
U
maempresa cresce, se consoli-
daetorna-se líderdeumdeter-
minado segmento em seu país
— essa é a trajetória de muitas
companhias. Porém, chegado
esse momento, é preciso fazer

escolhas que apontam dois caminhos:
continuarcrescendonoseu localdeori-
gem ou internacionalizar a operação,
ampliando seu legado para outros paí-
ses e culturas.

A internacionalização faz parte do
plano de negócios de várias empresas,
mas nemtodas chegam lá. E, às vezes, é
difícil entender omotivo do não suces-
so — “Nossos produtos são de qualida-
de,alinhadosàsnecessidadesdomerca-
do internacional, pesquisamos muito,
investimos. Não é suficiente?” Não.
Nãoé.Asuperaçãododesafiodedesbra-
var novosmercados precisamuitomais
do que apenas produtos preparados.

Tornar uma empresa global precisa
serumaaçãobemestruturadaediscutida
portodasasáreas.Todososdepartamen-
tosprecisamestarintegradoseconscien-
tes do quevempela frente. No entanto, é
fundamental que — em todas as etapas
do projeto — o departamento de Recur-
sos Humanos seja o grande aliado. Vou
alémemearriscoadizerqueaparticipa-
çãodoRHéfatordeterminanteparaosu-
cesso da empreitada. Afinal, quemmais
conheceocapitalhumanodeumaempre-
sa, que será o principal ativo impactado
porumadecisão tão importante?

Uma das primeiras providências que
precisamsertomadaséadefiniçãodoti-
me que irá liderar essa movimentação.
Énecessáriomapearquais sãoosprofis-
sionais que compartilham esse mesmo
impulso, que conhecem a empresa a
fundo e que possam levar na bagagem
os valores transmitidos na terra natal.

Mas será que é simples assim? Não,
essa é só a primeira etapa. O executivo
selecionado para iniciar a operação in-
ternacionalprecisaestarabertoparano-
vos aprendizados, ser flexível e enten-
der que será inserido em uma cultura,
muitas vezes, completamentediferente
da sua.Mais que isso, ele precisa aceitar
essa nova cultura levando traços cultu-
rais do seu país de origem. Ainda, ele
tem que ser um ótimo negociador, res-
peitar as práticas locais e alcançar um
equilíbrio entre tudooque ele traz con-
sigo e onovo, semdeixarde ser adaptá-
vel e empreendedor.

Todo o ciclo de expatriação precisa
ser acompanhado com lupa pelo RH.
Nada estará pronto para o executivo no
novo local de trabalho,por isso ele e sua
família precisam de muito apoio. A fa-
mília, inclusive, é ponto crucial para o
sucessodesseprojetoeprecisaestar en-
volvida desde o início. Apenas com o
apoioeacompanhiada família, oprofis-
sional terá o equilíbrio necessário para
a execução de seu trabalho. Nesse caso,
cabe ao setor de capital humano orien-
tarquantoaviagem,documentação, re-
cepção, acomodação, educação dos fi-
lhos, etc. Ressalto que a idade escolar
dascriançascontapositivamentenade-
cisão do profissional, uma vez que ele
enxergaaoportunidadeúnicaqueos fi-
lhos ganhamcomessa experiência.

Outrograndedesafioparaoexpatria-
do é formar o time local. Por que,mes-
moquandoumaempresaenviaseusme-
lhores profissionais, é imprescindível
contar também commão de obra local.
Essaspessoasconhecemomercadoon-
de atuam e vão agregarmuito conheci-
mento à empresa, portanto a troca de
experiências é riquíssima.

A gestão das pessoas é outro ponto
deatenção.Oscostumes sãodiferentes,

logo os profissionais da nova unidade,
assimcomooRHda empresa, precisam
conhecer o detalhe do relacionamento
interpessoal, o que é aceito e o que não
é,asdatascomemorativas, ouseja, real-
mente passar a vivenciar o dia a dia do
país, despindo-se de pré-conceitos.

Os passos descritos acima, porém
são somente a ponta do iceberg. Quan-
do uma empresa decide se globalizar
existem outros detalhes importantíssi-
mos, comoadaptaçãodaoferta, legisla-
ção, logística, nova rede de parceiros,
entre outros. Os profissionais de RH
atuamdisseminando essa cultura, bus-
cando e desenvolvendo novos talentos,
apostandosuas fichasnoqueumacom-
panhia temdemais valioso— seu capi-
tal humano e intelectual.

A empresa irá crescer, se desenvol-
ver, se reiventar, mas ela nunca deve
perderoseuDNAesimexpô-lo,estimu-
lando seu time, vencendo barreiras
com os mesmos ideais e valores. Espe-
lhar no mundo o sucesso já alcançado
poraqui.Ousar.Comcertezaodeparta-
mento de RH terá prazer em ajudar.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 ago. 2013, Mundo, p. 30.




