com seu marido e filhos. É mãe de Felipe e 
Julia. 

Ana Helena de Athayde B. Cummings: Primeira-Secretária. Advogada e fotógrafa. Nascida e criada em Brasília, 
atualmente mora em Washington. 

Renata Franzen Jappe: Segunda-Secretária. Formada em Administração de Empresas, funcionária de empresas 
privadas em Porto Alegre por mais de 10 anos e empregada pública em Brasília por 3 anos. Atualmente mora em 
Washington, DC e escreve um blog sobre como economizar nos Estados Unidos. 

Cynthia Vieira: Primeira-Tesoureira. Formada em Direito pela UNESC, mestre em Direito Internaciomal pela 
Universidad Complutense de Madrid. Residiu em Washington-DC por quase 4 anos, e recentemente o marido foi 
removido para o Iraque, e a família ficará em Lisboa. 

Caroline Luciane Broering Dutra: Segunda-Tesoureira. Formada em Engenharia Elétrica pela UFSC e mestre em 
Gestão de Projetos pela École des Mines de Saint-Étienne (França). Residiu no Irã (Teerã) por 3 anos e atualmente 
mora em Washington DC. 

Bárbara Oliveira Souza: Conselho Fiscal. Cientista social e antropóloga, formada pela UnB, mestre e doutora em 
antropologia social, também pela UnB, é pesquisadora associada ao Instituto Cubano de Investigación Social Juan 
Marinelo e ao Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Residiu em Havana, Cuba, e agora mora em Brasília. 

Raquel Lima Pereira de Araújo Leite: Conselho Fiscal. Formada e com mestrado em Economia pela UnB. É Analista 
de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional. Atualmente, reside em Genebra.  

Rogério de Souza Farias: Conselho Fiscal. Doutor em Relações Internacionais e Especialista em Políticas Públicas 
e Gestão Governamental. Atualmente, é visiting scholar do Lemann Institute for Brazilian Studies e associate do 
Center for Latin American Studies da Universidade de Chicago, onde reside. Anteriormente morou em Bamako, no 
Mali.

11.Qualquer pessoa pode fazer 
“coaching” com você? Como você 
administra suas sessões? 
Sim! Tenho sessões por Skype ou 
presenciais. Faço “coaching” individual, 
famílias ou grupos pequenos. As sessões 
duram de 1h à 1h30, dependendo do 
meio de comunicação (Skype ou 
presencial), da problemática e do tempo 
disponível. Também faço palestras e 
workshops seguindo o tema de 

expatriação, empatia, encontro de si 
mesmo, educação em expatriação, entre 
outros. 
 12. Se tivesse que escolher uma só 
dica para pessoas que estão se 
mudando agora, qual seria? 
 Quando me perguntam sobre dicas 
acabo pensando em muitas e em 
nenhuma. Somos tão diferentes que seria 
muito difícil dar dicas sem conhecer a 
pessoa.  

Enfim, há uma dica que é super 
importante e constantemente esquecida: 
cuide-se! O período de mudança é um 
período de “stress” físico e emocional 
para todos e você só poderá cuidar de 
qualquer coisa se estiver bem. Então, 
cuide-se! Coma bem, pratique esporte, 
reserve tempo de descanso, leia. Cada 
um se cuida de uma forma. Encontre a 
sua! 
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