
er o passaporte em dia
tornou-se um requisito
indispensável para um
número cada vez maior
de executivos brasilei-

ros - e não só por causa das viagens
de negócios, mas das expatriações,
aquelas valorizadas oportunidades
de trabalho em unidades de mul-
tinacionais no exterior. Checar o
passaporte, porém, é apenas uma
das muitas providências encaradas
pelos profissionais
em mudança para
países com cultura,
idioma e hábitos di-
ferentes. Para ajudar
seus executivos e fa-
miliares nesse tipo
de situação, empre-
sas globais criaram
programas a_fim de
prepará-los para as
novidades da transi-
ção. Com atuação em mais 26 países,
a Petrobras instituiu um programa
com esse objetivo em 2005, depois
de identificá-lo como uma necessi-
dade devido à acelerada expansão
da atividade internacional, pelo
qual já passaram 146 expatriados da
companhia (atualmente há 176 deles
no exterior). De lá para cá já vem co-
lhendo resultados: seus profissionais
sentem-se mais aptos para atuar em
outros mercados e as famílias adap-

taram-se com maior facilidade a um
novo estilo de vida.

Quando um funcionário vai ser
expatriado, a área de mobilidade in-
ternacional da estatal assume duas
tarefas: a primeira é oferecer apoio
logístico para questões práticas
como a escolha da casa e da escola
dos filhos. A segunda, promover en-
contros para preparar a família para
uma realidade diferente. Essas me-
didas beneficiam tanto expatriados

de primeira viagem
como veteranos. O
vice-presidente de
exploração e pro-
dução da Petrobras
America, João Fi-
gueira, que viveu
quase metade de
seus 25 anos de
empresa em cargos-
chave em Luanda, a
capital de Angola, e

em Londres, na Inglaterra, atribui
ao programa a maior tranqüilidade
de sua última mudança, em feve-
reiro, para Houston. Uma empresa
local, especializada na alocação de
expatriados, foi contratada para dar
consultoria na acomodação dele, da
mulher e dos dois filhos e em deve-
res como as vacinas e os documen-
tos equivalentes aos utilizados no
Brasil. "Com as questões adminis-
trativas delegadas, podemos nos
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ambientar mais cedo e dar logo
os resultados esperados", afirma
Figueira, cuja unidade terá investi-
mentos de US$ 4,9 bilhões até 2012,
equivalentes a 32% do orçamento
internacional da Petrobras,

As expatriações anteriores do
executivo exigiram mais dele e da
família. Na primeira, ao partir como
geofisico para Luanda em 1984, ig-
norava o que ia encontrar. Além de
resolver as obrigações do dia-a-dia,
era preciso administrar as diferen-
ças culturais com os colegas ango-
lanos e belgas, sócios da Petrobras
numa nova joint-venture para ex-
ploração de petróleo. "Não havia
um acionista liderando a operação,
o que requeria jogo de cintura para
negociar cada decisão", lembra o
executivo. Figueira permaneceu lá
até 1987 e por cerca de dois anos no
fim da década passada.

Flexibilidade
Ser flexível é decisivo para um pro-
fissional credenciar-se para uma
expatriação. "A literatura sobre o

tema atesta que a capacidade téc-
nica da pessoa às vezes deve pesar
menos do que a flexibilidade e a
disposição para tomar decisões di-
ferentes das que costuma adotar",
diz a coordenadora de mobilidade
internacional do RH da Petrobras,
a argentina Elsa Maria Sola, há
dez anos trabalhando com esses
vaivéns. Segundo ela, o programa
de expatriados da companhia, que
não se baseou em outros casos (na
Europa e nos EUA, a prática não é
nova), é aprimorado com relatos de
seus funcionários e obras de auto-
res como a dupla Fons Trompena-
ars e Charles Hampden-Turner e
o americano Dean Foster, que deu
uma palestra lá dois anos atrás. É
de Foster a projeção de que uma ex-
patriação de três anos mal-sucedida
pode custar mais de US$ l milhão ao
negócio (a cifra nem inclui as perdas
de acordos e projetos fracassados).

Um desafio inevitável, segundo
os especialistas, é lidar com outros
ritmos e prazos, modos de solicitar
tarefas e níveis de aprovação. "O ex-
patriado precisa estar pronto para
fazer um diagnóstico logo que en-
frenta uma situação nova", observa
a antropóloga Carmen Migueles,
professora da Fundação Dom Cabral
com experiência nesses treinamen-
tos. "Essa capacidade é necessária
na vida profissional e na pessoal,
como quando é preciso entender um
filho incapaz de verbalizar seu des-
conforto com as mudanças." Ao de-
parar com diferenças culturais, en-
contrar uma nova abordagem para
o problema pode ser imprescindível.
Exemplo disso foi a resistência dos
funcionários americanos em fazer
exames médicos anuais, como no
Brasil. "Em vez de tentar impor essa
rotina, que lá não está prevista em
lei, foi preciso trabalhar a consciên-
cia das pessoas para convencê-las de
suas vantagens", lembra Figueira.
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Carreiras
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Atenta para minimizar as difi-
culdades de adaptação, a Petrobras
promove encontros para troca de
idéias entre expatriados e repa-
triados (aqueles que voltam). Foi
assim que a família
de Hercules Silva, ge-
rente-geral em Ango-
la, viajou há dois anos
e meio sabendo das
condições adversas
de um país recém-saí-
do de uma guerra civil
de 27 anos. "Leva-se
o dia todo para fa-
zer as compras, pois
é preciso ir a vários
supermercados para achar tudo
que se quer", lamenta o executivo,
que gasta três horas na ida e volta
do trabalho. "O trânsito é muito
saturado, pois Luanda tem dez ve-
zes mais que os 500 mil moradores
para os quais foi projetada." Para
ele, o encontro entre as famílias
permite antecipar prós e contras
da mudança, mas não aplaca uma
eventual sensação de desconforto.

