




EM ORGANIZAÇÕES com operações enxutas, adaptá-
veis a ambientes que mudam rapidamente e com 
ênfase na realização pessoal dos profissionais, uma 
das funções mais importantes dos líderes é obter o 
engajamento dos funcionários, seu compromisso 
com a empresa, a disposição que têm de ir além de 
sua função. Mas o engajamento, simplesmente, não 
é suficiente; é fundamental oferecer suporte para 
que o funcionário desempenhe seu trabalho e pos-
sa focar em suas responsabilidades-chave, sem ter 
que perder tempo ultrapassando os obstáculos no 
ambiente de trabalho. 

Entre os aspectos que contribuem para gerar 
esse suporte estão o reconhecimento e a aceitação 
não só das características individuais (em especial 
aquelas que são diferentes das do grupo), mas so-
bretudo o aproveitamento delas como forma de 
complementaridade. 

Mas como reconhecer e aproveitar a diversidade 
da equipe para alcançar os melhores resultados? 

Primeiro, é preciso dizer que diversidade não 
diz respeito apenas aos aspectos evidentes, até aos 
olhos mais desatentos, como sexo, raça, cor, faixa 
etária, presença de necessidades especiais, orien-
tação sexual; mas também ao histórico profissional, 
formação educacional, origem socioeconômica e 
estética pessoal de cada um. 

São exatamente as diferenças mais sutis, como 
estilos de comportamento e crenças pessoais, que 
compõem o nó da questão do reconhecimento e 
aceitação da diversidade. O verdadeiro desafio para 
a sutileza dos líderes é o reconhecimento da diversi-
dade dos aparentemente iguais. 

É preciso resolver cotidianamente o dilema que 
existe para criar uma comunidade homogênea e úni-
ca (da qual façam parte todos os membros da equi-
pe) e, ao mesmo tempo, reconhecer as característi-
cas individuais de cada indivíduo e aproveitá-las em 
prol do melhor resultado. 

No Brasil, um novo "diferente" começa a ganhar 
cada vez mais relevância no ambiente corporativo, 
exigindo muita atenção das lideranças: os expatria-
dos. Mas, como receber e integrar estrangeiros às 
equipes? Nesta situação, em particular, convergem 
dois desafios: um, óbvio, é como conciliar nacionali-
dades diferentes; o outro é mais sutil: conciliar dife-
renças de hábitos e culturas. 

Em 2010, o Brasil concedeu um número recorde 
de vistos de trabalho para estrangeiros: 22 mil novas 
carteiras de trabalho apenas no primeiro semestre. 
Este é um reflexo do crescimento econômico que 

colocou o País sob os holofotes de empresas multi-
nacionais do mundo inteiro, que aumentou a neces-
sidade de profissionais capacitados atuando aqui. 

Independentemente das razões, é fato que a vin-
da de estrangeiros para atuar no mercado brasileiro 
é cada vez maior, e isso merece atenção dos líderes, 
para que esse intercâmbio seja positivo para as em-
presas, para as equipes que têm a oportunidade de 
viver, de fato, a globalização e para os estrangeiros 
que vivem esta experiência. 

As corporações estão acostumadas a olhar para 
suas melhores pessoas e buscam alavancar negó-
cios colocando-as em lugares onde estão as maiores 
oportunidades de crescimento. A recente crise eco-
nômica intensificou a prática de "resgatar" pessoas 
de mercados em crise e levá-las para operações que 
necessitam de mão de obra. Atualmente o Brasil é 
reconhecido como um dos principais mercados po-
larizadores de talentos mundiais. Hoje em dia é di-
fícil pensar em um executivo global que não tenha 
uma experiência no Brasil. Para as empresas brasi-
leiras, trazer esses executivos é uma questão de ala-
vancar processos de internacionalização, trazendo 
mentes, traços culturais, processos e práticas de di-
ferentes partes do mundo. 

Mas as organizações precisam estar muito aten-
tas para aproveitar ao máximo possível a experiên-
cia que "importar" um profissional pode propor-
cionar. Algumas já começaram, mas há muito que 
avançar. 

