
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS – CES 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS – EST 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – STA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO –  

PPGAd  

 

MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

PAULA PACHECO  

DE AZEVEDO GUIMARÃES 

 

 

REPATRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 

APLICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: UM 

ESTUDO EM UMA MULTINACIONAL 

BRASILEIRA 

 

 

ORIENTADORA:  

Profª. DSc. Denise Medeiros Ribeiro Salles 

Niterói 

2016 



2 

 

 

UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA PACHECO DE AZEVEDO GUIMARÃES 

 

 

 

 

 

REPATRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

UM ESTUDO EM UMA MULTINACIONAL BRASILEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADORA: Profª. DSc. Denise Medeiros Ribeiro Salles 

 

 

Niterói 

2016 
 

Dissertação submetida à banca examinadora, 

linha de pesquisa Administração Brasileira, 

com vistas ao cumprimento das exigências para 

obtenção do título de Mestre em 

Administração, em observância ao disposto do 

Regimento do Programa de Pós-Graduação em 

Administração da Universidade Federal 

Fluminense. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

                           Elaborada pela Biblioteca de Administração e Ciências Contábeis (BAC) 

                           da SDC/UFF com os dados fornecidos pelo (a) autor (a). 

G 963       Guimarães, Paula Pacheco de Azevedo  

       Repatriação, desenvolvimento e aplicação de competências: 

um estudo em uma multinacional brasileira / Paula Pacheco de 

Azevedo Guimarães – 2016. 

 87 f. 
 

 Dissertação (Mestrado Acadêmico em Administração) -

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Administração e 

Ciências Contábeis, Departamento de Administração, Niterói, 

2016. 

                         

 Orientador: Denise Medeiros Ribeiro Salles, DSc. 
    

 1. Competência profissional. 2. Carreira. 3. Repatriação. I. 

Salles, Denise Medeiros Ribeiro, orient. II. Universidade Federal 

Fluminense, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. 

III. Título.                     CDD 658.3125 

 





4 

 

 

RESUMO 

Diante de um intenso processo de internacionalização mundial, a expatriação é realidade 

em muitas organizações. Nela, são proporcionadas diversas oportunidades de aprendizagem 

ao expatriado, entre elas o desenvolvimento de competências (RUAS, 2005; TANURE; 

EVANS; PUCIK, 2007; SOUZA, 2007). A aplicação destas competências é de extrema 

importância tanto para os objetivos pessoais e profissionais do funcionário quanto para a 

organização. É feito um grande investimento no empregado para que na repatriação, etapa 

crítica, seja colocado em prática o que foi aprendido no exterior (DERESKY, 2004; 

SPOHR, 2011). Esta pesquisa busca analisar o desenvolvimento de competências por 

funcionários expatriados e sua posterior aplicação no ambiente de trabalho na repatriação. 

Um estudo foi realizado em uma multinacional brasileira, tendo sido realizadas dez 

entrevistas semi-estruturadas com repatriados da organização. Os resultados da pesquisa 

foram analisados com base na técnica da análise de conteúdo. A partir de tal análise, pôde-

se concluir que as competências relacionais, adquiridas a partir do relacionamento com 

pessoas de culturas diferentes, foram as mais desenvolvidas na expatriação. Ainda, também 

foram aprimorados conhecimentos gerais e, em menor número, capacidade de negociação, 

fluência no idioma e competências técnicas. A aplicação das competências relacionais 

foram bem aproveitadas entre repatriados que as desenvolveram, sendo úteis no 

gerenciamento de pessoas. Já quanto às competências relacionadas com os conhecimentos 

gerais e técnicos, é observado que estas podem ser melhor desenvolvidas e, após a 

repatriação, melhor aplicadas nas atividades do cotidiano do repatriado.  
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ABSTRACT 

Faced with an intense global internationalization process, expatriation is reality in many 

organizations. In it, various learning opportunities are provided to expatriate, including 

competences development (RUAS, 2005; TANURE; EVANS; PUCIK, 2007; SOUZA, 

2007). The application of these competences is of utmost importance for personal and 

professional employee’s goals and for the organization. It is made a large investment in 

employee for at the repatriation moment, critical step, put into practice what has been 

learned abroad (DERESKY, 2004; SPOHR, 2011). This research seeks to analyze the 

development of competences of expatriate employees and their subsequent application in 

the workplace in the repatriation. A study was conducted in a Brazilian multinational, and 

have been made ten semi-structured interviews with organization returnees. The survey 

results were analyzed based on the technique of content analysis. From this analysis, it can 

be concluded that the relational competences acquired from the relationship with people 

from different cultures, were more developed in expatriation. Still, they were also improved 

general knowledge and, in smaller numbers, negotiating skills, fluency in the language and 

technical skills. The application of relational competences was well used between returnees 

who developed and are useful in human management. As for competences related to the 

general and technical knowledge, it is observed that these can be better developed and, after 

repatriation, best applied in the returnee's daily activities. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a desintegração da URSS e o fim da Guerra Fria, caíram as barreiras que 

dificultavam a internacionalização da economia mundial. Os Estados Unidos, devido à sua 

grande capacidade produtiva, seu poder militar e político, durante o período entre o final da 

Segunda Guerra Mundial até meados da década de 1970, inauguraram uma nova etapa da 

internacionalização do capitalismo. Com a abertura de mercado e a consciência da 

possibilidade de se obter altos lucros, criou-se um cenário ideal para as transações 

internacionais de capital. Desta maneira, países situados na Ásia, África e América Latina 

foram destinos de partes desses capitais através das multinacionais, sendo promovido um 

ágil processo de globalização econômica e alterações nas relações de trabalho. Nesse 

ambiente, as empresas não mais se mantinham protegidas pelas fronteiras de seu país. 

Havia a necessidade em competir com concorrentes de todo o mundo e a se envolver no 

processo da internacionalização, seja pela expansão de suas operações ou pela aquisição de 

insumos (BELLUZZO, 2004). 

As empresas nacionais brasileiras submetidas à concorrência externa iniciaram seus 

movimentos em direção à internacionalização a partir de 1990 (ORSI, 2010). Atualmente, 

segundo dados da Fundação Dom Cabral (2015), as multinacionais brasileiras continuam 

em uma tendência de crescimento na internacionalização de empresas, embora o índice de 

internacionalização da empresa estudada neste trabalho se manteve estável em comparação 

ao ano anterior. O índice de internacionalização é calculado segundo a Figura 1:  

Figura 1 - Índice de internacionalização 

 
Fonte: Fundação Dom Cabral (2015) 

Neste cenário de intensa internacionalização, a prática da expatriação se tornou ainda 

mais realidade. Esta prática pode ser entendida, segundo Caligiuri (2000), como o envio de 

empregados para trabalhar e viver em um país no exterior. Como parte do processo da 

expatriação, tem-se a repatriação, que pode ser explicada pelo retorno de um funcionário à 

organização doméstica após a designação no exterior (VIDAL; VALLE; ARAGÓN, 2007). 
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Prahalad e Hamel (1995) defendem que, para uma empresa ser competitiva e capaz de 

criar um novo espaço competitivo, é necessário identificar e reconhecer as competências 

essenciais de seu negócio e, assim, alinhá-las ao desenvolvimento organizacional, 

desenvolvimento dos grupos e dos indivíduos. As competências são associadas à 

capacidade dos funcionários de aprimorar e criar conhecimentos, gerar novas soluções, 

além de ser essencial para a operacionalização de determinada estratégia organizacional 

(PRAHALAD; HAMEL, 1995). Segundo Le Boterf (2003), a ação é o que legitima o 

conceito da competência, envolto de todo o contexto do ambiente. 

