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mática de um movimento cada
vez mais comum em filiais bra-
sileiras de companhias transna-
cionais. Formada em Direito, a
executiva iniciou sua carreira na
empresa praticamente quando
esta desembarcou no Brasil, há
pouco mais de 15 anos. Desde
então, foi galgando postos até
que, em 2007, depois de uma
breve experiência no escritó-
rio de Miami, foi convidada
a ser a primeira brasileira a
assumir a presidência da UPS
no Brasil.

Não existem pesquisas
específicas sobre o assun-
to, mas diretores de grandes
consultorias especializadas na
contratação e gestão de talentos
são unânimes ao afirmar que
o percentual de executivos
expatriados em filiais de com-
panhias estrangeiras na região
vem diminuindo significativa-
mente nos últimos anos. Um
movimento que tem raízes em
fatores que vão da diferença
de custos de contratação à
melhora da qualificação dos
executivos locais.

Em recente declaração a
AméricaEconomia, Cláudio
Garcia, presidente da DBM
Brasil, afirmou que em muitas
das empresas alemãs com as
quais sua companhia trabalha, a
participação de expatriados no
quadro de executivos diminuiu
de 20% para 2% em menos
de uma década. "É preciso
considerar o alto custo finan-
ceiro e social da expatriação,
não apenas para o executivo,
mas para toda a sua família",
afirmou Garcia, lembrando
ainda o alto risco de uma não-
adaptação cultural.

Em linha semelhante, Mar-
celo De Lucca, diretor da divi-
são América Latina da Michael
Page, afirma: "pelo menos
metade dos executivos expa-
triados no Brasil voltou, por

indicação da matriz, sobretudo
nos últimos dois anos".

O próprio caso da UPS é
exemplar. E Nadir não foi a
única brasileira a ganhar espaço
dentro da hierarquia na filial no
País. "Há dez anos, tínhamos
15 executivos expatriados",
diz a presidente da unidade
brasileira. "Em 2006 e 2007,
eram de dois a cinco. Hoje,
não há nenhum."

Segundo Darcio Crespi,
sócio diretor da Heidrick &
Straggles no Brasil, "mesmo
em posições como a diretoria
financeira, tradicionalmente
ocupada por estrangeiros,
hoje eles são mais raros. E,
quando vêm de fora, já não
vêm necessariamente do país
da matriz."

É uma tendência que Sil-
via Ester Jacoby, gerente de
transferências internacionais
de pessoal da Bosch para a
América Latina excetuando-se
o México, costuma acompa-
nhar nas reuniões mensais do
Grupo de Administração de
Expatriados (Gadex). Fundado
no final de 1992 por Rhodia,
Cargill e Gessy Lever (hoje,
Unilever), o Gadex congrega
atualmente representantes de 33
companhias nacionais e estran-
geiras, que mantém políticas
e estruturas de administração
de expatriados no Brasil. Entre
essas empresas estão nomes
como ABB, Alstom, Dupont,
Goodyear, Siemens, Telefô-
nica, Volkswagen e Scania.
"Todos sentem a tendência
de redução da participação de
estrangeiros", afirma.

Na Bosch, que também
participa do grupo, levando-
se em consideração todos os
níveis hierárquicos, do trainee
ao presidente, houve aumento
em números absolutos de es-
trangeiros trabalhando na filial
brasileira, diz Silvia Jacoby.
Mas a diferença entre o volume
de brasileiros enviados para
fora e a queda na importação



de talentos dá uma boa idéia
da tendência atual. Segundo
ela, há dez anos, havia cerca
de 20 estrangeiros da empresa
no Brasil, e cinco brasileiros lá
fora. Hoje, são 128 brasileiros
no exterior e 55 estrangeiros
no Brasil ou em processo de
expatriação. "De início, fo-
ram mandadas timidamente
algumas levas de brasileiros
para treinamento na matriz, na
Alemanha", conta ela. "Com
o tempo, percebeu-se que os
executivos brasileiros tinham
potencial", diz Silvia Jacoby.
E, com isso, mais e mais exe-
cutivos locais começaram a
ser treinados para substituir
expatriados.

Neste sentido, Crespi, da
Heidrick & Struggles, concorda
com a tese da globalização. E
acrescenta outro ponto relevan-
te: o crescimento da América
Latina, que tornou a competição
nos mercados internos da região
mais acirrada e aumentou a im-
portância do conhecimento das
peculiaridades de cada mercado.
"Sem dúvida, a maior exposição
internacional das empresas foi
criando um conjunto de exe-
cutivos que poderiam trabalhar
em qualquer lugar do mundo.
Com a vantagem de conhecerem
o mercado e a cultura locais",
afirma o consultor.

