
Uma pesquisa global da consultoria Mercer no início deste ano revelou que, em 2013,70% das compa

nhias esperam investir em expatriações de curto prazo (que duram quatro, oito ou 13 meses) e 55% planejam 

transferências de longo prazo (de um a cinco anos). Essas movimentações são justificadas por diversos 
fatores, como a necessidade de desenvolver novas habilidades - técnicas ou comportamentais - no profis
sional em questão ou de atender às demandas de um projeto específico, já que, por vezes, os países de destino 
não contam com mão de obra qualificada à disposição.

Embora haja um número crescente de expatriados indo para mercados emergentes como o Brasil, esse 
tipo de proposta é para poucos, embora muitos sonhem com uma oportunidade dessas - já que, na maioria da 

vezes, os benefícios, desafios e a chance de conhecer um novo país valem o esforço de ficar fora de casa por 
um tempo.

Mesmo sendo uma proposta tão desejada, é preciso avaliá-la com cuidado, pois os fatores de mudança 
são imensos, e todas as variáveis devem ser levadas em consideração antes de decidir aceitar uma proposta 
de trabalho em outro país.

Segundo Ane Araújo, sócia-fundadora da Marcondes Consultoria, uma expatriação pode ser ruim quan
do o executivo não participou plenamente da decisão. “Não é raro gestores articularem oportunidades para as
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pessoas sem que elas saibam. Quando a oportunidade é ofertada, ela 
já vem atrelada ao fato de ele não poder dizer não sem comprometer 
sua imagem e carreira”, explica.

Outro fator que pode determinar o insucesso desse processo é o 

executivo não ter plena consciência da dimensão da mudança: outra 

língua, outros costumes, outra cultura. Por isso, Ane diz que o 
preparo da família para a mudança também é muito importante - e às 
vezes é negligenciado. “A Marcondes enfatiza a importância de 
orientar o processo de coaching para o casal, e não apenas para o 
executivo a ser transferido”, comenta.

Ter plena consciência da competência para assumir esse desafio 
também é importante. Ane afirma que, quando a expatriação implica 

em um salto de responsabilidade para o qual o executivo não está 
100% preparado, especialmente do ponto de vista político e estraté

gico, ela pode ser ruim. Como dica para evitar tais problemas, ela su
gere o processo de coaching, pois potencializa as chances de sucesso 
do executivo, reduzindo o nível de estresse ao qual ele estará sujeito.

Já Fernando Montero Capella, diretor da Capella RH, diz que 

uma expatriação pode ser ruim quando o profissional encara aquela oportunidade como um reconhecimento 
da empresa pelo seu trabalho e passa a achar que está com a bola toda e se acomoda com a situação. “Ele não 
pode se acomodar quando vai para fora, pois a expatriação vai dar uma exposição política muito maior a esse 

profissional, e ele deve aproveitar esse momento para ficar antenado e fazer as articulações necessárias para 
dar o próximo passo da vida profissional”, comenta.

Todavia, o diretor acredita que essa é uma proposta quase irrecusável, pois, por ser exclusiva, ele a vê 
como uma chancela que dá um diferencial de carreira. Para ele, ao receber uma proposta como essa, o profis
sional não deve pensar muito, e precisa agir rápido. “Pensar muito pode fazer a empresa achar que ele está 
‘vacilando’ e até duvidar do talento dele”, opina.

Tributos, cultura, plano de futuro
Fábio Guimarães, gerente de exploração mineral, recusou uma proposta de trabalhar em outro país. No 

caso dele, não era uma expatriação, pois a sua empresa, que era do Rio de Janeiro, decidiu migrar para 
Santiago, no Chile, e ofereceu a ele uma transferência definitiva.

Muito do que ele avaliou cabe como sugestões para quem deseja também considerar uma proposta de 

expatriação. Segundo Guimarães, o que contou foram elementos tanto de vida pessoal como financeiros. 