A expatriação representa um cenário com significativas oportunidades de aprendizagem 

para o empregado, possibilitando a criação ou desenvolvimento de competências 

(TANURE; EVANS; PUCIK, 2007; SOUZA, 2007). Ao enviar um funcionário a uma 

designação internacional, a organização espera que as competências desenvolvidas na 

expatriação sejam, futuramente, aplicadas dentro da organização na repatriação. É feito um 

investimento grande no funcionário, porém é comum que a repatriação, uma fase crítica no 

processo da expatriação, seja negligenciada pelas organizações (DERESKY, 2004; 

SPOHR, 2011). Embora tenham a expectativa de obter experiências que resultem em um 

desenvolvimento na carreira, aplicando suas novas competências no dia a dia, muitos 

empregados não contam com um estruturado programa de repatriação com um 

planejamento de carreira efetivo, podendo acarretar em desmotivação, baixa produtividade 

e consequente saída da organização (BLACK, GREGERSEN, 1999; TANURE; EVANS; 

PUCIK, 2007; MARTINS, 2013). A empregabilidade se relaciona com esta temática, pois 

vem surgindo como tendência que tira da organização e atribui ao próprio indivíduo a 

responsabilidade pela carreira (LEMOS, 2006). Tal concepção caracteriza o indivíduo 

como o responsável por conseguir um emprego e se manter nele (KILIMNIK et al, 2016).  

Carreiras modernas que mantêm relação com este conceito, como a carreira proteana e a 

carreira sem fronteiras, também emergem indo de encontro à carreira tradicional 

(COELHO, 2006). 

Visto isso, a pergunta problema se compõe da seguinte forma:  

A expatriação proporciona a criação e/ou desenvolvimento de competências nos 

expatriados? Há a aplicação destas competências na repatriação? 
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1.1. OBJETIVOS 

Como objetivo geral, este estudo visa analisar se a experiência de expatriação 

proporciona a criação e/ou o desenvolvimento de competências e se há a aplicação destas 

na repatriação de funcionários em uma organização multinacional brasileira. 

Já os objetivos específicos podem ser expressos da seguinte forma: 

1. Descrever o processo da expatriação e repatriação vivenciado pelos repatriados; 

2. Verificar se há um programa formal de repatriação, com planejamento de carreira para os 

expatriados; 

3. Identificar qual é o avanço na carreira dos repatriados após a experiência da expatriação; 

4. Analisar a relação dos repatriados com a empregabilidade e com a responsabilização de 

suas carreiras. 

1.2. SUPOSIÇÕES 

A suposição desta pesquisa é a de que os expatriados têm competências desenvolvidas 

no processo de expatriação e que, ao retornar ao local de trabalho de origem, não 

encontram espaço para aplicar tais competências nas organizações. 

Tal suposição se baseia no fato de não se ter encontrado na literatura casos relevantes 

em que os repatriados tenham encontrado oportunidades para colocar em prática as 

competências desenvolvidas no exterior quando retornaram. Pelo contrário, é muito 

abordado em artigos e livros o fato da repatriação ainda não ser tratada com cuidado e 

planejamento pelas empresas (BLACK, GREGERSEN, 1999; SPOHR, 2011; GALLON et 

al, 2013). Outra motivação para tal suposição foram os resultados de uma pesquisa de 

Guimarães, Salles e Lontra (2016) sobre o processo da expatriação; nela, chamou a atenção 

o fato de muitos entrevistados comentarem sobre a não aplicação do que foi desenvolvido 

no exterior em suas atuais funções na empresa. 

1.3. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Por se tratar de um assunto ainda não devidamente explorado na literatura, o retorno de 

um designado internacional ao país de origem e a esperada aplicação das capacidades 

desenvolvidas lá fora merece atenção das organizações e da academia, principalmente por 

se tratar de um assunto tão ligado à estratégia da organização. A empresa, ao enviar um 

expatriado para o exterior, realiza um grande investimento e espera que este seja retornado 

à organização (BLACK; GREGERSEN, 1999; DERESKY, 2004; FREITAS, 2006). A 
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desmotivação e o descontentamento do repatriado decorrentes das novas funções, 

responsabilidades e também da falta de espaço para aplicação das suas competências pode 

levá-lo à saída da empresa, caracterizando desperdício de conhecimentos e de recursos 

gastos com tal funcionário.  

Assim, com este estudo, se intenciona contribuir para a área de gestão de pessoas, visto 

que o processo da expatriação, assim como a repatriação, ainda é um assunto que deve ser 

mais estudado e aprofundado. Deste modo, será possível realizar uma melhor gestão e 

desenvolvimento dos empregados designados para o exterior e, consequentemente, fazer 

com que a empresa se aproxime do alcance de seus objetivos estratégicos organizacionais.  

Em uma lista disponibilizada pela Fundação Dom Cabral (2015), há o ranking das 

multinacionais brasileiras mais internacionalizadas por número de países de atuação. A 

empresa estudada está entre as dez primeiras posições, o que contribui para a relevância do 

estudo. 

1.4. ORGANIZAÇÃO GERAL DO TRABALHO 

A organização geral do trabalho se apresenta da seguinte forma: a seguir, no 

capítulo dois, tem-se o referencial teórico composto de temas como a internacionalização, o 

processo da expatriação, competências e carreira. O capítulo três aborda os procedimentos 

metodológicos. Já no capítulo quatro são apresentados e analisados os resultados da 

pesquisa. Posteriormente, há as considerações finais com as conclusões, limitações da 

pesquisa e sugestões para novos estudos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. INTERNACIONALIZAÇÃO: PERSPECTIVA HISTÓRICA E TEORIAS 

Considerada uma grande oportunidade de crescimento e desenvolvimento, a 

internacionalização constante das empresas se tornou uma consequência da globalização. 

Seja para contribuir com a economia do país ou diminuir a dependência do mercado interno 

e reduzir custos, a decisão de ampliar seus negócios para o exterior tem se tornado cada vez 

mais uma realidade para organizações. A globalização é capaz de disponibilizar novas 

opções e caminhos de negócios e, também, novos desafios competitivos para as empresas 

(KOTLER; KELLER, 2006). 

Por se tratar de um assunto tão atual e presente no meio organizacional e acadêmico, é 

importante relembrar o início da história da globalização e da internacionalização do 

capital. 

2.1.1. Histórico da Internacionalização do capital e da Globalização 

O surgimento da globalização, fenômeno afirmativo do capitalismo, pode ser resumido 

em cinco fases, segundo Robertson (1994 apud HAESBAERT, 2013). A primeira fase, 

denominada como embrionária, compreende-se do começo do século XV até a metade do 

século XVIII. É evidenciada pela queda do feudalismo, pelo desenvolvimento das 

comunidades nacionais, pelo aumento das explorações geográficas e das conquistas 

territoriais, e pela difusão dos conceitos de indivíduo e humanidade. 

Já a segunda fase, a incipiente, compreende-se da metade do século XVIII até a década 

de 1870. Nesta etapa, há o aumento da força dos Estados unitários, formalização dos 

conceitos de relações internacionais e da problemática do internacionalismo, com a 

comunicação e a regulamentação difundindo-se a partir da Europa para todo o mundo. 

A terceira fase, chamada de decolagem, consiste da década de 1870 até a metade da 

década de 1920. O foco desta época está no debate sobre a “sociedade nacional global 

correta”, o avanço das comunicações, início do movimento ecumênico, implementação da 

hora e calendário universais e Primeira Guerra Mundial. 

Já a quarta fase, conhecida como luta da hegemonia, vai do começo da década de 1920 

até a primeira metade da década de 1960. É caracterizada por disputas e guerras em torno 

dos frágeis termos do processo de globalização estabelecido no final do período anterior, 
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criação das Nações Unidas, sentimento humanitário global a partir do holocausto e da 

bomba atômica, que evidenciava a possibilidade de destruição global. 

Por fim, a última fase, a da incerteza, consiste do início da década de 1960 até o início 

de 1990. Nela, há a inclusão do Terceiro Mundo nas redes do sistema industrial e 

intensificação da consciência global, com a difusão de várias instituições e movimentos 

globais, problemas crescentes de multi ou transnacionalidade, sistema internacional mais 

fluido, poderoso sistema de mídia global e questões ecológicas mundializadas. 

Segundo Oliveira e Ribeiro (2004), o modelo de produção e acumulação do capital, o 

capitalismo, nasceu na Europa, ou melhor, na Inglaterra, Holanda, Alemanha e França, 

chegando posteriormente nos Estados Unidos. Tal modelo influenciou os desenhos dos 

mapas do mundo enquanto recriava fronteiras geográficas e culturais e buscava novos 

mercados. No século XV, o comércio marítimo mundial denotou a origem da 

internacionalização do capital como forma comercial. 