Segundo Nadir Moreno,
a decisão da UPS foi tomada
com base em fatores como o
momento histórico da empresa
no Brasil e uma série de análises
que mostravam que, trazendo
um executivo de fora, por mais
que este conhecesse a cultura
da empresa, dificilmente co-
nheceria a cultura local. "Em
média, são necessários dois anos
de adaptação", diz a executiva,
acrescentando que, além disso,
a expatriação é uma opção mais
cara. "Os custos chegam a ser
60% maiores."

Entre os encargos envol-
vidos em uma expatriação,
é preciso considerar a busca

por escola para os filhos do
executivo; os custos da mu-
dança de móveis e de outros
pertences; o gerenciamento
ou a compra de um imóvel e
o pagamento de uma empresa
contábil para cuidar da questão
fiscal no país de origem e no
de destino, entre outras coisas.
"Independente disso, porém,
inicialmente, quando estabelece
uma operação em um novo país,
o normal é a empresa exportar
um executivo. A diferença de

patriado sabe que está dentro
de um circuito de carreira, que
irá voltar dentro de um deter-
minado período. E dificilmente
aceitará propostas do mercado
para sair", concorda Crespi, da
Heidrick.

Outro caso em que a expa-
triação compensa, diz Nadir
Moreno, é quando não há no
país de destino pessoas com a
competência necessária para
desenvolver o projeto que se
deseja. Uma vez formada a

preço é compensada pelo grau
de confiança", diz ela.

ÀS VEZES COMPENSA
Para De Lucca, devido ao grau
de importância estratégica que
têm, os cargos ainda ocupados
com maior freqüência por ex-
patriados são a presidência e
a diretoria financeira. "O fato
de novas tecnologias terem
facilitado a comunicação tem
importância menor nesse pro-
cesso de redução do percentual
de executivos estrangeiros em
filiais brasileiras de transna-
cionais. O fator confiabilidade
é mais importante", afirma o
consultor. "Um executivo ex-

mão-de-obra local, contudo,
é possível usar profissionais
locais. "A qualificação do
mercado melhorou", diz. Tanto
que agora, segundo a executiva,
em muitos casos são executivos
brasileiros que estão implan-
tando projetos em outros países
da América Latina, da mesma
forma que estrangeiros fizeram
aqui antes. A própria Nadir
Moreno recebeu, em 2003, a
gerência das áreas jurídica e de
recursos humanos da empresa
na América Latina, em sua es-
calada na carreira. E adaptou
a vários países da região as
diretrizes culturais da UPS na
gestão de pessoal.

O fato de existir maior
abertura em filiais brasileiras
e latino-americanas de mul-
tinacionais para executivos
nativos é uma boa notícia
principalmente para um grupo
específico: o de executivos
que fizeram carreira lá fora
e decidiram voltar. Segundo
Jairo Okret, diretor da Korn/
Ferry International no Brasil,
isso têm acontecido com maior
freqüência há pouco mais de
um ano. "Tornou-se comum
executivos nos procurarem para
conversar sobre a situação no
Brasil; se é uma hora conve-
niente para voltar; se existe a
possibilidade de colocação no
mercado brasileiro", conta.

A razão de volta, diz o con-
sultor, é sempre uma mistura de
motivos pessoais, como o amor
pelo país, com a percepção de
que existem oportunidades reais
e imediatas de se fazer uma
carreira de sucesso no Brasil.
"As pessoas estão percebendo
que existe a possibilidade de
fazer coisas interessantes, de
ter crescimento de carreira
e ser economicamente bem-
recompensado", diz.

Agora, com a derrocada
da economia internacional,
em especial nos mercados
dos EUA e da Europa, existe
a possibilidade de que este
movimento se intensifique.
De Lucca, da Michael Page,
diz acreditar que muitos exe-
cutivos brasileiros que estão
lá fora, observando o cenário
macro, podem querer voltar,
caso tenham aqui interesses
pessoais. E, não apenas execu-
tivos brasileiros, mas também
originários de outros países da
região, notórios pela qualidade
de seus gestores, como Chile,
México e Argentina.

Seria um fator a mais a con-
tribuir para a nacionalização dos
quadros de gestão das filiais
brasileiras e latino-americanas
de grandes companhias trans-
nacionais. •

Text Box
MORENO, Nadir. Pensar Global, Contratando localmente. América Economia, São Paulo, n. 371, p. 40-41, 21 jan. 2008. 