A mais nova versão do estudo anual Best Com-
panies for Leadership, divulgado pelo Hay Group 
em janeiro (leia mais sobre o estudo no final deste 
artigo), identificou, por exemplo, que 75% das líde-
res do ranking requerem que seus líderes dediquem 
tempo a entender melhor outras culturas, ante 32% 
das empresas em geral. As campeãs deste ranking 
buscam as melhores práticas adotadas em suas sub-
sidiárias e as disseminam entre todas as operações, 
como também encorajam os líderes locais a partici-
par das decisões tomadas pela matriz. Ou seja, ado-
tam práticas que valorizam a diversidade e ao mes-
mo tempo a unidade da companhia além das fron-
teiras geográficas. 

Elas também se preocupam em estabelecer pro-
gramas para expatriados que abordem e lidem com 
a questão das diferenças culturais. Para começar, a 
empresa deve criar um ambiente para que o pro-
fissional se sinta tranquilo para dar o melhor de 
si, e isso passa por pensar no bem-estar da família, 
que inclui onde morar, onde os filhos vão estudar, 



-

aprendizado do idioma e adaptação aos hábitos 
sociais. 

Neste processo de integração e gestão desse tipo 
de diversidade o gestor deve ser um porta-voz cultu-
ral e, mais do que nunca, um mentor, com conversas 
freqüentes sobre hábitos culturais, práticas de com-
portamento e práticas locais da organização. O líder 
também tem de ajudar, preparando o grupo com o 
qual esse estrangeiro vai trabalhar: falar de diversi-
dade, evitar estereótipos. 

Um desafio constante de gestão de estrangeiros 
é a administração dos pequenos detalhes e das situ-
ações cotidianas, para evitar que o profissional seja 
motivo de piada no grupo. O líder deve cuidar dos 
momentos de convívio, por exemplo, no uso de pala-
vras que significam outra coisa ou no que diz respei-
to à alimentação. Se o estrangeiro é aberto, humilde 
e se mostra interessado em aprender, o brasileiro se 
dispõe a ajudar; se o estrangeiro se mostra arrogante, 
o brasileiro tende a ridicularizar a diferença. 

Por outro lado, cabe ao estrangeiro uma parte do 
esforço e empenho para que a integração ocorra da 
melhor maneira. É preciso aproveitar ao máximo a 
hospitalidade do brasileiro e a genuína generosida-
de com que recebe quem vem de fora. Integrar-se à 
comunidade local, sair do gueto e se conectar, evitar 
frases do tipo "de onde eu venho se fazia assim" e ter 
a capacidade de contar as experiências vividas, sem 
tentar impô-las ou contar como se fosse algo melhor, 
também são práticas fundamentais para quem é re-
cém-chegado. Mas, como qualquer indivíduo que 
vai para outra sociedade, o respeito aos costumes, o 
entendimento das razões dos comportamentos e o 
cultural awareness também são importantes. 

Para a integração, é fundamental saber dosar a 
humildade para perguntar e tentar entender, mu-
dar alguns de seus comportamentos e ter autocon-
fiança para negociar práticas que são necessárias. Os 
que vêm por seu grande know-how técnico, para re-
alizar um trabalho que exige atenção aos detalhes 
e cumprimento de horários, para manter sua quali-
dade não podem se render ao "jeitinho brasileiro" e 
adotar a flexibilidade com horários. Balancear o que 
pode ser negociado e o que tem de ser mantido é 
fundamental. 

Para os gestores proporcionarem à empresa a 
possibilidade de aproveitar ao máximo o potencial 
desses profissionais, é preciso estabelecer objetivos 
claros. As metas devem considerar o que esperam 
que o expatriado faça enquanto está aqui e o que 
se espera que os outros aprendam nesse período. 

É importante tanto o resultado de vendas como o 
quanto os vendedores incorporaram as novas práti-
cas da matriz; é necessário não apenas colocar a má-
quina em operação, mas que o número de pessoas 
na fábrica que sabem operá-la seja suficiente. Além 
dos resultados esperados, esclarecer quem é o res-
ponsável pela gestão daquele profissional também é 
muito importante para evitar problemas. 

