


dade para investir tempo para ajudá-
los a entender as condições comer-
ciais e cultura local. É necessário ter
um gerenciamento cuidadoso do
processo para ter certeza de que
ambos os lados obtenham o melhor
daquilo que ainda pode ser um in-
vestimento corporativo significati-
vo e um comprometimento pessoal
significativo por parte do funcioná-
rio envolvido", explica Yvonne.

A pesquisa da Mercer aponta, ain-
da, que a proporção de mulheres
expatriadas aumentou significativa-
mente, de 8%, cinco anos atrás, para
13%. América do Norte e a região
da Ásia e do Pacífico lideram essa
tendência. As expatriadas com-
preendem, agora, 15% da população
de expatriados das empresas norte-
americanas; as mulheres represen-
tam 14% das transferências interna-
cionais de empresas baseadas na
Ásia e no Pacífico, comparadas com
9% cinco anos atrás.

A mudança mais dramática no
percentual de mulheres expatriadas
tem ocorrido entre as empresas basea-
das na América Latina. Cinco anos
atrás, apenas 1% dos funcionários
expatriados era mulher, mas hoje re-
presenta 11%. As empresas na Euro-
pa estão um pouco atrás das outras re-
giões, com 10% de mulheres ex-
patriadas - era 7% cinco anos atrás.

Denise Perassoli, atualmente res-
ponsável pela área de markting para
capital humano da Mercer para a
América Latina, em breve fará parte
dessa estatística. Ela irá assumir a
área para os EUA, onde pretende fi-
car de dois a três anos. "Nos conta-
tos com os clientes, percebemos essa
tendência", diz. Ela acredita que uma
das razões para o crescente número
de executivas expatriadas se deva
exclusivamente a elas. "As mulheres
estão buscando mais espaço no mer-
cado, estamos mostrando nossa com-

petência", acrescenta.
Yvone corrobora essa análise e

cita outro aspecto que deve ser lem-
brado: "A diversidade está entre as
grandes tendências no gerenciamen-
to de RH e a diversidade de género é
parte dessa tendência." Isso contri-
bui, também, para um maior núme-
ro de mulheres assumindo postos
importantes, com chances de mudan-
ça de países, o que faz com que as
empresas, na hora de montar o pro-
jeto de expatriação, passem a levar
em conta políticas bem-definidas de
suporte ao cônjuge.

Prêmios sem fronteiras
Separada, Denise levará apenas

sua filha para Kentucky e expecta-
tivas de um maior crescimento pro-
fissional com o novo desafio. "Acre-
dito que alguns dos grandes benefí-
cios serão a possibilidade de um
grande aprendizado e uma oportu-
nidade de encontrar um lugar que
ofereça melhor qualidade de vida",
comenta Denise.

Além de fatores como esses cita-
dos pela executiva de marketing da
Mercer, prêmios de transferência -
incentivos em dinheiro para compen-
sar funcionários pela inconveniência
de ser transferido - continuam a ter
um papel importante para encorajar
os funcionários a mudarem de cida-
de, ou até mesmo de país. Apenas
22% das empresas relataram não for-
necer tais benefícios como um incen-
tivo para transferências internacio-
nais. Contudo, muito mais empresas
fornecem esses prêmios sistematica-
mente para transferências de longo
prazo (73%) do que para transferên-
cias de curto prazo (31%).

"Incentivos financeiros podem
ajudar a encorajar funcionários e suas
famílias a mudar. Como esperado, é
mais desafiador conseguir que fun-
cionários aceitem transferências de
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Denise, da Mercer: expectativa
de melhor qualidade de vida

longo prazo do que de curto prazo,
especialmente para lugares difíceis",
diz Yvonne. "Além disso, as transfe-
rências de curto prazo são mais fá-
ceis de serem percebidas como parte
integrante do desenvolvimento de
carreira de um funcionário."

De acordo com a pesquisa, mais
da metade das empresas participan-
tes concede o mesmo prêmio de
transferência quando enviam funcio-
nários de um país para outro dentro
da mesma região (intra-regional),
como para uma transferência de uma
região para outra (inter-regional).