Entretanto, a internacionalização do capital como forma produtiva teve início após a 

época da Primeira Revolução Industrial, com a inauguração no exterior de filiais de 

indústrias inglesas, e sua consolidação após a Segunda Revolução Industrial, com a 

internacionalização das grandes empresas influenciadas pela alta concorrência entre as 

principais potências segundo TAVARES (1998 apud OLIVEIRA; RIBEIRO, 2004). 

Segundo Tragtenberg (1974), nesta época de intensa industrialização, surgiu a teoria 

taylorista. Com foco na tarefa, Taylor defendia a divisão do trabalho e sua consequente 

especialização. Isto se devia ao grande desperdício e ineficiência dos trabalhadores, recém-

saídos do campo, e por não serem capacitados o bastante. Também foi instaurado o estudo 

de tempos e movimentos com o intuito de verificar a maneira de ser mais eficiente, com 

muita velocidade e cronometragem, caracterizando a racionalização do trabalho. A 

produção era padronizada e o homem era determinado como Homo Economicus, ou seja, 

era motivado apenas pelo dinheiro. Porém, existiam alguns fatores contra esta teoria, como 

a alienação do trabalhador e sua desmotivação; a desconsideração de forças externas; e a 

base em pressupostos materialistas, em que as pessoas só se importariam com dinheiro. 

 O auge deste primeiro momento de internacionalização do capital é percebido na belle 

époque (1807 – 1914), visto que a produção e o comércio mundial cresciam muito, 

chegando ao ponto do PIB de muitos países da Europa, como a França e a Alemanha, ter 

grande percentual atrelado ao comércio internacional (OLIVEIRA; RIBEIRO, 2004).  

Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos detinham enorme poder mundial. 

Sua economia crescia, o consumo aumentava, as empresas criavam mais e mais produtos. 
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Neste contexto de sucesso, eram compradas muitas ações, até que a crise do capitalismo 

estourou. A crise de 29 foi causada por algumas razões, como a superprodução agrícola, o 

consumo baixo e a baixa das ações na bolsa de Nova York. Nesta época, surgiu a teoria das 

relações humanas que antecipou concepções do New Deal como o modelo keynesiano-

fordista (HOBSBAWM, 1995). 

Tal teoria prezava uma nova forma de tratar os trabalhadores. Em meio a greves e 

discussões dos sindicatos, segundo Tragtenberg (1974), os líderes desta teoria perceberam a 

importância do trabalhador estar integrado socialmente e de transformar um grupo solitário 

de trabalho em um grupo social, fazendo a produtividade melhorar. Foi realizada por Elton 

Mayo e sua equipe a experiência de Hawthorne que visava descobrir alguma relação entre 

produtividade e efeitos de iluminação. Foi concluído que tal relação não era tão forte, mas 

sim a relação entre o nível de integração social e a produtividade. O fato de os 

trabalhadores terem sido entrevistados pela equipe da pesquisa também gerou resultados 

positivos, já que se sentiram ouvidos e importantes. A ideia de Mayo era de que o conflito 

social seria como a destruição da sociedade e que a competição não levava à cooperação e, 

assim, desintegraria a sociedade. Vale ressaltar que os grupos informais assumem um 

significativo papel de influência na produtividade, em que esta aumenta quando os 

objetivos dos grupos informais estão alinhados com os da organização, mas que diminui 

quando não há tal alinhamento (BUENO, 2002).    

Segundo Gurgel (2003), o capitalismo obteve auxílio de quatro movimentos para 

recuperar sua força, como o modelo fordista, o modelo de gestão keynesiano, o Welfare 

State e o sistema burocrático. 

O modelo fordista de produção, que possui características semelhantes às de Taylor, 

como a padronização e especialização, surge no momento em que o uso de cronômetros foi 

proibido. Eram utilizadas esteiras rolantes sem a necessidade dos funcionários saírem de 

suas posições. Tal estratégia resultou na diminuição de horas de trabalho, porém com o 

aumento de produtividade. Este modelo de produção em massa e em série seria resgatado 

posteriormente pelo modelo de gestão macroeconômico keynesiano. 

Tal modelo de gestão keynesiano teve o papel de recompor e reconstruir o mercado de 

massa e adotou diversas medidas visando recolocar os consumidores no mercado e 

estimular a produção, com o aumento de salário, fim do trabalho infantil e redução da 

jornada de trabalho. O Estado também adquiriu uma função importante e nova de 

dominação, assimilando posições de investidor, consumidor e empregador em grande 



17 

 

escala. Keynes, aliás, tinha ideias opostas as da capacidade regulatória do livre mercado. 

Este modelo conteve ondas que levariam a crises mais graves (GURGEL, 2003). 

O Welfare State também foi outro ponto que ajudou a fortalecer o modelo de consumo. 

Pode-se chegar a este pensamento a começar pela evidência de ser uma proposta de 

redistribuição de renda e visar o pleno emprego e o contínuo crescimento. Inclui a 

previdência, a assistência social e o seguro-desemprego. Pelo fato de gerar mais postos de 

emprego no setor público, a demanda de bens de consumo e de capital se tornava 

consequência. O Estado, portanto, adicionava em suas funções o papel de prestador de 

serviços sociais. 

O viés público do Welfare State demandava uma gestão avessa ao patrimonialismo e 

que prezasse a racionalidade, maior controle dos gastos públicos e impessoalidade. A partir 

dos anos 30, nos Estados Unidos, houve um movimento a favor da burocratização moderna, 

com um sistema de mérito e de carreira atrativo. Vê-se, portanto, os quatro aspectos que 

auxiliaram na superação da crise do capitalismo, dos anos 1930 até os anos 1970 

(GURGEL, 2003). 

O acordo de Bretton Woods também auxiliou na preparação da reconstrução do 

capitalismo. Neste acordo, foram adotadas regras e medidas para regular a política 

econômica internacional que favoreceram amplamente os Estados Unidos e seu sistema de 

distribuição de capitais, os concedendo um bom controle da economia mundial. Tais 

medidas regeriam a economia mundial após a Segunda Guerra Mundial. Após esta guerra, 

inclusive, houve o segundo auge da movimentação de capital internacional que foi marcado 

pela concorrência interestatal entre as grandes potências mundiais, com destaque para as 

empresas americanas. Houve um grande movimento entre matrizes e filiais, principalmente 

das ações intra-firmas com o propósito de fugir das barreiras protecionistas. Tal momento 

de crescimento das multinacionais ocorreu até o início da crise do petróleo em 1973 

(OLIVEIRA; RIBEIRO, 2004). 

Na década de 1970, as ideias do neoliberalismo surgiram no mundo, estabelecendo uma 

nova forma de dominação capitalista. Com ele, abandonaram-se as ideias formadas com o 

keynesianismo, o Welfare State, suas políticas assistenciais e de crescimento contínuo. São 

feitos cortes nas políticas sociais e contenções salariais. O desemprego, antes visto com 

pesar, agora é enxergado de maneira natural e de maneira remetente à seleção natural. O 

movimento neoliberal visa colocar o capitalismo como única e melhor abordagem e 

responder às rebeliões da classe trabalhadora durante os anos 1960 e 1970. A ideologia 

neoliberal desmontou três políticas de Estado construídas anteriormente. Decidiram pela 
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privatização de atividades estatais, diminuíram a função de regulamentação e de disciplina 

do Estado, transferindo-a ao mercado e realizaram a abertura das economias ao capital 

internacional (DIAS, 2008). 

Segundo Oliveira e Ribeiro (2004), a partir dos anos 1980, a abertura internacional 

cresceu enquanto as comunicações foram se desenvolvendo. Isso trouxe diversos aspectos 

como a geração de grandes oligopólios, a consolidação de novos mercados e a imposição 

de novos hábitos de consumo no mundo. Criou-se um ambiente favorável pela queda de 

barreiras e pela expansão da nova ordem do comércio mundial através de ações de grandes 

grupos, muitos auxiliados pela imprensa. Com isso, consumidores de todo o mundo 

tornaram-se um grande mercado global. Pode-se verificar duas linhas na globalização. Uma 

se refere à internacionalização do capital produtivo e sua continuidade, a qual teve seu 

início da primeira Revolução Industrial em que as empresas romperam as barreiras de 

produção global. Já a outra vertente remete ao fluxo da internacionalização do capital 

financeiro que tem uma ascensão a partir do Consenso de Washington de 1970 em prejuízo 

dos investimentos produtivos. 

