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Va i v é m

Stela Campos

Camilo Pontes é o novo diretor
de operações da Energisa Solu -
ções, braço do grupo Energisa es-
pecializado na construção e ges-
tão de ativos elétricos.

Pacer Logística
Maria Emília de Lima Leme é a

nova responsável pelo departa-
mento de RH da Pa c e r Logística.
Já Sâmia Louise Tonelotti atuará
na área de novos projetos.

Page Personnel
Manoela Costa é a nova res-

ponsável pela Page Talent e Pa-
ge PCD, unidades da Page Per-
sonnel especializadas, respecti-
vamente, em recrutar estagiá-
rios e trainees, e profissionais
com deficiência.

Mariaca
Carlos Alvim assumiu a direto-

ria da empresa de consultoria e
recrutamento Mariaca no Rio.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r ;

Devo tentar mudar quem resiste a mudanças?

S
ou executivo,
trabalho na
indústria
automotiva e fico
impressionado com

a disparidade do nível dos
funcionários da empresa.
As diferenças são tantas que é
possível fazer uma analogia
com nosso próprio país.
Ou seja, uma minoria tem boa
formação, MBA e domina
outros idiomas. Do outro lado,
existe a maioria com baixa
qualificação e quase nenhuma
preparação. Um dos problemas
é que parte desse último grupo
ocupa cargos de alta patente
na organização. Isso implica
desde dificuldade de

convivência, até conflitos de
eficiência e qualidade na
prestação dos serviços e troca
de informações. Enquanto a
minoria tenta mudar, agregar e
inovar, a outra parte direciona
seus esforços para barrar esse
ímpeto. Creio que a saída mais
fácil seja procurar emprego
em outro lugar, mas ainda
tenho a esperança de ajudar
a mudar esse comportamento
internamente. É possível
driblar essa situação ou se trata
de uma batalha perdida?
Gerente de novos negócios, 37 anos
Re s p o st a :

Não há nenhuma relação
possível entre o nível de
qualificação profissional e
propensão para a mudança
ou inovação. Assim como não
há também entre juventude e
inovação. A gestão da mudança
é um processo complexo e
solicita a análise de múltiplas
variáveis. Não depende da
predisposição à mudança da
maioria e nem do consenso
inicial entre as pessoas.

Geralmente, as pessoas
rejeitam as mudanças quando
são provocadas por lideranças
autoritárias e com pouca
qualificação para coordenar tal
processo — o que não é raro

no mundo do curto prazo.
Em uma cultura autoritária
como a nossa, é comum que
processos de mudança sejam
conduzidos sem planejamento
e comunicação adequada,
e careçam de uma análise
mais sofisticada dos ativos
intangíveis organizacionais.

O grande problema desses
processos mal conduzidos é
que representam um alto risco,
pois provocam prejuízos
irreversíveis, frequentemente
justificados no discurso dos
executivos que o conduziram.
Ou seja, normalmente corta-se
a “carne de primeira”. Se o líder
do processo não consegue
reconhecer onde esta o valor e
as competências essenciais da
organização, a mudança vai
impactar necessariamente em
custos e prejuízos diversos.

Psicólogos e economistas
afirmam que, em geral,
pessoas são avessas a
mudanças. É próprio do ser
humano a busca por uma
zona de conforto, e isso não é
de todo mal. Estudos sobre a
criação de contextos para a
inovação, mobilização de
pessoas e solução de problemas
mostram que é necessário um
ambiente que crie e sustente

um equilíbrio entre opostos: de
um lado a negação da realidade
que leva a apatia e, de outro,
situações extremas de angústia
que levam ao estresse coletivo.
O cérebro humano alcança o
seu nível de competência
máxima em uma zona de
conforto entre esses extremos.

Processos de mudança bem
conduzidos devem mobilizar
as pessoas apresentando
claramente objetivos e
propósitos, e informando
progressivamente, na medida
em que etapas são concluídas.
Com isso, a organização
preserva o conjunto de
conhecimentos essenciais
para o seu realinhamento.

