
Uma pesquisa global da consultoria Mercer revelou que, neste 

ano, 70% das companhias esperam investir em expatriações de curto 

prazo (que duram quatro, oito ou 13 meses) e 55% planejam transfer

ências de longo prazo (de um a cinco anos). Com um número cada 
vez maior de profissionais brasileiros indo para o exterior, ou mesmo 

de estrangeiros chegando ao país para trabalhar, algo fica claro: é pre

ciso investir e profissionalizar a gestão desse pessoal.

Segundo o consultor sênior de capital humano da Mercer, 
Fabiano Cardoso, o impacto de uma transferência mal-sucedida 

reflete-se diretamente no alto custo de uma expatriação para a 

empresa, e, como mostra a pesquisa WIAPP (Worldwide Inter
national Assignment Policies and Practices), tendo como cenário a 

América Latina em 2012, os principais fatores de insucesso de uma 

transferência são dificuldade de adaptação no destino (81,5%), 
insatisfação do cônjuge (44,4%), baixo desempenho (40,7%), falha 

na seleção dos candidatos (29,6%) e responsabilidades da posição 

desalinhadas às expectativas do funcionário (29,6%).

Embora alguns fatores para esse insucesso sejam de cunho par
ticular, todas essas variáveis têm que ser analisadas antes de uma 

expatriação e, por isso, preparar-se para que esses erros não ocorram 
é fundamental. Eduardo Murad, diretor de novos negócios do Grupo 

Alatur, comenta, por exemplo, que a comunicação antes da 

mudança é fundamental. Ele cita que os altos impostos são uma bar
reira para o sucesso da expatriação, pois muitos não estrangeiros não 

entendem, antes de virem para o pais, a alta carga tributária e 

chegam pensando no pró-labore bruto. “Quando se dão conta de 
todos os descontos, levam um susto”, diz.

A adaptação também deve ser prioridade das empresas no 

processo de expatriação. A atenção com a família também deve fazer 
parte desse pacote, pois gera muitas desistências dos profisisonais. 

“A empresa deve traçar um perfil muito detalhado do profissional 
que será recebido no país e adequar todos os serviços de acordo com a 

cultura, costumes e leis locais, assim como as necessidades de mora
dia, escolas, mobilidade e língua”, comenta ele.

Fazer treinamentos culturais, segundo Murad, também é impor
tante para tomar o processo mais tranquilo. As formas de fazer negó
cios de país para país são diferentes, e antecipar essas diferenças 
sempre ajuda no sucesso.A ut
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O diretor comenta ainda que o perfil dos expatriados tem muda

do bastante nos últimos anos, e eles podem ser dividos em três 
grandes grupos: os expatriados técnicos, especialistas que ficam em 
outro país por um período curto para implementação, treinamento 

ou manutenção; os expatriados altos-executivos que, geralmente, 
são representantes legais da empresa e se mudam com a família por 

períodos mais longos ou, às vezes, indeterminados; e existem ainda 

os jovens executivos que voluntariamente abraçam oportunidades 
de ter experiências profissionais internacionais. Pensando nessa 
realidade, o diretor diz que o maior desafio das empresas é ter uma 
política clara para cada um desses perfis, que abranja as necessida
des específicas de cada um deles.

Cardoso diz que, entre as maiores falhas das empresas na gestão 

dos expatriados, está a falta de visão holística de todo o processo que 
envolve a transferência, análise do perfil dos candidato e aderência à 

nova realidade, alinhamento das expectativas (quanto ao trabalho a 

ser executado, performance e desenvolvimento de competências 

desejadas) e não existência de métricas de acompanhamento do 
sucesso das transferências (tumover pós-assignment, performance, 

promoções etc.). Comprovando essa última preocupação, a pesquisa 

WIAPP mostra que apenas 9,4% das empresas utilizam métricas 
para mensurar os resultados das transferências.

Para o consultor, o desenho de uma política de expatriação con
sistente e condução de estudos e simulações de custo que auxiliem 

os gestores de RH a definir a melhor abordagem de remuneração e 

construção de um pacote que esteja alinhado às expectativas do 
negócio não podem faltar em uma gestão bem-sucedida de expatria
ção. “Não existe uma receita de sucesso, mas as empresas devem 
sempre considerar todas as questões já levantadas a fim de tentar 

minimizar os fatores que podem causar o insucesso”, comenta ele.

Murad explica que o acompanhamento e a orientação em cada 

um dos passos de uma expatriação é fundamental. “O profissional 
precisa ter claras desde as condições financeiras e tributárias, até as 
possibilidades de retomo e o que ele pode esperar ao final do perío
do, ou mesmo se quiser voltar antes”, afirma ele. Para o diretor, essas 

fases passam por condições e aceite da proposta, assistência jurídica 
e tributária, mudança, relocation, cuidados com a família, que 
incluem escolha da casa, escola para os filhos, aculturamento e ativi

dades para o cônjuge, até a repatriação, que é um novo processo de 
adaptação. A ut
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Caixa de texto
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 15, n. 182, p. 56-57, out 2013.




