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Desde que decidiu acelerar a expansão no exterior, com a inauguração da fábrica no México 
em 1999, a Marcopolo também passou a desenvolver políticas para "internacionalizar" os 
funcionários encarregados de zelar pelos seus negócios em outras terras. Com unidades 
industriais no Brasil e em mais nove países e escritórios comerciais em outros 13, a fabricante 
de carrocerias de ônibus tem hoje um contingente de 119 brasileiros espalhados pelo mundo, 
além dos 2,5 mil funcionários estrangeiros nas operações externas. O quadro total é de 12,4 
mil empregados. 
 
"Nosso produto não é padronizado, cada país ou região dentro de um país demanda modelos 
específicos, adequados a fatores como clima e legislação local. Por isso temos mão-de-obra 
intensiva", afirma o diretor administrativo Milton Susin. Isso explica o fato de que, além de 
gerentes e administradores, a Marcopolo também "exporta" pessoal operacional qualificado, 
como engenheiros, eletricistas, soldadores e montadores, para repassar conhecimentos aos 
colegas no exterior. 
 
Segundo Susin, a Marcopolo estabeleceu políticas diferenciadas para os funcionários que 
trabalham nos países considerados "críticos" e "não críticos", levando em conta questões como 
segurança, clima, diferenças culturais, sistemas de transporte e dificuldades para aprender a 
língua local. Os primeiros incluem Índia e Rússia, onde a empresa começou a operar em 2007, 
e Egito, onde a fábrica ainda está em fase pré-operacional. Até três anos atrás, a China 
figurava nesse grupo, mas foi excluída em função do desenvolvimento local e do aprendizado 
acumulado pela própria empresa. 
 
Quem chega a um país "crítico" recebe adicional de até 75% no salário, moradia e plano de 
saúde. Como a família não vai junto, o funcionário viaja para o Brasil pelo menos a cada 90 
dias com as despesas pagas pela empresa. Nas demais regiões, os familiares podem 
acompanhar o expatriado, que tem direito a um acréscimo salarial de no mínimo 25%, 
assistência médica, casa, escola para os filhos e clube social. A comunicação com a matriz em 
Caxias do Sul ocorre por intermédio de e-mails enviados com frequência pelas áreas de 
marketing e recursos humanos e de teleconferências entre gestores no exterior e no Brasil. 
 
Além de Rússia, Índia e Egito, a Marcopolo tem fábricas próprias ou com sócios locais em 
Portugal, Argentina, Colômbia, México, África do Sul e China. Os escritórios comerciais ficam 
nas Ilhas Virgens Britânicas, Cuba, Uruguai, Bolívia, Emirados Árabes Unidos, Panamá, Chile, 
Equador, Paraguai, Venezuela, Costa Rica, El Salvador e Peru. Dos 119 brasileiros fora do 
Brasil, 82 são expatriados, que moram no exterior durante quatro anos em média, e 37 
cumprem tarefas específicas em outros países, onde permanecem de 30 a 60 dias. 
 
O tempo de preparação dos funcionários enviados para fora do Brasil varia caso a caso, mas 
pode durar alguns meses, explica Susin. Eles recebem treinamento sobre a cultura e a língua 
locais, e técnicas de negociação adaptadas à região de destino. Para entrar na Índia, Rússia e 
China a empresa fez um planejamento ainda mais cuidadoso devido às diferenças culturais 
mais profundas. Contratou três brasileiros com dupla cidadania, que depois de um estágio na 
matriz se encarregaram de dar apoio aos empregados que chegaram naqueles países. 
 
Quando retorna ao Brasil, o funcionário assume um cargo equivalente ao que ocupava antes, 
sem os benefícios adicionais recebidos fora. Conforme Susin, o processo também requer 
cuidados especiais. "Estimulamos que no exterior eles mantenham o padrão de vida original e 
façam uma poupança para o retorno", diz. A volta do executivo começa a ser organizada cerca 
de um ano antes do embarque para que ele tenha tempo de organizar a vida, explica o diretor. 
 
E não são apenas os brasileiros da Marcopolo que se instalam fora do país. A empresa também 
recebe estrangeiros na sua sede para programas de treinamento que podem durar três meses 
ou mais. A relação já incluiu egípcios, indianos, sul-africanos e um colombiano, o engenheiro 
Aufrey Castiblanco, que ficou dois anos na matriz. Já a gestão dos empregados das fábricas no 
exterior é responsabilidade dos departamentos locais de recursos humanos. 



 
Segundo Susin, esse intenso trânsito internacional de funcionários garante um valioso 
aprendizado para a companhia. "Aprendemos com os mexicanos, que são detalhistas e 
obcecados pela qualidade", afirma. Os indianos se destacam pela organização, pelo trabalho 
sistematizado e pelo cumprimento fiel dos orçamentos, enquanto os colombianos são 
extremamente confiáveis e ensinam a trabalhar com eficiência com um grau maior de 
informalidade, resume o diretor. 
 
Contratado em 1998 para a área de negócios internacionais da Marcopolo, Walter Cruz, 52 
anos, já viajou por 72 países das Américas, Europa, África e Oriente Médio. Em alguns deles 
ficou por períodos de 30 a 60 dias, na África do Sul permaneceu seis meses em 2000 e, do 
início de 2005 até maio do ano passado, foi gerente geral da unidade na Colômbia, uma joint 
venture da empresa brasileira com o grupo colombiano Fanalca.  
 
