
Tão perto e tão longe: os expatriados também sentem a crise  

Entre os inúmeros executivos ambiciosos do mundo todo, existe a crença de que a maneira de 
progredir em uma empresa consiste em assumir um posto de trabalho no exterior. É um sinal 
para os chefes do entusiasmo do empregado, que deseja adquirir mais experiência e se 
comprometer mais com a empresa. Muitos foram para bem longe com o objetivo de engordar 
o currículo com esse tipo de experiência, convertendo-se em andarilhos sem pátria que 
mudam de país a cada dois ou três anos antes de voltar à sede da empresa com planos de 
continuar subindo na hierarquia corporativa. Além disso, os postos dos expatriados são 
considerados, em geral, lucrativos, já que as empresas não economizam em gastos “extras” 
para manter felizes os funcionários do alto escalão e suas famílias. Contudo, os resultados de 
novas pesquisas na Espanha mostram que os postos dos expatriados podem perder o antigo 
atrativo que tinham no passado, tanto para as empresas quanto para os empregados. 

Isto se deve, em parte, ao processo de ajuste geral da empresa em razão da crise econômica 
mundial, observou Marta Álvarez-Novoa, sócia responsável pela área de expatriados da Ernst 
& Young Advogados, durante a apresentação de um estudo do qual é co-autora: O processo de 
expatriação nas empresas multinacionais: visão do expatriado, elaborado pela E&Y e pela 
escola de negócios IESE. “As políticas generosas estão chegando ao fim.” Além disso, diz ela, 
“as empresas estão optando pelo envio de um número maior de expatriados de perfil mais 
econômico por um período de seis a oito meses. É o expatriado do mundo, isto é, aquele 
indivíduo que conta com a confiança da direção e acumula várias experiências desse tipo.” E 
acrescenta: “Outras enviam para o exterior esse profissional porque aqui não há trabalho para 
ele, abrindo assim o leque para funcionários de perfil menos brilhante. Funcionários com mais 
de 50 anos, prestes a se aposentar, também são convidados a começar uma nova etapa em 
suas carreiras.” 

O perfil médio do expatriado espanhol é o do homem casado, com curso superior, tendo o 
inglês como idioma principal e a Europa como destino de preferência, conforme um estudo 
elaborado com base em uma amostra de 510 entrevistados. Contudo, observa Álvarez-Novoa, 
“buscam-se cada vez mais pessoas solteiras, sem responsabilidades familiares, embora a 
situação tenha mudado muito nas últimas duas décadas. Agora, há uma política de expatriação 
que leva em conta o cônjuge, o perfil e as circunstâncias de cada um”. 

Atualmente, acrescenta Sandallo Gómez, professor de administração de pessoal na empresas 
do IESE e co-autor do estudo, “a probabilidade de que o cônjuge trabalhe é muito alta. Por 
isso, a empresa se vê obrigada, cada vez mais, se pretende que a pessoa aceite o cargo, a 
levar em conta essa realidade, facilitando a busca de trabalho para o cônjuge. Há 
multinacionais que fazem acordos para se ajudarem mutuamente nesse aspecto”. 

Fase prévia 

A melhor forma de garantir que a empresa cumpra o que promete no programa de 
expatriados, de acordo com os autores da pesquisa, consiste em dividir o processo em três 
fases distintas. Na primeira delas, juntam-se diversas políticas e práticas como, por exemplo, 
seleção, comunicação, assessoria, salários etc. que integram a proposta da empresa e 
acarretam, de igual forma, na avaliação e posterior decisão de aceitar, ou não, a expatriação 
por parte do profissional. Em seguida, uma vez aceita a proposta e já no país de destino, vem 
a fase de desenvolvimento, em que são analisados aspectos relacionados com a adaptação, 
satisfação das expectativas pessoais, desenvolvimento profissional e o reconhecimento da 
empresa. Por último, vem a fase da repatriação, em que se analisa a readaptação do 
expatriado a seu país de origem, sua adaptação ao trabalho, salário, promoção e comunicação, 
entre outros.    



Quando se administra a expatriação, Gómez explica que o erro mais comum ocorre na fase de 
seleção do candidato: “A busca da pessoa mais adequada deve levar em conta todas as 
dimensões do indivíduo, principalmente a dimensão profissional (desenvolvimento futuro) e 
familiar (dependentes, idade dos filhos, trabalho do cônjuge etc.). Muitas vezes, isso não é 
considerado.” Por esse motivo, diz ele que é recomendável “transparência na proposta 
econômica e profissional. Quanto maior a precisão da proposta, menor a probabilidade que 
ocorram problemas”. 

O que buscam as empresas e os candidatos nessa fase inicial do processo? Os fatores mais 
valorizados pelas empresas na hora de selecionar os expatriados, de acordo com os 
entrevistados, são o conhecimento técnico e a experiência, perfazendo 4,2 pontos num 
máximo de 5 seguidos da consideração pela carreira profissional (3,9 pontos). Em seguida, por 
ordem de importância, aparecem aspectos como a qualidade da adaptação cultural, capacidade 
de liderança e habilidades de negociação. Contudo, curiosamente, os dois fatores que menos 
preocupam as empresas, de acordo com a pesquisa, são a experiência internacional prévia e a 
situação familiar do candidato. 

Na hora de aceitar a expatriação, os entrevistados garantem que foi decisiva a oportunidade 
de uma experiência internacional (4,4 pontos num máximo de 5 ), seguida da aprendizagem 
profissional (4,2 pontos), possibilidade de promoção interna (4 pontos), benefícios econômicos 
(3,9 pontos), capacidade de adaptação cultural (3,8 pontos), aceitação da proposta por parte 
do cônjuge (3,6 pontos) e a possibilidade de ser útil para a empresa (3,5 pontos). A pesquisa 
mostrou que enquanto 84% dos entrevistados disseram que ser escolhido para uma posição 
internacional era uma forma de reconhecimento pelo seu bom trabalho e por sua lealdade à 
empresa, 40,9% dos trabalhadores acham que rejeitar a oferta de expatriação repercutiria 
negativamente no progresso de sua carreira na empresa.  