É interessante ainda verificar que alguns países da América do Sul também resolveram 

aderir ao processo de globalização no início dos anos 1990, de acordo com as medidas 

propostas pelo Consenso de Washington. Tal consenso previa a estabilização monetária e a 

reforma do Estado. Dentre as medidas tomadas, pode-se citar a abertura comercial, as 

privatizações das empresas estatais e a redução dos déficits primários (OLIVEIRA; 

RIBEIRO, 2004). 

Faz-se relevante, entretanto, também comentar outros aspectos da globalização. Muito 

se diz sobre a difusão rápida das informações e o encurtamento das distâncias que a 

globalização é capaz de proporcionar. Entretanto, Santos (2000) critica este fenômeno por 

agravar as diferenças locais e incentivar o culto ao consumo, este que estimula a 

competitividade entre empresas e pessoas. Santos (2000) cita a tirania do dinheiro e da 

informação como “pilares do capitalismo globalizado” capazes de influenciar o caráter das 

pessoas. Cresce a pressa pelo dinheiro, o egoísmo, a corrupção. 

A globalização tem o poder de aumentar o conhecimento da população universal e 

contrair o espaço e o tempo. Porém, não é difícil observar as técnicas de informação ser 

utilizadas por algumas empresas e Estados de forma a obter benefícios próprios, aguçando 

as desigualdades. Também é fato que a oportunidade de lograr destes benefícios não está ao 

alcance de todos. Este tipo de movimento acaba instaurando um individualismo, seja nas 
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pessoas, comunidades, empresas, que não é capaz de fazê-los enxergar como tais, mas sim 

como coisas, sem visão de coletividade, de cidadania (SANTOS, 2000, p. 19-23). 

Nesse cenário, as multinacionais surgiram e continuam em crescimento até hoje, 

influenciadas pela internacionalização do capital e pela globalização. 

2.1.2. Teorias da Internacionalização 

Verificar e analisar as teorias de internacionalização que estão por trás deste fenômeno 

é fundamental para entender melhor tal tema. As teorias comportamentais e econômicas são 

aquelas que ajudam a formar diretrizes ao decidir-se pela internacionalização. Se faz 

necessário um bom planejamento, ter a empresa adequada ao mercado exterior, ter suas 

técnicas dominadas, dar atenção às diferenças culturais e às outras barreiras e conhecer bem 

o mercado o qual se deseja adentrar (KOTLER; KELLER, 2006). 

Segundo Andersen e Buvik (2002), a abordagem econômica envolve soluções racionais 

visando à maximização dos lucros. Dentre as teorias com esta abordagem, pode-se 

mencionar a teoria OLI ou Paradigma Eclético, Teoria do Ciclo do Produto e Teoria de 

Poder de Mercado. 

A Teoria OLI ou Paradigma Eclético é conhecido por ser a principal teoria da 

abordagem econômica que explica o processo da internacionalização. Segundo Dunning 

(1980), a Teoria OLI envolve a teoria do custo de transação e da internalização a outros 

determinantes a fim de detectar características que expliquem a produção internacional sob 

a ótica da distribuição geográfica dos ativos da organização e do padrão industrial adotado. 

Para a teoria dos custos de transação, os custos de internalização, ou seja, os custos para 

produzir no exterior, são determinantes. Tais custos são analisados e comparados aos 

benefícios para determinar a intensidade de integração da organização com suas atividades 

(WILLIAMSON, 1975; TEECE, 1986). 

Entende-se que, no modelo do Paradigma Eclético, a empresa decide-se pelo 

Investimento Estrangeiro Direto - IED quando possui vantagens competitivas e aponta que 

os custos de transação são altos devido às falhas de mercado. O que determina a decisão 

pelo IED é a combinação de três conjuntos de variáveis interdependentes (DUNNING, 

2000).  

A primeira variável são as vantagens específicas de propriedade (Ownership) que fazem 

entender que quanto mais a empresa for capaz de se engajar ou de ampliar a sua produção 

no exterior, maior será a sua vantagem competitiva em relação ao investimento da empresa, 

comparando com seus concorrentes. 
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Já a segunda variável, as vantagens de localização (Location) definem onde ocorre a 

produção e são compostas pela distribuição espacial dos insumos, matérias-primas, 

diferenças de preços nos produtos e matérias-primas, a qualidades dos insumos, os custos 

de transporte e comunicação, a distância física, o idioma e a cultura. Tais vantagens são 

subdivididas em estruturais, que são derivadas de intervenção governamental e afetam 

custos ou receitas; e em transacionais, as quais derivam das oportunidades de gestão 

coordenada de ativos instalados em outros países. E então, dependendo dessas vantagens, a 

organização pode escolher onde irá produzir, através da arbitragem (GHEMAWAT, 2003). 

A terceira variável define que quanto maior for a rede de benefícios da 

internacionalização cross-border, mais a empresa fará investimentos em sua própria 

produção em substituição a recorrer a licenciamentos de direitos (DUNNING, 2000). 

É interessante ainda abordar os tipos das principais atividades e os objetivos pelos quais 

as empresas internacionalizam baseado no modelo OLI, segundo Dunning (2000). 

O primeiro tipo seria o market seeking em que a empresa busca por um particular 

mercado ou um conjunto destes; o segundo é o resource seeking que visa a busca por mão 

de obra barata, acesso a recursos naturais e outros recursos para a melhoria da qualidade; já 

o terceiro tipo é o efficiency seeking que visa promover uma divisão do trabalho melhor em 

termos de eficiência ou a especialização em um conjunto de recursos domésticos e 

estrangeiros de multinacionais; e, por último, o tipo strategic asset seeking em que há a 

presença de atividades que protegem ou aumentam as vantagens específicas de propriedade 

dos investimentos da empresa e/ou reduzem aqueles de seus concorrentes. 

Vale ressaltar que Dunning (1995) afirma que, a partir dos anos 1980, as vantagens de 

propriedade, localização e internalização tiveram mudanças que levam a uma necessidade 

de reconfiguração do paradigma eclético de produção internacional. 

Quando há a predominância de um capitalismo hierárquico, a origem das vantagens 

específicas de propriedade pode é encontrada nos direitos de propriedade e ativos 

intangíveis. Já a origem das vantagens de localização é a distribuição espacial e o preço de 

recursos, infraestrutura, sistema econômico e político e os aspectos sociais. Por fim, as 

vantagens de internalização tem como fonte a redução de custos, controle de oferta, 

condições de venda e proteção da reputação. 

Já quando se predomina um sistema capitalista de alianças e baseado em redes, as 

vantagens específicas de propriedades se remetem à possibilidade de criar alianças 

verticais, com facilidades de oferta, e horizontais, com conhecimento, inovação e 

tecnologia, e à chance de desenvolver nichos. A origem das vantagens de localização são as 
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redes e alianças que criam presença em parques industriais e centros de pesquisa, redução 

de assimetrias de informação e acesso à tecnologia. Finalmente, as vantagens de 

internalização têm sua fonte na participação em redes que fortalece a competitividade da 

empresa e auxilia no desenvolvimento de habilidades (DUNNING, 1995). 

É interessante ainda analisar o surgimento de novas internacionalizações nos anos 2000. 

Segundo Dunning, Kim e Park (2008), empresas de países desenvolvidos que se 

internacionalizaram pelos anos 1960 na época pré-globalizada e empresas de países em 

desenvolvimento que se internacionalizaram por volta dos anos 2000 em um período pós-

globalizado possuem diferenças tanto comportamentais quanto motivacionais. Pode-se 

mencionar o caso das companhias de países em desenvolvimento, que raramente possuem 

vantagens específicas de propriedade (organizacional e habilidades de gestão) para ser bem 

sucedida em seus IEDs. Em lugar disso, tais empresas possuem vantagens específicas do 

país local, que tornam possível ser internalizadas por essas companhias e utilizadas além 

das fronteiras nacionais. 