Em um processo de expatriação, entre os diver-
sos aspectos a serem considerados e deixados bas-
tante claros estão o período da permanência (por 
um tempo determinado, definitivo ou em aberto) e 
a razão da transferência. Neste último caso, pode ser 
parte da estratégia para atingir objetivos de carrei-
ra, passando pelo desejo pessoal do funcionário de 
viver em um determinado país; ou pela necessida-
de de um técnico para a instalação de uma nova li-
nha de montagem, para lançamento de um produto, 



A filial brasileira de uma empresa multinacional prestadora de 

serviços corporativos, respondendo ao processo de regionaliza-

ção e globalização de seus clientes e ao forte crescimento de seus 

negócios em alguns países onde atua, intensificou o processo de 

expatriação de profissionais. Os ganhos ao longo dos últimos anos 

foram muitos para ambos os lados: para os estrangeiros, como 

uma alavanca na sua carreira corporativa e desenvolvimento pro-

fissional, e para as filiais, que geraram maior rapidez para estabe-

lecer contato com os clientes internacionais, proporcionado pe-

lo conhecimento cultural e domínio do idioma da matriz desses 

clientes. 

No processo de identificação dos candidatos globais, é prática 

nessa organização oferecer as vagas globalmente via intranet, junto 

com uma apresentação sobre o país que está buscando esses pro-

fissionais. Após consulta ao chefe imediato, os interessados se can-

didatam à vaga. Ocorre, então, uma série de entrevistas envolven-

do o responsável pelo escritório e outras lideranças locais, além do 

futuro gestor direto do profissional. As primeiras conversas acon-

tecem via conference call e os candidatos pré-selecionados, antes 

da escolha final, fazem uma visita ao país para uma rodada final de 

entrevistas e para conhecer a equipe. Para apoiar a decisão das li-

deranças, há uma intensa troca de informações, além do currícu-

lo, entre o atual e futuro gestores, que inclui dados de desempenho, 

expectativas dos candidatos e características pessoais. 

Tomada a decisão, o processo de expatriação começa com as 

ações da empresa para receber o novo profissional. Essa prepara-

ção passa por todo o apoio burocrático para vistos e mudança e 

inclui mais uma visita, na qual, já como novo membro da equipe, o 

profissional é apresentado a todas as pessoas com quem estará en-

volvido, bem como à estrutura local do escritório. Existe também 

suporte para identificar o local mais adequado para morar, qual a 

escola para os filhos que mais se encaixa nas expectativas da famí-

lia e, dentro das políticas corporativas, a adaptação do pacote de 

benefícios ao momento de vida e interesses do recém-chegado. 

Hoje em dia, a operação brasileira desta multinacional conta 

com oito estrangeiros com mais ou menos tempo de residência no 

País. Recentemente, a empresa recebeu três profissionais portu-

gueses. Nesse caso, aparentemente, o idioma não seria uma bar-

reira, mas isso subestimava as diferenças idiomáticas e de usos e 

costumes sociais entre os dois países. Mas, graças à atenção dos 

gestores e da equipe de colegas, houve diálogos específicos sobre 

o assunto que ajudaram a vencer essa barreira "invisível". Nesse 

sentido, as características pessoais — curiosidade para aprender, 

flexibilidade para mudar, humildade para perguntar e bom humor 

para lidar com os equívocos — foram fundamentais para acelerar 

o processo de integração. 

O processo de integração acontece tanto no ambiente estritamen-

te profissional como em atividades sociais, incluindo, por exemplo, 

jantares de boas-vindas na casa do diretor-geral da empresa. 

Uma empresa de serviços de alimentação de origem francesa 

trabalha há muitos anos para proporcionar, ao redor do mundo, a 

integração de estrangeiros às equipes locais e, desta forma, obter 

o melhor resultado possível com essa movimentação. 

Aqui no Brasil, esse processo começa com o apoio da consultoria 

que ajuda o estrangeiro e sua família em questões como escolha do 

local ideal para morar e da escola para os filhos e aspectos culturais 

que devem ser considerados pela família. Além disso, há um traba-

lho individualizado que considera as características do país de ori-

gem e a função ocupada pelo profissional expatriado. 