Como inovação
organizacional não é algo que
se compra no supermercado,
é igualmente importante
manter aqueles que possuem
mais experiência e tempo
de casa, e também trazer
profissionais de fora — sejam
mais jovens ou mais
experientes, a depender do
contexto a ser criado —,
que consigam enxergar
possibilidades de criar o novo.

A gestão da mudança exige a
capacidade de liderar esse
movimento com inteligência,

maturidade e experiência.
Isso vai permitir a coordenação
de processos paralelos de
conscientização e motivação
das pessoas para o novo,
além da contratação ou
realocação de pessoas por
meritocracia e competências
pessoais. É essencial também
o redesenho de macro e
microprocessos e, claro, uma
boa dose de otimismo em
relação ao futuro. Portanto,
minha recomendação é que
você fique onde está e
aprofunde a sua análise para
não flutuar no senso comum
ou no preconceito casual.

Marco Tulio Zanini é professor e
coordenador do mestrado executivo em
gestão empresarial e da Fundação
Getulio Vargas e consultor da Symballein

Esta coluna se propõe a responder
questões relativas à carreira e a
situações vividas no mundo corporativo.
Ela reflete a opinião dos consultores
e não do Valor Econômico. O jornal
não se responsabiliza e nem pode ser
responsabilizado pelas informações
acima ou por prejuízos de qualquer
natureza em decorrência do uso
dessas informações. As perguntas
devem ser enviadas para:
E- m a i l d i va . exe c u t i vo @ va l o r. c o m . b r

va l o r .com.br
Acompanhe a movimentação de

executivos também no site

www.va l o r. c o m . b r/c a r re i ra

Divã Executivo

Marco Tulio Zanini
re s p o n d e

G LO B A L I Z A Ç Ã O

Cresce o número de
técnicos enviados
para outros países
Pesquisa com 82 empresas no Brasil mostra que elas estão expatriando
menos presidentes e diretores. Por Karla Spotorno, de São Paulo

A expatriação entre funcioná-
rios com funções técnicas cres-
ceu no último ano. Essa é a con-
clusão da pesquisa Mobility Bra-
sil 2013, realizada pela consulto-
ria Global Line com 82 empre-
sas. Segundo o levantamento,
35% de 4.650 movimentações
envolveram profissionais técni-
cos. Na primeira edição, no ano
passado, foram 30%.

O estudo, que teve apoio da
Fundação Instituto de Adminis-
tração (FIA) e da Associação Bra-
sileira de Recursos Humanos do
Rio de Janeiro (ABRH-RJ), mos-
trou que a participação de presi-
dentes e diretores no total de ex-
patriações caiu de 15% em 2012
para 12% neste ano. As funções
gerenciais, embora ainda repre-
sentem mais da metade das mo-
vimentações, também registra-
ram uma queda na participação,
de 55% para 53%.

Para Andréa Fuks Ribeiro, só-
cia da Global Line, uma das ra-
zões para a mudança no perfil do
expatriado é a demanda do setor
de óleo e gás. Com a descoberta
de petróleo na camada pré-sal, os
negócios aumentaram e, conse-
quentemente, a necessidade de
profissionais técnicos altamente
especializados e experientes.

Outro fator é uma mudança no
motivo da importação de empre-
gados. Antes, a expatriação quase
sempre atendia à necessidade da
empresa de transmitir a cultura
organizacional da matriz para a
subsidiária, algo que se fazia com
a expatriação de gestores, segun-
do Claudia Perrone, diretora de
recursos humanos do banco UBS
no Brasil. “Agora, o conceito é ou-
tro. Já somos globais [em termos
de cultura organizacional]”, afir-
ma. “Toda vaga que surge é colo-
cada na intranet do banco e fun-
cionários de qualquer país po-
dem se candidatar”, afirma a exe-
cutiva da instituição, presente em
60 nações. Para ela, movimentar
profissionais técnicos é “o que
realmente dá o sentido de globa-
l i d a d e” a uma empresa.