Qual o papel do salário? Das mulheres expatriadas, 21,1% acham que os benefícios 
econômicos propostos para trabalhar fora do país não tiveram influência alguma em sua 
decisão. Assim também, 11,4% dos 375 entrevistados disseram que o aspecto econômico não 
foi determinante em sua decisão. Contudo, o pacote salarial é uma ferramenta de negociação 
importante para ambas as partes. “Nosso estudo mostra que as empresas, de modo geral, 
concedem seguros médicos com cobertura internacional, moradia, viagens anuais ao país de 
origem aos membros da família, apoio para a mudança etc. A assessoria fiscal aos expatriados 
por empresas especializadas em tributação internacional de pessoas físicas é cada vez mais 
comum, sendo muito significativo o percentual de 54% dos entrevistados que garantem estar 
protegidos por uma política de equalização fiscal”, assegura Marta Álvarez-Novoa, da Ernst & 
Young Advogados. 

De acordo com a especialista, “a equalização fiscal é um sistema de compensação cujo 
objetivo é garantir ao trabalhador a mesma carga fiscal que teria caso não tivesse sido enviado 
ao exterior. Em outras palavras, o que se pretende é assegurar ao empregado, enviado ao 
exterior, o mesmo volume de impostos, nem mais nem menos, que teria se estivesse em seu 
país de origem. Portanto, a questão fiscal não deveria ser argumento a favor e nem contra a 
decisão de aceitar um trabalho fora do país”. 

Fase de desenvolvimento 

Conforme explicam os autores, “uma vez que o expatriado e, conforme o caso, sua família, 
foram transportados para outro país, começa a fase de adaptação ao novo ambiente 
profissional, social e cultural”. É positivo o grau de satisfação do expatriado em relação às 
expectativas previamente criadas no tocante ao posto de trabalho no país de destino.  



O nível de conformidade em relação às tarefas a serem realizadas por ele no país de destino 
deve ser claro, conciso e atender ao que foi comunicado.   

Com relação à adaptação, o relatório ressalta que “38% da amostra estudada indica que existe 
uma grande diferença cultural entre o país de origem e o país de destino do profissional. 
Contudo, apenas 11% dizem ter tido dificuldades de se adaptar à mudança de situação e ao 
seu entorno”. Dos que viajaram acompanhados pelo cônjuge, 22,2% confessam que o marido 
ou a esposa tiveram dificuldade de se adaptar à mudança, e 9,5% dos que viajaram com a 
família dizem que seus filhos tiveram dificuldade para se acostumar com a nova situação. 

Com relação às diferenças culturais das equipes de trabalho, e que podem dar margem a 
dificuldades de gestão, o relatório salienta que 44% dos expatriados pertencentes a grandes 
empresas, isto é, a empresas com mais de 5.000 empregados, disseram não ter tido 
problemas, ao passo que esse número cai para 29% no caso de expatriados de empresas com 
menos de 5.000 trabalhadores. Além disso, praticamente 84% da amostra dizem que sua 
escolha para o projeto de expatriação implica um reconhecimento, por parte da empresa, a 
ponto de considerar o convite uma oportunidade de promoção no interior da companhia. 

Fase de repatriação 

Entre os profissionais expatriados, os autores observam que “a duração prevista da 
expatriação não se cumpriu entre 34,4% dos que deveriam permanecer fora mais tempo (mais 
de dois anos), e em 30% no caso dos que ficariam menos (menos de dois anos)”. Tampouco 
se cumpriu o período de expatriação estipulado entre 32,8% dos diretores e 27,6% dos 
técnicos. De acordo com os repatriados, o processo foi proveitoso para eles do ponto de vista 
do desenvolvimento profissional e da experiência adquirida, da aprendizagem e do aspecto 
econômico. Contudo, 16,7% disseram que, do ponto de vista salarial, a expatriação “não valeu 
a pena”. 

Os autores ressaltam que “na volta ao país de origem, o repatriado passa por uma 
readaptação que pode ser avaliada em termos do reajuste profissional a um posto de trabalho 
com garantia de permanência na empresa com funções e responsabilidades específicas, 
salário, comunicação, avaliação e reconhecimento da experiência adquirida, além de status 
profissional e social.” 

Embora, num primeiro momento, a expatriação seja valorizada pelos participantes como uma 
oportunidade de promoção dentro da empresa, quando voltam, a realidade nem sempre 
correspondem ao que imaginavam, a ponto de que 21,6% se dizerem arrependidos de ter 
concordado em trabalhar fora do país. Por quê? Para Sandalio Gómez, “na maior parte dos 
casos, isso se deve ao fato de que as condições apresentadas para o seu retorno não se 
cumpriram. Há também alguns que deparam com uma situação imprevista no novo país e têm 
dificuldade em se adaptar à situação”. 

Para Marta Álvarez-Novoa, “para resolver queixas desse tipo e suas consequências, deve haver 
processos bem estabelecidos pela empresa para cada uma das fases da expatriação. Em cada 
uma delas a comunicação e a transparência devem ser elementos essenciais para sanar 
qualquer dúvida ou inquietação que o expatriado possa ter”. 

 

 

 



Por fim, para desenvolver um programa bem-sucedido de expatriados, diz Gómez, “é preciso 
estabelecer um ponto de convergência entre os planos da empresa e o do profissional, para 
que a expatriação alcance o sucesso pretendido”. 
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