Nesse caso, ele teria de organizar toda a sua vida em Santiago sozinho, e financeiramente percebeu que não 
valeria a pena, pois a tributação do país chegava a quase 40% do salário bruto. Ele tinha propostas no Brasil 

similares, que tomavam mais vantajoso permanecer aqui. “Na minha visão, é uma experiência que vale 

muito a pena, mas a questão financeira pesou muito para a recusa; a necessidade de me adaptar sozinho em 
outro país não foi o principal”, comenta. ►
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Para Guimarães, a pessoa que deseja avaliar uma proposta de 

expatriação deve pensar em três pontos básicos: para onde está indo, 
qual o projeto e o tipo de cargo que irá ter nessa transição e qual a 

tributação/salário e os benefícios. “A pessoa tem de estar ciente do 
que ela vai enfrentar e do papel que vai desempenhar”, diz ele. 

Quanto ao cargo, ele acredita que não aumente logo de cara, mas diz 
ser comum, na volta, que o profissional receba um cargo mais eleva

do - geralmente a expatriação é justamente para que o profissional 

adquira experiência fora e possa colocá-la em prática no país de 
origem.

A vontade de uma experiência internacional deu certo para o 
gestor executivo de Inovação e Sustentabilidade da EDP João Brito 
Martins. Ele trabalhava no mesmo cargo em Portugal e veio para o 

Brasil quando houve a possibilidade. Já são quatro anos como expa
triado, e segundo ele, foi um passo natural na carreira e na vida pes

soal. “O mundo de hoje obriga que tenhamos várias experiências em 
países diferentes, pois isso permite, do ponto de vista pessoal, ter uma 
visão diferente do mundo, e do ponto de vista profissional, permite 
desenvolver a capacidade de adaptação a diferentes ambientes e cul-A ut
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Expatriado de carteirinha
Pietro Gandolfi é um expatriado da consultoria A.T Keamey no 

Brasil, onde atua como diretor. E não é a primeira vez que o italiano tra

balha nesse formato. Ele conta que já viveu como expatriado para outras 

empresas em outros países, inclusive na Suíça. Para ele, ao avaliar uma 

proposta de expatriação, é importante analisar os impactos que essa 

vivência trará em curto, médio e longo prazo na carreira, nas finanças e 

na família.

No que diz respeito às finanças, ele afirma que é importante não só 

avaliar salários e benefícios de curto prazo, mas pensar também na 

aposentadoria. Em seu caso, a sua empresa paga os tributos necessário 

na Itália, para que ele possa se aposentar daqui a uns anos, mas ele diz

que outra opção é criar um fundo de aposentadoria pri

vado. Em todos os casos, isso é algo que deve ser nego

ciado em uma proposta de expatriação.

Quanto à questão familiar, é bem mais complicado 

ser um expatriado quando os filhos têm idade maior que 

12 anos, já que se perdem redes de amizades e há desa

fios de adaptação que podem render barreiras psicoló

gicas nas crianças. Para aliviar problemas como esses, 

ele sugere que se negocie, no pacote de expatriação, o 

custeio de escolas privadas na língua de origem para os 

filhos, aluguel de uma casa ou apartamento em locais de

facil acesso e qualidade de vida; ressalta ainda que é fundamental uma 

consultoria para cuidar de todos os procedimentos legais e pormenores - 

carteira de motorista para a esposa, por exemplo -, que parecem banais, 

mas exigem tempo e são burocráticos.

Gandolfi diz ainda que outro beneficio que poderia ser negociado 

durante a avaliação de uma expatriação é o pagamento de duas a três via

gens para visitar a família, como pais e irmãos, que no caso dele ficaram 

na Itália.

Para finalizar, o diretor afirma que uma atitude importante é fazer 

uma pesquisa com amigos que já conhecem o país para o qual pretende 

se mudar e verificar o custo de vida e os preços de supermercado, carro, 

escolas etc., alinhando o salário com a renda que se deseja ter no país. A ut
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Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 15, n. 183, p. 116-119, nov. 2013.