O aumento da participação de
profissionais com função técnica
ajuda a entender a redução da
despesa média do expatriado pa-
ra as empresas. Segundo a pes-

ANA PAULA PAIVA/VALOR

O colombiano David Paloma, gerente de desenvolvimento da ABB, há dois meses foi transferido da Finlândia para o Brasil

Fonte: Global Line. Obs.: Foram avaliadas 4.650 movimentações e realizadas 252 entrevistas com expatriados

Vida de estrangeiro
Levantamento mostra como funciona a expatriação no país - em %

Posição ocupada pelos expatriados Motivo de recusa da transferência

Benefícios das empresas para os expatriados Dificuldade esperada

Dificuldade 
esperada

Segurança
Idioma
Desafios
profissionais

Desafios 
profissionais
Distância da família 
e amigos
Idioma

Realidade

Desafios 
profissionais
Segurança
Custo de vida

Desafios 
profissionais
Cultura

Idioma

Estrangeiro

Brasileiro

Questões familiares

Remuneração

Perspectiva de carreira

Carreira do cônjuge

Qualidade de vida

Segurança

Outros aspectos

Estabilidade no empregoPresidência e diretoria Gerência Funções técnicas
0,0

17,5

35,0

52,5

70,0
2012 2013

55

30

15 12

53

35

41

22
6

11

5
7

7

1

Moradia temporária

Passagens anuais

Aluguel da moradia

Curso de línguas

Escola para os filhos

Treinamento intercultural

Prêmio por expatriação

Aluguel de carro
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Verba para cônjuge
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quisa, o custo caiu dez pontos
percentuais em relação ao ano
passado. Mesmo assim, continua
caro trazer um funcionário de fo-
ra — um estrangeiro tem um cus-
to adicional de 118% para a em-
presa em comparação a um em-
pregado “n a t i v o”. Em 2012, o
percentual era 128%.

Para entender esse adicional,
basta olhar o pacote de benefí-
cios normalmente oferecido pe-
las empresas. Ele se soma a um
salário suficientemente maior
para justificar a troca de país, de
amigos e até mesmo de esporte,
dependendo do lugar.

Andréa afirma que há os bene-
fícios “commoditizados” como
moradia temporária, oferecido
por 82% das empresas. Já 79% pa-
gam por passagens uma vez por
ano para o expatriado e a família
visitarem o país de origem. Tam-
bém é comum as companhias
pagarem curso de idioma, colé-
gio para os filhos do profissional
— em muitos casos, a opção é por
escolas internacionais que são
mais caras — e uma viagem para
que o funcionário possa conhe-
cer melhor o destino.

A sócia da consultoria chama a
atenção para acréscimos interes-
santes a esse rol de benefícios, di-
recionados para a família do fun-
cionário. Cerca de 29% das compa-
nhias que participaram da pesqui-
sa oferecem, por exemplo, verba
para o cônjuge e 3%, para familia-
res idosos. “Esse apoio faz sentido
porque se a família não está feliz, o
funcionário também não vai estar
e não vai trabalhar bem”, diz.

A pesquisa mostra que 41% das
recusas a convites de expatriação
acontecem por motivos familia-
res. Para o colombiano David Pa-
loma, gerente de desenvolvi-
mento da A B B, a vinda para São
Paulo teve de ser adiada por esse
motivo. Há cerca de quatro anos,
ele declinou o convite de emigrar
da Finlândia, para onde se mu-
dou com a família há sete anos.
David não queria ficar longe da
filha, Gabriela, hoje com 15 anos.
Naquele momento, a menina
nascida na Colômbia ainda se
adaptava à cultura finlandesa e à
situação de ter os pais divorcia-
dos. Quando o convite da ABB

voltou a ser feito neste ano, a si-
tuação familiar já era mais con-
fortável. Há pouco mais de dois
meses, o engenheiro se mudou
sozinho para o Brasil.