Os gestores recebem apoio muito próximo do departamento de 

para um novo projeto de pesquisa ou para desenvol-

ver um design específico; o estrangeiro t ambém po-

de ter sido chamado para ocupar u m a posição-cha-

ve por um período em função de u m a fusão ou joint 

venture; para cumprir papel de técnico em u m a 

start-up; ou operar u m a máquina para a qual falta 

mão de obra especializada. 

Essas informações são fundamenta is para que o 

gestor possa estabelecer foco no principal, para con-

ciliar o interesse pessoal ao profissional. Para o exe-

cutivo que busca u m a promoção, desenvolvimento 

é fundamenta l ; para quem decidiu morar definitiva-

mente no Brasil, o foco deve ser na integração; para 

o profissional que veio instalar u m a máquina, a dis-

seminação do conhecimento técnico é fundamenta l 

e a integração, secundária. Quanto mais curto o pe-

ríodo de permanência, mais claros precisam ser os 

objetivos e os resultados esperados, pois o t empo de 

gestão é menor e a possibilidade de corrigir eventu-

ais desvios é muito pequena. Nesses casos, é impor-

tante que o gestor conheça o profissional estrangeiro 

antes para avaliar se ele t em conhecimentos que re-

almente agregam valor e para preparar a equipe pa-

ra recebê-lo com n o m e e credenciais, e não como o 

"gringo que vem participar do projeto". 

As áreas de recursos humanos das empresas pre-

cisam cada vez mais preparar seus gestores para li-

dar com estrangeiros, gerenciá-los e criar sistemas 

para o melhor aproveitamento possível. 

Entre os desafios que as áreas de recursos huma-

nos têm de enfrentar está o fato de que a aprendiza-

gem por modelo de repetição funciona enquanto a 

tecnologia atual não for ultrapassada por outra, fa-

to que nos dias de hoje acontece em ri tmo cada vez 

mais acelerado. O desafio educacional atual é ensi-

nar a aprender e criar, e não s implesmente a repe-

tir. O papel dos líderes é trabalhar com os aprendi-

zes para dar ferramentas de sustentação e desenvol-

vimento de competências, tais como autoconfiança, 

capacidade de decisão e responsabilidade pessoal. 

Ao receber um estrangeiro, cabe ao b o m gestor 

conhecer as características da sociedade de onde 



recursos humanos tanto no processo de decisão de trazer um es-

trangeiro, certificando-se de que ele realmente atende às expecta-

tivas para o cargo, como no processo de adaptação. 

Também existe a preocupação de, mesmo que o gestor do ex-

patriado seja um executivo em outro país, estabelecer um fun-

cionário local que dará maior enfoque e atenção aos aspectos de 

adaptação à nova realidade cultural, além do desempenho profis-

sional em si. "Hoje, temos uma grande mistura em nossos escritó-

rios, e é uma satisfação quando ouvimos um estrangeiro respon-

der a uma pergunta com nosso tradicional 'veja bem'; é sinal que 

o processo de integração foi bem-sucedido", afirma um dos execu-

tivos da área de RH da companhia. 

A preocupação com os profissionais brasileiros que irão para 

outros países também está presente na operação local. Atualmen-

te, a empresa está implantando um projeto de desenvolvimen-

to focado em profissionais definidos como high potenciais. Eles 

farão um curso específico sobre multiculturalidade oferecido por 

uma prestigiosa universidade brasileira, como parte de sua prepa-

ração para uma eventual carreira internacional. 

Uma prática frequente é a de prestar maior atenção aos as-

suntos da integração cultural e social quanto mais acentuada é 

a diferença entre as culturas do país de origem e de destino do 

expatriado. Nesse sentido, um bom exemplo é o de uma monta-

dora automotiva, de origem japonesa, que começa a preparação 

do executivo expatriado e seu grupo familiar já no Japão, com um 

processo de apresentação à realidade cultural que encontrarão 

ao chegar ao destino, por meio de uma série de entrevistas e reu-

niões. Desta forma, apoia-se a criação de um ambiente conhecido 

para o profissional e sua família antes da sua chegada. 