A Teoria do Ciclo do Produto expõe que a internacionalização de uma empresa inicia-

se conforme vão sofrendo maiores influências do micro-ambiente, como a tecnologia sendo 

copiada e os concorrentes surgindo, e então se decide pelo mercado exterior, seja por 

exportações ou subsidiárias de produção próprias. As organizações que já estão em um 

nível de maturidade em seu mercado local podem entrar em outro mercado em que seu grau 

de desenvolvimento é inicial. É uma abordagem microeconômica e recebe influência de 

concorrentes e disseminação de tecnologia (VERNON, 1979; FERNANDES et al, 2012). 

Última teoria da abordagem econômica neste trabalho, a Teoria do Poder de Mercado 

pressupõe que a empresa é um agente para o poder de mercado e conluio. Hymer (1976) 

elenca três motivos para o controle de empresas em um país estrangeiro. O primeiro é a 

eliminação da competição por meio das fusões ou conluios, por exemplo. Já a segunda 

razão seria a utilização de uma vantagem única da organização, como um sistema de 

produção ou produto diferenciado e a terceira, a internalização das imperfeições do 

mercado (HEMAIS, 2004). 

Tratando-se da abordagem comportamental, segundo Andersen e Buvik (2002), esta é 

influenciada pelas percepções daqueles que tomam a decisão, rodeando o comportamento 

do ambiente organizacional e seus negócios e seus aspectos subjetivos. As principais 

teorias adeptas a esta abordagem são o modelo de Uppsala, Perspectiva de Networks e 

Escolha Adaptativa.  



22 

 

A teoria de Uppsala supõe que a expansão das empresas pode ser dirigida a locais que 

possuam similaridades com as operações já existentes, já que se acredita que quanto maior 

a distância, maior a incerteza quanto ao resultado de uma ação. Com isso, buscam-se 

lugares que propiciem à empresa maior conforto neste sentido. Isto é possível através do 

conceito de distância psíquica, a qual pode ser entendida como diferenças entre o país local 

e o país estrangeiro, considerando aspectos como o idioma do país, o ambiente econômico, 

a cultura, a educação, as práticas de negócios vigentes, o sistema político-legal e a 

infraestrutura  (KLEIN; ROTH, 1990; HEMAIS; HILAL, 2002). 

 Nesta teoria, tem-se a ideia de que, conforme a empresa adquire experiência no 

mercado externo, havendo uma maior interação da aprendizagem referente às suas 

operações, assim como uma transferência e uso do conhecimento a respeito de mercados 

internacionais, o seu comprometimento também aumenta, elevando a qualidade do seu 

processo de internacionalização (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 1975). Ou seja, 

essa experiência no exterior influencia as tomadas de decisões no que tange o 

comprometimento de recursos no mercado internacional, assim como o desempenho de 

suas atividades correntes e da companhia como um todo (JOHANSON; VAHLNE, 2009). 

Vale salientar que a ausência do conhecimento é um fator prejudicial para a 

internacionalização de empresas (JOHANSON; VAHLNE, 2003). É interessante ressaltar 

ainda que, conforme a experiência internacional vai aumentando, seus negócios se ampliam 

também, inclusive em mercados mais remotos (JOHANSON; WIEDERSHEIM-PAUL, 

1975). 

Os estudos da abordagem comportamental evoluíram ao ponto de incluir em suas 

teorias a importância das redes de relacionamento, os networks, no processo de 

internacionalização da empresa (HILAL; HEMAIS, 2001). 

Além, Johanson e Vahlne (2003) também passaram a dar mais atenção a alguns 

aspectos como ao “estabelecimento sequencial” da presença de uma empresa em países 

estrangeiros. O que é esperado da organização em relação a este aspecto é que ela seja 

capaz de desenvolver, organizar e coordenar relacionamentos e comprometer recursos em 

redes de negócio internacionais. O segundo aspecto de mudança é a alteração do foco no 

individual da empresa para uma ótica que frisa as redes e o papel dos relacionamentos e 

suas respectivas mudanças. Essa mudança de foco traz diversos benefícios como o 

desenvolvimento de novas habilidades, aprendizagem e conhecimentos sobre parceiros. Já 

o último aspecto denota que as pesquisas que abordam relacionamentos em rede suportam 

fortemente as expectativas de que o comprometimento tem um efeito positivo sobre o 
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desenvolvimento de oportunidades e, portanto, sobre a internacionalização. Desse modo, a 

partir do desenvolvimento de oportunidades de maneira dinâmica e regular, o foco decai 

sobre a redução da incerteza. 

Por fim, na visão da Teoria da Escolha Adaptativa de Lam e White (1999), um desafio 

que o ambiente impõe sobre as empresas é o que define a internacionalização. A 

instabilidade do ambiente e suas constantes mudanças fazem com que as empresas sintam 

necessidade de se adaptar para sobreviver e se ajustar. Tal modelo enfatiza a importância 

das decisões e escolhas gerenciais críticas a partir do momento em que as empresas 

internacionalizam e passam de empresas domésticas para multinacionais. 

As teorias apresentadas denotam abordagens que dão base para a internacionalização 

das empresas. Este fenômeno abre espaço para outro, a expatriação, próximo subcapítulo.  

2.2. PROCESSO DA EXPATRIAÇÃO 

2.2.1. Expatriação 

A expatriação pode ser explicada como o processo de envio de funcionários por 

determinada empresa para viver e trabalhar em outro país por um período variável 

(CALIGIURI, 2000). O expatriado também pode ser definido como um funcionário que 

terá que atuar por um período ou de forma definitiva em um país diferente daquele no qual 

foi contratado para trabalhar (DUTRA, 2002). É interessante notar que este processo, com 

suas determinadas particularidades, já acontecia há muito tempo atrás. Desde a época da 

colonização, nos séculos XVI e XVII, as transferências internacionais eram utilizadas como 

meios de controle em que representantes de confiança eram enviados às colônias para 

administrá-las. 

Em uma realidade de forte competitividade global, a importância de uma gestão 

internacional de recursos humanos (GIRH) cresce cada vez mais devido à maior 

complexidade de operações internacionais e à necessidade de gerenciar com qualidade. A 

imensa variedade de culturas e leis de vários países para os quais os expatriados são 

enviados explica tal complexidade (CHAMPOUX, 2011). A GIRH é reconhecida como 

parte fundamental da estratégia global e pode ser considerada como determinante de 

sucesso ou fracasso nas operações internacionais. Isto pode ser explicado pelo fato de ser a 

responsável por gerir as etapas da expatriação, como a seleção, o treinamento e a 

repatriação (DERESKY, 2004). 



24 

 

Recorrentes mudanças são observadas nos ambientes organizacionais, e a GIRH assume 

um papel estratégico, facilitando o alcance dos objetivos organizacionais e atraindo, 

mantendo e desenvolvendo os expatriados. Para o sucesso do processo da expatriação, uma 

maior sensibilidade da GIRH é exigida em um cenário internacional em que os negócios 

são muito complexos e há uma grande diversidade de costumes e culturas (SOUSA, 2014). 

A decisão pela expatriação se dá por razões estratégicas variadas, tais como: preencher 

funções não supridas pelos trabalhadores locais em razão da carência de competências 

técnicas ou gerenciais; e desenvolver lideranças, habilidades e competências. Ainda, 

expatria-se pela abertura de unidades que visam promover o desenvolvimento 

organizacional, possibilitando, assim, um maior controle e coordenação da matriz, através 

da interação de processos e membros (BLACK; GREGERSEN, 1999; BONACHE et al, 

2010; TUNGLI et al, 2009). 