Cruz foi para Bogotá com a esposa, que aproveitou a estadia para fazer um mestrado, e com 
dois filhos, um menino com nove meses e uma menina com quatro anos na época. A boa 
adaptação da família foi um fator decisivo para a permanência no país, explica o executivo, 
que hoje é gerente de estratégia e marketing da companhia. Ele encontrou uma colônia com 
mais de dois mil brasileiros que trabalham em Bogotá para empresas como Gerdau, 
Votorantim, Petrobras e Natura e se reuniam nas suas casas, em clubes e em restaurantes. A 
aproximação com os colombianos também foi rápida e no mês passado ele e a esposa 
passaram uma semana de férias na cidade para rever os amigos locais. "Os colombianos 
recebem muito bem os brasileiros e têm grande curiosidade pelo país." 
 
Cruz costumava viajar para reuniões em Caxias do Sul a cada 60 dias. A família vinha a cada 
seis meses e ficava duas semanas. Na Colômbia, ele arcava ainda com um custo de vida um 
pouco menor do que no Brasil, o que lhe permitiu fazer uma boa poupança com o salário 
adicional recebido no exterior. "Eu sabia que não podia aumentar o padrão de gastos para 
baixar depois", lembra. 
 
Num país onde a presença do grupo guerrilheiro Farc (Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia) ainda exige cuidados especiais, o executivo usava carro blindado e teve cursos de 
direção defensiva e evasiva oferecidos pelo centro de segurança do sócio local.  
 
Na chegada à Colômbia, o executivo estava um pouco intrigado em relação aos hábitos 
alimentares locais, mas teve a grata surpresa de encontrar um cardápio farto em carnes. 
Apreciador de uma marca particular de café brasileiro, Cruz era olhado com desconfiança pelas 
autoridades da alfândega quando voltava de uma viagem ao Brasil com o produto na mala, já 
que o país é conhecido pela qualidade do café que cultiva. "Mas eu dizia que a marca era 
produzida pela família e não podia deixar de consumi-la", lembra. 
 
Em apenas dois meses, a vida do então negociador de exportações da Marcopolo em Caxias do 
Sul, João Paulo Ledur, também se transformou. Esse foi o período entre a proposta para 
assumir a gerência comercial da fábrica na África do Sul e o embarque para Joanesburgo, em 
janeiro de 2006. "Aceitei o convite antes de saber o que ia fazer lá", afirma o executivo de 29 
anos que trabalha na fabricante de carrocerias de ônibus desde 2003. 
 
Quando chegou à capital sul-africana, Ledur deparou-se com cerca de dez idiomas falados por 
diferentes segmentos da população local, além do inglês, e um clima relativamente tenso que 
sinalizava alguns vestígios do apartheid, o regime de segregação racial que vigorou no país até 
1990. 
 
A segurança na cidade de oito milhões de habitantes também exigia atenção- tanto que os 
carros circulam pelas ruas com películas reforçadas nos vidros para resistir até a golpes com 
barras de ferro- e boa parte do comércio local, inclusive supermercados, encerra as atividades 
às 19 horas. Hoje, porém, ele afirma que já se sente mais tranquilo lá do que em Caxias do 
Sul. 
 



O gerente também encarou a novidade de comandar uma equipe com cinco vendedores e 
precisou se esforçar para adquirir a confiança dos clientes locais. Agora, adaptado à situação, 
ele planeja permanecer no país até o fim do ano que vem. "A experiência mudou a minha vida 
pessoal e profissional e se no futuro surgir outra oportunidade como essa vou aproveitá-la", 
afirma o executivo. 
 
Ledur atribui boa parte dos resultados alcançados na África do Sul à adaptação da noiva 
Gabrielle Prelle, que então com 22 anos o acompanhou na incursão. Biomédica, ela tornou-se 
fluente em inglês, tirou carteira de motorista, obteve visto de trabalho e há dois anos é 
funcionária de um laboratório de análises clínicas. "No fim do ano vamos casar no Brasil", 
relata. 
 
Segundo o gerente, a vida em Joanesburgo lhe permitiu "fazer amigos para o resto da vida". O 
círculo social inclui especialmente brasileiros, muitos deles funcionários de construtoras como 
Odebrecht e Camargo Corrêa, além de portugueses e sul-africanos. Os contatos também foram 
ampliados com as frequentes viagens a negócios por países do continente, como Moçambique, 
Zâmbia, Quênia e Tanzânia. 
 
A cada três ou quatro meses Ledur viaja para o Brasil, onde fica uma semana em reuniões na 
sede da empresa, e pelo menos uma ou duas vezes por ano a noiva o acompanha. Agora, o 
casal já se prepara para ser repatriado. Com o salário mais alto recebido na África do Sul, o 
gerente reconhece que poderia ter se "deslumbrado" com o novo padrão de vida. "Mas não 
extrapolamos para fazer uma poupança para o retorno", explica. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7, 8 e 9 ago. 2009, Eu & Investimentos, p. D8. 