"Quem compara sua vida antes e
depois pode sofrer, mas recomendo
a todos que percebam o que há de
bom por aqui", diz Silva.

Como ponto positivo, ele des-
taca as boas casas em condomínios
fechados e o uso de carros com
motorista, bancados pela empresa,
que participará da perfuração de
pelo menos 11 novos poços offshore,
onde investirá de US$ 200 milhões
a US$ 350 milhões. Especialistas
garantem que ter informação é a
principal arma para evitar o risco
de frustrar-se com a reviravolta de-
sencadeada pela expatriação. "Ler
sobre a cultura do país e conversar
com quem mora ou esteve lá são
cautelas necessárias, por mais que
a experiência dos outros seja in-
transferível", diz Moisés Balassia-
no, professor de gestão de carreiras
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da Fundação Getulio Vargas (FGV)
no Rio de Janeiro. "O certo é que é
um tempo valioso, um grande ganho
para todo currículo, que não pode
ser desperdiçado pelo profissional."

Uma solução
encontrada para
diminuir a impres-
são de "peixe fora
d'água" entre os
expatriados - e, de
quebra, cativar os
funcionários locais
- foi aderir aos tra-
jes típicos em cer-
tas ocasiões. Ao dar

uma recepção aos colegas em casa, o
gerente-geral na Líbia, Iran Garcia,
fez sucesso ao saudá-los vestido com
uma túnica longa e sandálias. "Ao
mostrar atenção com a cultura do
país, surpreendi a todos de maneira
bem positiva", lembra. A gerência de
comunicação da área internacional
da Petrobras aproveitou exemplos
como esse para estimular 100 de seus
executivos a valorizar outras modas.
No último encontro anual do quadro
gerencial, num clima bastante des-
contraído, muitos deles participaram
de um desfile de trajes típicos e for-
mais e todos receberam uma cartilha



de dicas para preparar malas e vestir-
se adequadamente. Esse guia reflete
um traço comum entre os expatria-
dos: uma preocupação a mais com
a imagem no trabalho. Eles alegam
que a natureza da companhia lhes dá
um papel de representante do Esta-
do brasileiro lá fora. "A apresentação
é muito importante, pois somos vis-
tos como embaixadores informais do
país", diz Hercules Silva.

Entrelinhas
O cuidado para evitar deslizes
diplomáticos, entre expatriados
e enviados a missões, levou à pu-
blicação de cartilhas focadas em
peculiaridades de outras culturas.
A mais recente, sobre o contato
com japoneses, alerta para a im-
portância de "ler nas entrelinhas"
as negociações, pois a linguagem

indireta é a essência da comunica-
ção local, e para a inconveniência
em ressaltar demais suas virtudes
e feitos, pois a humildade é valo-
rizada ao extremo. Uma atitude
absolutamente proibida entre os
funcionários é comentar política
no exterior. Certa vez, um profis-
sional criticou o modelo político e
a estrutura econômica em Cuba e
a estatal local solicitou sua retirada
da ilha. A situação foi contornada
através da conversa, mas nem por
isso foi esquecida na empresa.

No mundo árabe, o rigor da re-
ligião islâmica e o tratamento dife-
renciado à mulher são as principais
barreiras culturais no caminho dos
expatriados. Em dois anos de Líbia,
Iran Garcia já viu que a mulher cede
a vez para o homem entrar no ele-
vador, evitando que os dois fiquem

a sós. Mas, mesmo atento à cultura
do país, ele não conseguiu evitar
um incidente na hora de contratar
uma mulher como gerente (hoje
são duas, no RH e na comunicação).

"Tive de descartar candidatas sem
lenço na cabeça ou com uma saia
inapropriada", afirma Garcia. "Só
contratamos mulheres que adotem
as regras do Corao." Atualmente, ele
conta com seis libianas numa equi-
pe de 21 funcionários (entre eles,
três brasileiros).

Diferenças culturais como essa
são vividas mais intensamente
devido à globalização, ao contrá-
rio do senso comum de que todos
se tornariam iguais, conforme
observa Dean Foster em seu site
Learn About Cultures. A crescen-
te internacionalização da Petro-
bras levou-a a acompanhar essa
tendência criando, em 2006, um
programa de educação intercultu-
ral voltado a funcionários na sede.
Com a proposta de sensibilizá-los
para a diversidade, a iniciativa in-
clui workshops sobre distância e
inserção cultural, cursos de idio-
mas focados no trabalho e até um
MBA em negócio internacional,
ministrado pelo Ibmec. Embora
não dirigido exclusivamente aos
expatriados, o programa facilitará
a vida de quem for para o exterior.

"Conhecendo outras realidades, o
funcionário pode calibrar a forma
de apresentar-se. Para os america-
nos, ele assume a Petrobras como
empresa de mercado, enquanto na
China pode ressaltar a ligação dela
com o Estado", afirma José Augus-
to Carrinho, gerente setorial de
gestão do conhecimento de RH.

Torna-se claro, portanto, que
conhecer outras culturas e estar
pronto para assimilá-las é hoje o
verdadeiro passaporte para o pro-
fissional ser bem-sucedido no mer-
cado externo.
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