Funcionários são enviados para o exterior por muitas organizações com o objetivo de 

sanar alguma necessidade urgente. De fato, demandas imediatas devem ser solucionadas, 

porém a expatriação deve ser enxergada com uma visão de longo prazo. Espera-se, além de 

resoluções de problemas, o desenvolvimento de conhecimentos dos expatriados que podem 

ser aplicados na organização posteriormente. Buscar uma visão global dos negócios e do 

mundo organizacional e, ao mesmo tempo, abandonar uma visão antiga e restrita viabiliza 

uma maior compreensão das complexidades e especificidades de cada país, auxiliando no 

desenvolvimento da capacidade de liderança e adequando o negócio da organização de 

forma mais efetiva. É interessante ressaltar que não é todo empregado enviado ao exterior 

que possui vasto conhecimento para compartilhar ou características para se tornar um 

futuro CEO. Porém, é importante que os executivos saibam de antemão o porquê de serem 

enviados e o real objetivo para que o foco na missão seja possível (BLACK; 

GREGERSEN, 1999).  

Segundo Tanure, Evans e Pucik (2007) é essencial que a expatriação seja um processo 

com etapas interligadas para o sucesso da designação para o expatriado, sua família e 

organização. Tais etapas podem ser especificadas a seguir: 

➢ Identificação da estratégia de internacionalização; 

➢ Clareza do objetivo da expatriação; 

➢ Seleção dos candidatos à expatriação; 

➢ Preparação e orientação dos designados; 

➢ Ajuste do papel do futuro expatriado; 

➢ Gestão de desempenho dos expatriados; 
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➢ Remuneração; 

➢ Repatriação. 

Primeiramente, o conhecimento da estratégia escolhida pela organização para entrar em 

um mercado externo se faz necessário para que a área de GIRH gerencie da melhor maneira 

o processo da expatriação.  

A segunda etapa representa a importância em a empresa informar o objetivo da 

designação ao expatriado com clareza e transparência para que não haja divergências e 

complicações durante a operação (TANURE; EVANS; PUCIK, 2007). 

A terceira etapa aborda a seleção dos candidatos à expatriação, em que podem ser 

considerados os conhecimentos técnicos, as trajetórias profissionais e, ainda, os níveis de 

confiança colocados em determinados funcionários. Embora a habilidade intercultural e 

disposição da família, principalmente do cônjuge, em viver no exterior, sejam fatores 

importantes a pesar, não são poucos os processos de seleção que deixam de considerar tais 

aspectos (TANURE; EVANS; PUCIK, 2007). 

Selecionar funcionários que possuam facilidade e capacidade em se ajustar a situações 

desconhecidas e a diferentes culturas é tão importante quanto selecionar aqueles que 

tenham admiráveis conhecimentos técnicos. As falhas que acontecem no processo da 

expatriação podem ser explicadas por alguns fatores como a insatisfação com o trabalho ou 

dificuldades no ajustamento com a cultura local. Muitas vezes a expatriação acontece com 

pessoas erradas por razões equivocadas. Na busca pelo sucesso da expatriação, as seguintes 

características são buscadas em seus potenciais expatriados: facilidade com idiomas e 

capacidade de comunicação, visto que será exigido estabelecer contatos com locais e 

pessoas do mundo inteiro; alto nível de sociabilidade, não somente com seus colegas 

expatriados, mas com locais também; flexibilidade cultural e comportamental, para que seja 

possível conectar-se e envolver-se com diferentes costumes e diversos comportamentos que 

o expatriado irá encontrar; orientação cosmopolita, em que o indivíduo possui uma visão de 

cidadão do mundo, respeitando e valorizando as diferentes normas culturais; estilo 

colaborativo de negociação, já que decisões significativas serão tomadas na missão com 

pessoas de nacionalidades, culturas e expectativas diferentes, ou seja, com elevadas chances 

de conflito (BLACK; GREGERSEN, 1999; FREITAS; DANTAS, 2011). 

A família também deve ter sua opinião considerada da mesma maneira que o futuro 

expatriado. Isto pode ser explicado por ela ser um elemento fundamental para que a 

expatriação dê certo e uma razão de muitos fracassos, visto que a distância entre o 
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funcionário e seus familiares pode originar stress, brigas, ocasionando falta de atenção e 

concentração ao funcionário em função da forte pressão vivenciada (IVANCEVICH, 2008). 

Quanto à técnica de avaliação, segundo Tanure, Evans e Pucik (2007), a entrevista é a 

mais utilizada quando se quer selecionar um candidato. É comum observar o funcionário 

realizar uma viagem para o possível país de destino para conhecer o novo ambiente. Esta 

prática tem o propósito de minimizar imprevistos e surpresas, fazendo com que o candidato 

tenha uma expectativa do que irá encontrar caso aceite ser um expatriado (CAMARA, 

2008). 

Segundo Martins (2013), recusar o convite para ser transferido pode representar uma 

dúvida para os candidatos, pois a negação pode configurar uma regressão em suas carreiras.   

Entretanto, a maneira que a empresa interpreta tal recusa depende da cultura da mesma. É 

comum a aceitação, pois muitos não percebem a possibilidade de negar, especialmente nas 

situações em que houve a visita prévia (TANURE; EVANS; PUCIK, 2007). 

O que motiva os funcionários a aceitar a oportunidade da expatriação é a experiência 

que eles irão desfrutar, o conhecimento de novas culturas, os benefícios financeiros e os 

desafios pessoais e profissionais que serão disponibilizados a estes empregados. Entretanto, 

também é destacada a expectativa que estes funcionários têm no que diz respeito ao 

desenvolvimento na carreira e reconhecimento pelo seu trabalho. Esta expectativa não 

correspondida pode gerar muitos problemas na repatriação, visto que a organização pode 

não ter a mesma visão do expatriado (TANURE; EVANS; PUCIK, 2007; MARTINS, 

2013). 

Além da escolha duvidosa de um candidato para a designação internacional, a má 

adaptação de seu cônjuge e filhos pode prejudicar o sucesso da missão. Outras causas 

podem ser elencadas como: selecionar candidatos por determinados critérios da matriz, e 

não por necessidades do objetivo da missão; inadequados ou ausentes treinamentos e 

preparação; falta de suporte e monitoramento da matriz; fraca compensação financeira; 

ausência ou insatisfatórios programas de repatriação (DERESKY, 2004). 

A preparação e orientação dos candidatos, incluindo o treinamento compreende a quarta 

etapa. Tal etapa se faz muito significativa para que haja uma melhor ambientação no país 

de destino, porém, é comum a carência de um treinamento ou até sua inexistência, 

revelando um possível fator de insucesso da expatriação (TEIXEIRA, SILVA, LESSA, 

2011). 

O treinamento tem como foco questões ambientais e culturais do determinado destino, 

sendo utilizados vídeos e livros, por exemplo. Outro artifício do treinamento é a visita 
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programa ao país que o expatriado irá viver e trabalhar. O funcionário viaja acompanhado 

de um executivo experiente e são abordadas diversas questões e demais dúvidas. Há duas 

ocasiões para ser realizado tal treinamento: anteriormente à expatriação, com o intuito de 

consolidar a preparação, e posteriormente ao início da designação, em que já será possível 

considerar a breve experiência do expatriado no novo país de trabalho, assim como suas 

opiniões e novas assimilações (TANURE; EVANS; PUCIK, 2007). 

Na nova rotina, será exigido do expatriado o estabelecimento e desenvolvimento de 

algumas relações, sejam com familiares, colegas de trabalho, fornecedores, clientes e 

locais. Desse modo, é interessante que sejam reconhecidos e analisados problemas que 

possam ocorrer em virtude de certa dificuldade em se relacionar (DERESKY, 2004). 

Uma adequada preparação e ajustamento do expatriado para viver em um novo país, 

imerso em uma cultura diferente, também se faz essencial à redução do choque cultural. 

Este choque pode ser denominado como um estado de desorientação, ansiedade e frustração 

que é resultado de não saber como comportar-se em uma cultura com a qual não se está 

acostumado e familiarizado (FINURAS, 2011). A hostilidade com os nativos, o estresse 

familiar e a improdutividade no trabalho estão relacionados com este choque e podem 

explicar o retorno antecipado do expatriado, determinando um fracasso da designação e um 

custo alto para a organização como resultado (GALLON et al, 2013; KUBO, BRAGA, 

2013). 