Outra ação muito utilizada é flexibilizar o pacote de benefícios, 

considerando o ponto de vista do custo financeiro do expatria-

do, e não apenas as práticas vigentes na organização. Assim, por 

exemplo, o custo de outorgar e manter um carro para um estran-

geiro em uma grande metrópole como São Paulo ou Rio de Janei-

ro pode ser trocado pela concessão de bilhetes aéreos até valor 

equivalente, para permitir a visita mais freqüente do profissional a 

sua família, caso venha sozinho. Na filial brasileira de uma compa-

nhia do setor de telecomunicações, por exemplo, um de seus vice-

presidentes fez a escolha de dividir suas férias ao longo do ano pa-

ra viajar com freqüência para sua cidade de origem. 

Uma variação desta prática é a de adequar horário de trabalho, 

sem prejudicar a definição de metas e objetivos, para permitir as 

viagens de fim de semana estendido do profissional. É o caso do 

gerente-geral da divisão brasileira de uma multinacional do se-

tor de alimentos, que inclui na sua rotina uma semana laborai de 

segunda-feira à tarde a sexta-feira ao meio-dia para estar com sua 

família aos sábados e domingos, já que, nesse caso, a transferên-

cia se deu na metade do ano escolar dos seus filhos. Como vemos 

nos exemplos anteriores, uma distância não maior que quatro ho-

ras de voo é uma vantagem adicional para o executivo, já que per-

mite maior flexibilidade no tratamento da situação especial que 

sempre é trabalhar no exterior como expatriado. 

As empresas bem-sucedidas na gestão de executivos importa-

dos são as que enxergam características pessoais, disposição da 

organização, diferenças culturais entre origem e destino e até a 

própria distância geográfica como variáveis fundamentais a serem 

consideradas cuidadosamente antes de uma decisão de expatria-

ção, já que subestimá-las pode ser a origem do fracasso de uma 

experiência que, de outra forma, é benéfica para os profissionais 

estrangeiros e as organizações brasileiras. 

vem o novo integrante, promovendo a integração 

no que é semelhante e administrando as diferen-

ças, minimizando conflitos e criando cenários para 

aproveitar ao máximo essas diferenças: todos po-

dem aprender da flexibil idade brasileira, da pontua-

lidade britânica, da severidade chilena, da paciência 

oriental ou até da autoconfiança argentina. 

Para o líder, um estrangeiro traz todos os desafios 

da gestão da diversidade, dos mais óbviosâ questão 

mais sofisticada de gerenciar a diversidade dos apa-

rentemente iguais. E, para os gestores, há outro pon-

to a ser considerado: pensar não só em gerenciar a 

integração e o desempenho, mas aproveitar essa si-

tuação para seu próprio desenvolvimento como lí-

der. Assim como a sociedade, t ambém as compa-

nhias brasileiras estão aprendendo a enxergar que 

a presença do estrangeiro abre os nossos olhos pa-

ra outros hábitos, costumes, para a conexão de cada 

indivíduo brasileiro com o resto do mundo . 

Para que o convívio com o diferente possa ser en-

riquecedor, é preciso disposição para contar e ouvir 

histórias. O estrangeiro precisa deixar de ser "sim-

plesmente distinto" para ser tratado como "portal 

de conhecimento e informação" sobre outras socie-

dades e seu modo de pensar e viver. 

Ao considerar as características individuais, o lí-

der consegue gerar melhores conexões com os in-

divíduos da sua equipe e, portanto, oportunidades 

de crescimento e de aproveitamento das competên-

cias e habilidades pessoais, aspectos que estudos do 

Hay Group most ram como fundamenta is para que 

as pessoas se engajem nos esforços organizacionais 

para alcançar resultados. 

Para aproveitar ao máximo a diversidade de sua 

equipe, o líder t em que evoluir da simples aceitação 

para o respeito e daí ao aproveitamento das diferen-

ças. Ao fazer este caminho, a liderança estará traba-

lhando em prol do engajamento dos indivíduos e da 

coesão do grupo. 

Enfim, a diversidade é um princípio natural, ine-

gável e irreversível na natureza e na vida. Todos nós 

sabemos o que é. As dificuldades para lidar com 



Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 2, p. 72-78, fev. 2011.