O alto custo da expatriação —
tanto para a empresa quanto em
termos de desgaste para o fun-
cionário e sua família — levou a
questão a ser discutida pela área
estratégica dos RHs de algumas
empresas. “Antigamente, o as-
sunto girava apenas em torno da
remuneração, mas isso vem mu-
d a n d o”, afirma Andréa, da Glo -
bal Line. Segundo a pesquisa,
55% das empresas pesquisadas
tratam o tema na área corporati-
va da diretoria de recursos hu-
manos. Na edição do ano passa-
do, esse percentual era de 48%.

No banco UBS, a discussão so-
bre quem e como deve ser envia-
do para uma carreira fora do
país de origem também ocorre
no RH corporativo. “Em muitas
empresas, a expatriação ficava
com quem cuidava da folha de
pagamento, porque a questão
salarial de um expatriado pode
ser muito complexa”, afirma
Claudia, diretora do UBS.

Ela explica que a remuneração
de um expatriado é tortuosa, es-
pecialmente quando ele conti-
nua como funcionário do país de
origem. Essa situação gera o que
o jargão em inglês chama de
“split salary”, ou seja, parte do sa-
lário e tributos é paga pela em-
presa em um país e parte por ou-
tro. No caso do banco, a política
tem sido desligar o funcionário
da unidade original. “Adotamos
o conceito do ‘local to local’. A
pessoa deixa de ser funcionária
do país onde trabalhava”, afirma
a executiva. De acordo com a pes-
quisa, a expatriação de multina-
cionais brasileiras cresceu de 25%
para 37% no último ano.

Quando o profissional sai do
Brasil para trabalhar, uma das
maiores dificuldades encontra-
das no exterior é a questão cultu-
ral. Para o expatriado David Palo-
ma, da ABB, esta é, de fato, uma
questão relevante. Ao sair da Co-
lômbia rumo à Finlândia, teve de
se adaptar à rigidez e à objetivi-
dade do povo nórdico. Depois de
chegar a uma reunião cerca de

dez minutos depois do horário
marcado, recebeu a sugestão de
seu chefe de que seria interessan-
te contribuir para que os com-
promissos não sofressem atrasos.
“No trabalho, esse rigor foi muito
positivo. Mas, na vida pessoal,
não muito. Convidava as pessoas
em uma quarta-feira para jantar
no sábado, e elas já não podiam.
Os finlandeses têm uma previsi-
bilidade de meses”, diz.

Diferenças culturais como es-
sa podem, eventualmente, ser
entendidas como uma ofensa
pessoal, na opinião de Claudia,
do UBS. “Ninguém explica esse

tipo de coisa”, afirma a executi-
va, que viveu dilemas semelhan-
tes quando morou em Paris du-
rante a pós-graduação.

Para não ter um impacto tão
grande na chegada ao Brasil, Da-
vid participou de um treina-
mento intercultural de um dia
para entender melhor a socieda-
de brasileira e questões prosai-
cas da jornada de trabalho. Na
aula aprendeu, por exemplo,
que antes de começar uma reu-
nião ou alguma discussão pro-
fissional, o brasileiro fala de
amenidades, como o fim de se-
mana na praia ou futebol.

Para David, a dica foi impor-
tante. O colombiano conta que
chegou com um estilo profissio-
nal muito finlandês ao Brasil.
Começava as reuniões falando
objetivamente do tema em pau-
ta. “Entendi que iniciar falando
de algo mais leve funciona me-
lhor. Isso deixa as pessoas mais
relaxadas e a reunião fica bem
mais fácil”, afirma o engenheiro,
que ainda está conhecendo as
peculiaridades da vida no Brasil.
Por ora, David enfrenta um ou-
tro grande dilema: ainda não
decidiu se vai torcer para o Co-
rinthians ou para o Palmeiras.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 out. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