O estudo da língua, treinamento cultural e conhecimento cotidiano a vivenciar são 

questões essenciais para melhor preparação e aperfeiçoamento do expatriado. Com a 

designação internacional do funcionário, são esperados, pela organização, benefícios a 

partir das experiências e do aperfeiçoamento das qualificações do expatriado, como a 

ampliação da visão de mundo, o desenvolvimento das habilidades gerenciais e do 

relacionamento interpessoal (DERESKY, 2004). 

A etapa da seleção envolve um processo crítico e complexo, mas pode ser o responsável 

por encontrar um candidato que seja capaz de causar o sucesso da designação. Logo, é 

fundamental escolher o funcionário certo para determinada função a ser executada fora e 

seu adequado aperfeiçoamento cultural e técnico (IVANCEVICH, 2008). 

Entretanto, segundo Deresky (2004), o treinamento também deve ser dado à família que 

acompanha o empregado, e não somente ao futuro expatriado. A preparação voltada à 

família pode ser explicada devido ao fato do familiar estar mais exposto à rotina na cultura 

local do que o expatriado, que está vivenciando mais o dia a dia no interior da organização. 

A família participa de muitas decisões sobre a expatriação, exercendo grande influência 
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sobre o funcionário e, por isso, reproduz importante papel. Assim, é relevante que seja 

reconhecida pela empresa como um fator a se ter atenção quanto à adaptação 

(ANDREASON, 2008; MARTINS, 2013). Uma assistência especial é dada à família por 

algumas organizações, em que é oferecido treinamento intercultural, desenvolvimento no 

idioma, além de auxílio na procura de um trabalho no país de destino, visto que a falta de 

uma posição satisfatória para o cônjuge é uma das causas para o insucesso da expatriação 

(DERESKY, 2004). 

A questão do ajuste do papel do futuro expatriado na organização é abordada na quinta 

etapa, em que o empregado é situado cada vez mais sobre o processo. A gestão do 

desempenho e a remuneração dada aos expatriados compõem a sexta e sétima etapas, sendo 

ajustados os benefícios e demais incentivos disponibilizados pela organização ao 

desempenho e às necessidades do expatriado. Uma adequada política de remuneração é 

fundamental quando se tem o objetivo de atrair, manter e motivar os profissionais 

expatriados, já que uma das motivações para os empregados aceitarem a designação são os 

ganhos financeiros. O uso de destes pacotes financeiros visam manter o padrão de vida dos 

expatriados, compensando por perdas circunstanciais ou gastos adicionais (DERESKY, 

2004; MARTINS, 2013). 

A repatriação, última etapa, corresponde a um complexo processo de volta e 

readaptação, de alta importância para o sucesso da designação, mas que é recorrentemente 

negligenciada (SPOHR, 2011). 

2.2.2. Repatriação 

A repatriação pode ser entendida como o retorno do funcionário de uma designação no 

exterior para a organização do país de origem (VIDAL; VALLE; ARAGÓN, 2007; 

HERMAN; TRETRICK, 2009; GALLON et al, 2013).  

Se não gerenciada adequadamente, a repatriação coloca em risco um investimento 

realizado com o objetivo de obter retorno com conhecimentos e experiências do expatriado. 

É interessante ressaltar que é comum encontrar organizações que não possuem programas 

de repatriação. As razões apresentadas são a carência de profissionais especializados em 

programas deste tipo, seus altos custos e, ainda, a ausência de percepção da necessidade e 

relevância destes programas. Além disso, a quantidade de consultorias especializadas em 

gestão de carreira internacional é escassa, acarretando com que as organizações assumam 

sozinhas tal responsabilidade (DERESKY, 2004; FREITAS, 2006; DOMINGUES, 2011). 
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É costumeiro que as organizações não deem tanta importância para o retorno dos 

expatriados. Entretanto, tais funcionários creem que a sua experiência adquirida no exterior 

merece reconhecimento. Os repatriados desejam aplicar no seu dia a dia suas habilidades e 

conhecimento desenvolvidos, mas é comum o desapontamento diante da indiferença da 

organização em relação ao seu retorno e às suas novas atribuições, gerando desmotivação. 

Muitos repatriados não se adaptam as suas novas atribuições e posições inferiores, o que 

contrasta com as desempenhadas no exterior, com maior independência e importância. Os 

colegas de trabalho da unidade de origem também possuem dificuldade em pensar que os 

repatriados precisam de certa ajuda e atenção após o tempo fora. As mudanças na vida 

pessoal também podem inquietar o repatriado, tendo amigos distantes ou tendo seu cônjuge 

e filhos dificuldade em se relacionar com seus colegas (BLACK; GREGERSEN, 1999; 

FREITAS, 2006; GALLON, 2013). 

O choque cultural reverso é uma situação comum quando há falhas na repatriação do 

empregado e pode ser explicado como a dificuldade na readaptação e reinserção na 

organização, em que o repatriado se sente desorientado. Entretanto, além do repatriado, a 

família, em especial o cônjuge, também pode se sentir deslocado e demonstrar dificuldades 

em se reestabelecer, tanto nas relações sociais quanto na vida profissional. Uma inadequada 

prática de repatriação também pode causar a não concretização das expectativas dos 

repatriados em relação à carreira. Isto pode, ainda, relacionar a expatriação com uma 

imagem negativa, desestimulando futuros candidatos (DERESKY, 2004; GALLON et al, 

2013). 

A gestão da carreira de um funcionário expatriado se inicia desde a preparação para a 

designação, perpassando pela adaptação no país, até a repatriação, a qual deve ser 

reconhecida como um novo estágio de seu crescimento dentro da empresa. É importante 

que existam práticas capazes de evidenciar para os repatriados que a organização considera 

a expatriação como parte do desenvolvimento de suas carreiras, os valorizando. É essencial 

que a organização tenha objetivos e planejamentos que visem o benefício do repatriado 

(DERESKY, 2004). Caso a organização não siga esta linha, corre o risco de perder o 

investimento feito no repatriado (FREITAS, 2006). 

Visando não perder estas competências desenvolvidas oriundas da experiência da 

expatriação, aproveitá-las da melhor forma possível e reter os repatriados na organização, 

um programa formal de repatriação surge como uma prática importante. Nele, é oferecido 

treinamento intercultural, tutoria e a estruturação de um planejamento de carreira. Embora 

custoso, este programa evita a má readaptação do repatriado e sua família, a falta de 
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produtividade e a rotatividade. Logo, é considerado um gasto não significativo quando 

comparado aos benefícios gerados na permanência destes profissionais diferenciados. 

Inclusive, é uma prática presente nas políticas de carreira internacional de organizações 

experientes no mercado exterior (BLACK; GREGERSEN, 1999; TANURE; EVANS; 

PUCIK, 2007; DOMINGUES, 2011; SPOHR, 2011; MARTINS, 2013). 

A repatriação pode ser um momento de desordem profissional e pessoal, porém deve-se 

atentar para o fato de ser parte do processo de desenvolvimento do empregado. 

Organizações que reconhecem e valorizem este momento auxiliam estes repatriados 

disponibilizando orientação de carreira e viabilizando oportunidades para que eles possam 

colocar em prática no trabalho suas experiências internacionais. É importante contar com as 

vontades, expectativas e opiniões do repatriado para que ele se sinta valorizado e ouvido. 

Também existem programas de esclarecimentos que podem ser oferecidos aos repatriados 

focando nas dificuldades comuns da repatriação. Entretanto, ainda é muito observada a 

carência de um efetivo planejamento da repatriação, a qual não é dada a atenção merecida, 

ao contrário do momento da ida do empregado para a missão. A desmotivação e a saída da 

organização podem ser consequências de uma falta de planejamento de carreira com 

antecedência à volta do expatriado (BLACK, GREGERSEN, 1999; DOMINGUES, 2011; 

GALLON et al, 2013, 2014).  

É visto, portanto, que todas as etapas do processo da expatriação estão entrelaçadas com 

práticas importantes para uma eficaz gestão, esta que é essencial para que a designação 

internacional tenha sucesso, as competências desenvolvidas sejam aplicadas na repatriação 

e a carreira do funcionário tenha o progresso esperado. 

