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O número de executivos brasileiros que vão para fora do país ocupar posições de 
destaque vem crescendo de forma acelerada com a internacionalização das empresas 
nacionais. Mas o que deveria ser uma experiência enriquecedora tanto para as 
empresas como para os profissionais tem se transformado em dor de cabeça, para 
ambos os lados. 
 
Pesquisa da Fundação Dom Cabral (FDC), realizada com 165 pessoas, de 10 dos 
maiores grupos privados do país, mostra que 50% dos processos de expatriação são 
interrompidos por problemas de adaptação cultural. Alguns chegam a desistir da 
mudança, antes mesmo de embarcar para outro país, prevendo dificuldades para suas 
famílias. O levantamento, cedido com exclusividade para o Valor, mostra que a grande 
questão é a ineficiência dos programas criados pelas empresas para preparar os 
executivos e familiares para viverem na nova realidade. Na prática, eles não funcionam 
como o esperado. Ou seja, os gastos com a "exportação" de talentos-- lembrando que 
um profissional enviado ao exterior custa 2,6 vezes mais do que um funcionário 
alocado no Brasil- incluindo despesas com mudança, moradia, escola e curso de idioma 
para os filhos, podem estar sendo jogados no lixo. 
 
O estudo detectou uma série de falhas nas ações e estratégias adotadas pelas 
organizações. "Há um descompasso entre o que a empresa afirma fazer e a percepção 
do funcionário em relação ao que ele acha estar recebendo", revela Betânia Tanure, 
professora da FDC. Na sua opinião, as empresas ainda encontram pela frente grandes 
desafios na busca de um modelo ideal. O maior deles é descobrir saídas que ajudem o 
expatriado e sua família a se adaptarem a uma outra cultura. "Diante de um país 
desconhecido, com hábitos e regras diferentes, o cônjuge e os filhos acabam 
enfrentando sérias dificuldades", alerta Betânia. As mulheres se sentem muito 
sozinhas sem parentes e amigos. Já os filhos precisam se integrar à nova escola, 
vencendo barreiras e preconceitos do círculo social. 
 
Apenas 7% dos entrevistados dizem ter tido apoio desde o início e só 1% afirmam que 
o cônjuge e seus filhos foram preparados para viver num novo ambiente pela 
companhia. Do lado da empresa, a visão é um pouco diferente. Cerca de 30% 
asseguram acompanhar de perto a família dos funcionários regularmente. "É 
imprescindível olhar com cuidado esse aspecto porque a família é fundamental nesse 
processo", diz Betânia. "E mais do que isso, a empresa precisa deixar claro os motivos 
da expatriação. Qual a razão dele passar a ser responsável por desenvolver o negócio 
naquele país". 
 
Em 1986, o mineiro Theunis Marinho, então diretor de recursos humanos da Bayer no 
Brasil, recebeu o convite para assumir a gerência de produtos da área de herbicidas na 
Alemanha, em um programa de "job rotation" (que visa fazer com que o profissional 
passe por mais de uma área na empresa). Sem saber o futuro de sua carreira e com a 
única certeza de que tinha data para voltar, resolveu apostar todas as suas fichas 
nessa experiência. Levou a esposa e suas três filhas, com a meta de um dia se tornar 
CEO (Chief Executive Officer). "Não tive apoio financeiro adicional fora o salário e os 
custos do container com a mobília", conta. "Mas vi a oportunidade de dar um salto e 
chegar lá". 
 
Tanto que preferiu a opção de ter sua mudança paga pela multinacional ao invés do 
aluguel de uma casa. A escolha deixava clara a intenção de Marinho. Ele pretendia 



fincar os pés no outro país. E foi essa determinação que o fez conquistar patamares 
mais altos, chegando à direção mundial da unidade de óxido de ferro. Por tabela, teve 
seu contrato de três anos prorrogado para nove. Mas nem tudo foram flores. 
 
Ele reconhece que no início sua família teve dificuldades em se adaptar ao novo 
mundo. "Minhas filhas perderam amizades da escola e o contato regular com os tios e 
avós", lembra. Embora a Bayer não tenha dado algum tipo de suporte, porque na 
época a expatriação de estrangeiros para a matriz alemã era algo novo, Marinho 
acredita que o sucesso de qualquer transferência está ligado à maneira como o 
profissional e sua família tratam do assunto. 
 
"É preciso criar um pacto, onde todos precisam pesar os prós e contras na hora da 
decisão", ressalta. "Principalmente porque nos países de primeiro mundo você não terá 
as mesmas mordomias daqui, como empregada, por exemplo". Além disso, ele 
defende que quem vai para fora deve avaliar de forma clara suas expectativas e as da 
empresa. "Tirando as dificuldades iniciais, uma experiência internacional te dá maior 
flexibilidade e capacidade de adaptação", afirma. No seu caso, a aposta deu certo. Ao 
voltar para o Brasil em 1995, Marinho foi promovido a diretor-presidente da Bayer 
Polímeros para a América Latina. Em dezembro de 2001, largou o emprego em busca 
de qualidade de vida e hoje, aos 54 anos, é conferencista e consultor de empresas 
especializado em internacionalização de carreiras. 
 
