
Multinacionais de sucesso investem em gestão global de talentos  

Diretores de RH apontam que diversidade cultural é um dos benefícios dessa política. 

A gestão de talentos é uma questão mais complexa para multinacionais do que para 
companhias que têm apenas operações locais. Em um contexto de maior competitividade, as 
grandes corporações já entenderam que políticas que permitem o remanejamento de 
profissionais ao redor do mundo refletem positivamente nos lucros. E é exatamente essa a 
tendência. De acordo com a pesquisa “Why multinacionals struggle to manage talent”, da 
McKinsey Quarterly, companhias com as melhores práticas na gestão de talentos já são as que 
registram melhor desempenho financeiro.  

Preocupações com tarefas como criação de processos consistentes de avaliação de talentos, 
gestão de diversidade cultural e mobilidade de líderes globais são comuns nas multinacionais 
que ocupam o topo do ranking financeiro. As conclusões são fruto de entrevistas com mais de 
450 executivos das áreas de RH e Finanças, passando por suas respectivas equipes e 
chegando aos CEOs das multinacionais.  

Um dos benefícios mais importantes citados pelos entrevistados é a diversidade cultural, um 
propulsor de bons resultados. Para a Mckinsey, a questão é crucial e as companhias devem 
promover um rodízio de seus profissionais para que eles tenham a oportunidade de ganhar 
experiência com novos lugares e funções.  

Pronto para a mudança  

A “curiosidade cultural” do executivo que sairá de seu País de origem é apontado como fator 
decisivo para que ele leve vantagem sobre outros candidatos. “Se você tem que escolher, é 
mais importante ter um líder de mente aberta do que ter alguém com as habilidades da língua 
do local de destino”, diz um diretores de RH entrevistados. Além disso, é importante que a 
cultura do País de destino seja um dos principais focos de atenção antes da viagem, assim 
como o planejamento do suporte que a companhia prestará enquanto o funcionário estiver no 
exterior.  

Algumas barreiras ainda dificultam o livre fluxo de profissionais por diferentes países e funções 
ao longo da carreira. Muitos executivos seniores ainda temem que o funcionário se sinta 
rebaixado ao ter que voltar para seu país de origem. A falta de um feedback dos empregados 
que retornam e suporte insuficiente por parte da companhia durante o período no exterior 
(assistência na moradia e aspectos logísticos) também prejudicam a prática.  

A Mckinsey admite os benefícios que a troca de experiências podem trazer, mas pede mais 
atenção e investimento para essa área. "O que a pesquisa sugere é que muitas companhias 
precisam combinar o aumento das receitas internacionais com atitudes e práticas realmente 
globais na gestão de talentos."  
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