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Transferir temporariamente o profissional para subsidiárias localizadas em outros 
países é cada vez mais comum no mundo corporativo. Para minimizar os impactos 
culturais gerados pela mudança, algumas companhias optam pela contratação de 
consultoria especializada em assessorar executivos. Afinal, o retorno antecipado ao 
país de origem significa prejuízo para os cofres da organização. 
 
- O investimento na transferência de um profissional de um país para outro é grande. 
Por isso, as empresas se preocupam em reduzir as chances da temporada não ser 
levada até o fim. Mandá-lo para um país estranho e não apoiá-lo formalmente é 
arriscado - diz Danielle Ferrari, sócia de Monica Pomin e Liliane Baptista na In 
Consultoria. 
 
Entender as particularidades do país, compreender a volatilidade do mercado 
imobiliário e o fato de nem todas as lojas estarem preparadas para receber 
estrangeiros são as principais dificuldades enfrentadas por quem está desembarcando 
no Brasil. Obstáculos que as três sócias da In Consultoria, há sete meses no mercado, 
têm a meta de atenuar.  
 
Experiência para assessorar estrangeiros 
Monica já sentiu na pele as dificuldades pelo qual passam os expatriados em países 
estranhos quando seu marido foi transferido para a Europa, em 1998. Danielle 
trabalhou durante 12 anos no Consulado da França e Liliane acompanhou o 
acomodação de vários executivos estrangeiros da Repsol, companhia na qual atuava 
na época, no Brasil. 
 
- A principal vantagem de contratar este tipo de aconselhamento é que atuamos como 
um filtro para o executivo, que não desperdiça esforços em ter que lidar com toda a 
burocracia do País. Aliás, esta é uma das maiores dificuldades - assinala Danielle, cujos 
serviços duram em média dois meses e saem por R$ 9 mil por família. 
 
Anualmente, a Focal Point, há quatro anos no mercado, recebe ou ajuda na mudança 
para outro país 240 executivos. O primeiro passo da consultoria é reunir informações 
das necessidades e hábitos das famílias para as quais vão trabalhar, 
independentemente se estão de chegada ou de partida. Deste ponto em diante, 
dependerá dos objetivos do profissional. 
 
- Existem aqueles que contratam a nossa assessoria enquanto permanecerem no País 
e outros que optam por nos solicitar apenas para situações isoladas como encontrar 
uma residência ou a escola para os filhos. Para cada demanda, estipulamos um preço, 
mas, em média, os serviços custam entre R$ 4 mil e R$ 7 mil - resume Karine 
Albuquerque, sócia e gerente de marketing da consultoria, que acrescenta ser 
setembro o mês de maior movimento nesta área. 
 
Um dos maiores riscos para o profissional que sai do seu habitat natural é o retorno 
antecipado, ou seja, antes de 12 meses. A média ideal, segundo especialistas, varia de 
três a quatro anos, levando em conta que o expatriado pode demorar até três anos 
para se aproximar dos mesmos níveis de produtividade alcançados no local de origem.  
 



- A idéia da empresa, ao contratar uma consultoria de realocação de executivos, é tirar 
a carga extra de trabalho do profissional recém-chegado. Geralmente, estão ansiosos e 
cheios de tarefas a cumprir. Portanto, quanto menos incumbências ele tiver, melhor - 
garante Paulo Carvalho, diretor da Alpha & Omega, empresa especializada na 
assessoria de executivos. 
 
Serviço: 
Alpha & Omega, 2441-4005 
Focal Point, 2429-1000 
In Consultoria, 2522-6274 
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