Conflitos maiores de adaptação cultural podem acontecer quando as esposas de 
expatriados possuem uma carreira em ascensão. Nos últimos 20 anos, a mulher 
disputa o mercado de trabalho com o homem, dividindo, em muitos casos, a despesa 
da casa. "E é natural que não queiram abrir mão disso", observa Betânia. "Por isso, a 
decisão deve ser muito bem pensada e discutida por todos da família". 
 
Se este é um terreno bastante delicado para a mulher, mais difícil ainda é lidar quando 
a proposta para mudar de país é feita para ela. O que fazer quando isso acontece? O 
marido abandona ou não o emprego para apoiar a esposa? Com certeza essa não será 
uma resposta fácil, ainda mais porque raros são os convites de transferência feitos 
pelas empresas às funcionárias do sexo feminino. Márcia Teixeira, 41 anos, viveu o 
dilema no comecinho de 2005 quando foi sondada pela Microsoft do Brasil para 
assumir um posto fora do Brasil. 
 
Depois de algumas conversas em casa, decidiu em novembro passado ir embora, 
levando o marido e seu filho de quase sete anos. Há cerca de dois meses foi 
transferida para a filial de Miami, onde gerencia a área educacional da companhia para 
a América Latina. "Por ter sido uma proposta interessante para mim, meu marido tirou 
licença do banco em que trabalhava para vir comigo", conta. "Mas ele está procurando 
preencher o tempo com uma especialização, já que não há previsão de volta". Além de 
um salário compatível com o novo posto e a realidade do país, Márcia recebeu da 
empresa apoio no processo de transição. 
 
Para a americana Deborah Guerra, esse tipo de decisão não demorou mais do que 
algumas semanas. Convidada pela Unisys, empresa onde trabalhava nos Estados 
Unidos, para desenvolver um trabalho no Brasil por dois anos e meio, ela enxergou a 
chance de concretizar uma vontade antiga: fazer carreira internacional. No entanto, 
enfrentou o dilema comum à maioria das mulheres, aceitar ou não a proposta sendo 
casada e mãe de uma filha de 12 anos. 
 



"Felizmente meu marido me deu um apoio enorme por enxergar que era uma chance 
que poucas mulheres encontram", afirma. Ele largou a função de executivo de vendas 
para desembarcar com Deborah no país em fevereiro de 2004. Antes da escolha, no 
entanto, o casal veio ao Brasil para avaliar pessoalmente se valia a pena. Procuraram 
opções de lugar para morar e de escolas para a filha. "Apesar dele não ter visto para 
trabalhar aqui, vem aproveitando para travar contatos que poderão ser úteis no 
futuro". Aos 42 anos, ela ocupa o cargo de vice-presidente da área de outsourcing e 
infra-estrutura da Unisys no Brasil, com a responsabilidade de gerenciar 1, 3 mil 
funcionários no país. "Tem sido uma oportunidade única, fui promovida, acrescentei 
mais uma língua ao meu currículo e aprendi a lidar com um cenário de negócios que é 
peculiar ao país", diz. 
 
A história de Deborah é curiosa por diversas razões. Além de ser mulher e ter sido 
expatriada, ela faz parte do restrito time de "impatriados", aqueles que fazem o 
cominho inverso e vem trabalhar no Brasil. O estudo aponta que para cada 10,5 
pessoas que saem do país para ocupar cargos fora existe uma que vem para cá. "As 
organizações sentem dificuldade em trazer gente", ressalta Betânia. Para ela, essa é 
uma questão importante e não deve ser deixada em segundo plano. "Se as empresas 
nacionais querem ser globais, precisam ter pessoas de outros lugares também. Não dá 
para fincar bandeira no exterior com um time só de brasileiros", defende. 
 
A pesquisa da Fundação Dom Cabral constatou ainda que em 30% dos casos, o 
processo de mudança do expatriado leva apenas um mês, enquanto em 40% esse 
tempo é de até três meses. Outro dado interessante refere-se ao período de 
negociação que acontece entre a proposta feita pela empresa e a decisão do futuro 
expatriado. E grande parte dos profissionais que recebem o convite acha que não 
podem recusá-lo. "Dizer não, para qualquer convite, mesmo dentro do próprio país, é 
arriscado", diz Betânia. "Isso porque a empresa dificilmente aceita um não". 
 
Quando o assunto é repatriação, ou seja, momento em que o executivo retorna ao país 
de origem, o cenário é ainda mais problemático. Há muitas frustrações para o 
profissional que sempre acha que vai voltar ganhando mais e encontra dificuldades em 
se readaptar à empresa. "Ele vai se deparar com uma estrutura que provavelmente 
mudou desde que deixou sua cadeira". Sem contar a questão da autonomia. Lá fora, o 
expatriado tem mais liberdade e poder de decisão. 
 
"É uma realidade diferente e se as empresas não se preocuparem com isso, acabarão 
perdendo seus profissionais para a concorrência, além de jogar fora todo o dinheiro 
investido", diz a professora. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jan. 2006, Eu & Carreira, p. D6. 


