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SAIR OU NÃO SAIR
A euforia na hora de deixar o país pode virar um pesadelo se
empresa e executivo não planejam muito bem a sua repatriação
Iván Colodro, Santiago

COM APENAS 32 anos, Alejandro Bohn
recebeu a oferta de sua vida: mudar, com
mulher e filhos, para Londres, onde está
a matriz da gigante Unilever. O jovem
chileno que trabalhava para a unidade
da anglo-holandesa em Santiago, aceitou
sem titubear, apostando em desenvolver
sua carreira na capital inglesa. Ele foi
tão bem que, depois de quatro anos es-
calando degraus na área financeira, uma
nova oferta de viagem bateu à sua porta.
Desta vez o destino era o México, onde a
Unilever atravessava uma grave crise. A
oferta incluía a aterrissagem de Bohn na
vice-presidência de Finanças, um posto
consideravelmente mais elevado do que
o que imaginou que poderia alcançar. Sua
passagem de três anos pelo México incluiu
tudo o que é necessário para transformar
um profissional promissor num executivo
experiente: desde desenvolver operações de
venda de ativos a fusões, lançamentos de
produtos a ajustes de pessoal. "Implemen-
tamos uma mudança radical", diz Bohn.
A intervenção deu resultado. A Unilever
México aumentou suas vendas de US$ 500
milhões para US$ 1,3 bilhão.

O maior obstáculo na ascendente car-
reira de Bohn surgiu mais tarde, quando
depois da estada no México quis voltar com
a família à sua cidade natal. A companhia
encerrou a conversa com um sonoro não.
"Pensei que a Unilever queria segurar-me
com um bom cargo em Santiago", conta.
"Mas a verdade é que não tinham o que
fazer comigo lá."

Bohn foi vítima de uma repatriação
mal planejada, um dos problemas que está
minando a velha tradição das empresas
multinacionais de mover executivos de
um país a outro. "O expatriado cresce no
exterior, mas sua vaga no país de origem
é preenchida", diz Ricardo Baker, da

consultoria de recursos humanos Korn/
Ferry na Argentina. Segundo a pesquisa
Políticas de Expatriação e Repatriação em
Multinacionais, realizada pelo acadêmico
Sandalio Gómez, da IESE Business School
na Espanha, 91 % dos executivos não sabem
o que farão quando regressarem a seu país
de origem. E, pior, 82% das empresas não
planejam o retorno dos executivos até que
estes já tenham voltado. Essa incerteza
está provocando um complexo problema
de seleção natural. "A precariedade do

regresso é um incentivo perverso que
convida os menos promissores a sair", diz
Gómez, do IESE.

O QUE FAZER COM ELES?
O estudo, que analisou a experiência de
18 companhias multinacionais em diferen-
tes regiões, incluindo a América Latina,
concluiu que a repatriação é o principal
problema na prática de internacionalizar
executivos, segundo os próprios envolvidos.
Não é tão simples resolver essa questão,
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porque um bom executivo se habitua a
determinados benefícios não somente eco-
nômicos, mas sociais — como o prestígio
—, e profissionais — como autonomia e
responsabilidade. Perdê-los por uma repa-
triação mal planejada se traduz, em certos
casos, num golpe difícil de assimilar. "Não
compreendem como não são recompensados
ou não se aproveitam os conhecimentos
que adquiriram", diz Gómez. "Fica a im-
pressão de que ninguém sabe muito bem
o que fazer com eles."

Mas não são apenas os executivos que

tornam o processo de expatriação cada vez
mais difícil. As empresas latino-americanas
também estão pensando duas vezes antes
de mover seus funcionários de um país
para outro. "É que os benefícios envolvi-
dos na mudança de um profissional para
uma operação internacional são cada vez
mais discutíveis, enquanto as
dificuldades se multiplicam",
afirma John Byrne, diretor no

Chile da Boy-
den, empresa
de caça-ta-

lentos de Nova York. Uma das principais
razões para isso é a existência de uma
importante massa de profissionais forma-
dos em escolas de negócios dos Estados
Unidos e da Europa disponíveis por toda
a América Latina. "Há talentos locais de
muita qualidade e muito competitivos",

diz José Luis Daly, pre-
sidente da Korri/Ferry no
Peru. Opinião semelhante
tem seu colega Baker, da
Korn/Ferry Argentina.
"Um executivo inter-
nacional pode chegar

a custar a seu empregador
até três vezes o que custa um
profissional local com talento
e experiência equivalentes",
diz Baker, lembrando que, nos
tempos da paridade com o peso
argentino, fazia muito sentido
levar executivos estrangeiros
ao país.

AINDA NECESSÁRIOS
A extinção dos expatriados não
é somente uma questão de pla-

nilhas salariais. Também influi o
conhecimento de mercado. "O
gerente-geral tem uma função
de nexo entre o ambiente e a
empresa", diz Baker. "Se não é
parte do ambiente, não cumpre
com metade de sua função."

Claro, há algumas tarefas
para as quais os executivos
expatriados ainda são percebi-
dos como insubstituíveis. Por
exemplo, quando é necessário
fazer fortes mudanças orga-
nizacionais e culturais numa
empresa. Especialmente quando
se atravessam dificuldades ou

quando um escritório foi deixado
à deriva pela matriz e, sob o timão de

um executivo local, se transformou num
satélite difícil de explorar. O mesmo ocorre
quando se está instalando pela primeira
vez uma empresa num país estranho e
se pretende exportar formas de trabalho,
procedimento e estilos.

Não obstante, estes casos hoje são menos
numerosos e cada um é analisado com lupa.
"As razões para terminar com a prática dos §
expatriados se fechou dos dois lados da
equação", afirma Byrne. "Os expatriados
são animais em extinção."
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