Desafio de se adaptar
Prêmios de hardship (auxílios re-

ferentes à qualidade de vida) conti-
nuam a ser um componente necessá-
rio dos pacotes de expatriados, par-
ticularmente para transferências de
longo prazo, e perto de três quartos
das empresas pesquisadas compen-
sam os funcionários por diferenças
em padrões de vida entre o local de
origem e o de destino.

O estudo da Mercer mostra, tam-
bém, que muitas empresas multi-
nacionais fornecem programas que
ajudam os expatriados e suas famílias
a se adaptarem ao novo local. Cerca
de 72% dos participantes pesquisados
fornecem curso de idiomas e 60% ofe-
recem treinamentos entre culturas.

Gareth Williams, diretor da Mer-
cer no escritório de Chicago, conta
que uma das principais razões do
fracasso de transferências refere-se
ao fato de os expatriados e suas fa-
mílias não conseguirem se adaptar
ao novo ambiente. "As empresas es-
tão reconhecendo a importância de
se fornecer suporte antes da mudan-
ça do executivo. Investimento em

cursos de idioma e cultural, por
exemplo, pode melhorar drastica-
mente a chance de aquela transfe-
rência internacional ser bem-suce-
dida", avalia Williams.

De acordo com os resultados da
pesquisa, 60% das empresas parti-
cipantes (e mais de 75% das com-
panhias americanas e europeias)
oferecem suporte prático para trans-
ferências internacionais. Isso pode
incluir assistência com a mudança,
vistos, visitas ao país de destino,
consultoria sobre impostos e acomo-
dação provisória.

Contudo, os funcionários e suas
famílias estão por sua própria conta,
no que se refere à integração na nova
comunidade uma vez que chegam lá.
Menos de um terço das empresas
pesquisadas indicou facilitar introdu-
ção a outros expatriados na cidade de
destino, por exemplo. "Embora as
empresas percebam a importância de
integrar funcionários e suas famílias
na comunidade local, falta de tempo
e restrições de custo geralmente as
forçam a concentrar seus esforços em
um suporte mais prático e do dia-a-
dia do funcionário", analisa Williams.
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As empresas latino-americanas,
quando possuem políticas formais de
expatriados, geralmente são agressivas
e consideram quase todos os benefí-
cios e auxílios em seus pacotes. Os úni-
cos itens que ainda em geral não são

Yvone, da Mercer: políticas de
diversidade e de adaptação local

incluídos são o suporte concedido ao
expatriado depois da expatriação e o
suporte concedido ao cônjuge. Entre-
tanto, como esses itens são cruciais
para o sucesso de uma transferência
internacional, mais cedo ou mais tarde
as empresas terão que rever a inclusão
destes em suas políticas.

Os expatriados geralmente são
funcionários-chave de uma organiza-
ção, e repatriação apropriada ou fi-
nal de um processo de transferência
é uma parte crítica do gerenciamento
da transferência. De acordo com os
resultados da pesquisa, os termos da
repatriação estão inclusos na políti-
ca de transferência internacional para
60% das empresas.

Como parte das medidas tomadas
para facilitar a reintegração de ex-
patriados de volta ao seu país de ori-
gem, cerca de um terço (34%) soli-

cita que eles viajem ao país e visi-
tem o escritório antes de terminar a
sua transferência, e um pouco mais
de um quarto (27%) regularmente
atualiza os funcionários sobre os
acontecimentos no país de origem.

Uma das questões mais sensíveis
de gerenciamento de recursos huma-
nos surge quando uma empresa deci-
de converter um funcionário de um
pacote de expatriado para o status de
empregado local no país de destino.
Essa situação geralmente ocorre
quando uma transferência interna-
cional de longo prazo assume as ca-
racterísticas de uma transferência
permanente, e isso pode ser delica-
do porque um funcionário pode re-
ceber menos compensação geral do
que recebia como um expatriado.
Apenas metade das empresas pes-
quisadas possui uma política formal
para esse processo de localização, en-
quanto as outras empresas gerenciam
a situação caso a caso.
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