2.3. COMPETÊNCIAS 

2.3.1. Competência e sua gestão 

 

As organizações seguem em uma busca constante por vantagens competitivas que as 

façam alcançar seus objetivos e obter sucesso com seus negócios. A gestão por 

competências pode ser considerada um caminho para tal. Isto porque, segundo Brandão e 

Guimarães (2001), é uma ideia advinda da visão baseada em recursos, a qual condiciona o 

sucesso da organização aos seus recursos raros, valiosos e difíceis de serem imitados. 

Segundo Fleury e Fleury (2004), a abordagem da visão baseada em recursos conceitua que 

as empresas possuem um portfólio físico, financeiro, intangível, organizacional e com 

recursos humanos. A combinação destes componentes pode proporcionar vantagem 
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competitiva para a organização, e alimentar com informações relevantes a formulação e 

definição das estratégias organizacionais (VON KROGH, ROOS, 1995). 

Competências podem ser entendidas como conhecimentos, habilidades e atitudes que 

se correlacionam (PARRY, 1996). Dutra et al (1998) compreendem competências como a 

capacidade de um indivíduo em alcançar resultados e objetivos importantes para a 

organização.  A informação, a técnica e o querer fazer fazem parte das dimensões 

interdependentes que formam a competência. Resende (2000) complementa definindo 

competência como os conhecimentos, habilidades, aptidões, vontade e interesse 

transformados em resultados factíveis, visto que a aplicação do conhecimento é tão 

importante quanto seu surgimento e desenvolvimento. Segundo Fleury e Fleury (2004), as 

competências podem ser diferentes quando se observa organizações distintas, dando 

importância ao contexto e cenário onde serão aplicadas as competências. Le Boterf (2003) 

explica a competência de um indivíduo como a combinação de três linhas: a sua formação 

pessoal, como sua história de vida e de socialização, sua formação educacional e sua 

experiência profissional. Segundo este mesmo autor, a competência em ação é o que 

legitima falar sobre competências visto que o contexto se faz muito relevante, repleto da 

cultura organizacional, relações de trabalho, restrições de tempo e orçamento. Assim, a 

prática das competências em determinados contextos é importante. 

Além das competências individuais as quais se relacionam com as ações dos 

indivíduos, existem algumas competências que são importantes para este campo de estudo e 

para o meio organizacional: as competências organizacionais, as quais estão relacionadas às 

unidades de negócios da empresa; as competências essenciais, que são fundamentais para a 

sobrevivência da estratégia e da empresa; e, dentre estas, algumas são competências 

distintivas, que são aquelas reconhecidas e percebidas como diferenciais pelos clientes 

(MILLS et al, 2002).  

Segundo Zago e Retour (2013), as competências individuais, juntamente com as 

competências coletivas e competências ambientais têm direta relação e envolvimento com 

as competências organizacionais. Estas se referem às competências fundamentais para cada 

função organizacional. Destas, apenas algumas são competências essenciais que garantem à 

organização uma vantagem competitiva sustentável e que, para isso, devem dar real 

satisfação aos seus consumidores/clientes, serem de difícil imitação e que sejam capazes de 

dar acesso a mercados diferentes. A manutenção dessa vantagem competitiva depende de 

como o processo da aprendizagem organizacional é gerenciada, pois são elas que reforçam 

as competências organizacionais e atualizam as estratégias (FLEURY; FLEURY, 2004).  
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Existem diversos conteúdos e áreas referentes às competências organizacionais. Dentre 

estas, podem ser citadas as competências sobre processos de trabalho, competências 

técnicas específicas de cada trabalho, competências em organização de fluxos de trabalho, 

competências de serviço e competências sociais. É interessante analisar que as 

competências organizacionais estão condicionadas às ações das pessoas. Ou seja, as 

competências organizacionais dependem do desenvolvimento de competências individuais 

atreladas do contexto e cenário atual (ZARAFIAN, 2001). Vale notar que as competências 

são uma combinação de recursos e de competências individuais gerando um resultado 

maior do que simplesmente a soma de competências individuais (FLEURY; FLEURY, 

2004). 

Seguindo a abordagem da visão baseada em recursos, os recursos tangíveis e 

intangíveis da organização dão base para a formação das competências, tendo as 

competências essenciais forte relação com a formulação das estratégias da organização. 

Diante da mudança constante do cenário organizacional, novos recursos e competências são 

demandados, alterando a estratégia organizacional e constituindo um ciclo, como pode ser 

visto na seguinte Figura 2. 

Figura 2 - Estratégia e competências essenciais 

 

Fonte: Fleury e Fleury (2004) 

Segundo Resende (2000), existem diversas competências como as competências 

relacionais, que se referem à capacidade de interação e relacionamento; as competências 

metodológicas, as quais são relacionadas à aplicação de métodos de organização de 

atividades; as competências cognitivas, que são uma junção do domínio do conhecimento 
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com a capacidade intelectual; as competências técnicas, aquelas específicas de determinado 

assunto, típica dos especialistas; as competências de liderança, que são relacionadas ao 

poder de influência e condução das pessoas visando determinado objetivo; as competências 

intelectuais, as quais se referem a aptidões mentais; as competências didático-pedagógicas 

que são relacionadas à educação e o ensino; e as competências sociais e políticas, as quais 

são voltadas para a capacidade de participação de acontecimentos sociais. 

A expatriação é uma especial oportunidade para desenvolver competências gerenciais, 

aquelas específicas às funções gerenciais, visto que o aprendizado neste campo tem seu 

processo verificado na experiência (RUAS, 2005). Por isso, somente programas de 

educação formal não são suficientes para desenvolver estas competências, que são de difícil 

internalização (SOUZA, 2007). Mintzberg (2004) coloca que as competências gerenciais 

que possuem um significativo valor para as organizações são aquelas que derivam do 

relacionamento com os indivíduos, grupos e organização. São competências interpessoais 

que contém a liderança individual, como, por exemplo, a capacidade de ensinar ou atuar 

como mentoring; a liderança grupal, como a capacidade de mediar e resolver conflitos, 

formar equipes; a liderança organizacional, como fazer uma gestão de mudanças, 

desenvolver cultura; e consolidação organizacional, como saber fazer um network, 

capacidade política e de negociação. 

Ainda dentro das competências gerenciais existem as competências pessoais e as 

competências informacionais. As competências das pessoas são divididas entre gestão 

interna, que é a capacidade de reflexão e raciocínio estratégico do indivíduo, e gestão 

externa, que se gerencia o tempo, informações, a carreira. Já as competências 

informacionais contém a capacidade de comunicação verbal e não-verbal do sujeito e a 

análise de dados.  

Segundo Rugman e Verbeke (2001), existem, ainda, numa perspectiva global e 

considerando multinacionais, as competências não locais, que são aquelas desenvolvidas na 

matriz e nas subsidiárias e que são transferíveis entre elas; as competências locais, as quais 

são de difícil compartilhamento, visto que são exclusivas de um mercado; entre outras. 

Vale ressaltar que o equilíbrio entre o desenvolvimento de diferentes competências é 

importante para manter a competitividade das empresas multinacionais (RUGMAN, 

VERBEKE, 2008). 

A gestão por competências, segundo Brandão e Guimarães (2001), é capaz de planejar, 

captar desenvolver e avaliar competências que são fundamentais para o alcance dos 

objetivos organizacionais. É composto de um contínuo processo, como pode ser visto na 
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Figura 3, que se inicia com a formulação da estratégia organizacional, em que são definidos 

também a visão, missão, metas e indicadores de desempenho. 

Em seguida, é possível fazer o mapeamento das competências, ou seja, identificar a 

lacuna existente entre as competências necessárias para obter sucesso quanto ao que a 

organização objetiva e as competências existentes dentro da organização. A partir deste 

mapeamento, se coloca em prática a captação de competências, quando são selecionadas 

competências externas, e o desenvolvimento de competências já existentes na organização. 

Esta etapa é de grande relevância visto que a sua ausência pode acarretar em um maior 

crescimento da lacuna de competências já identificadas. As organizações de hoje estão 

situadas em um cenário complexo de negócios em que mudanças são constantes, e podem-

se incluir nelas as competências. Antigas competências deixam de ser consideradas 

essenciais enquanto outras novas competências são requisitadas. Sendo assim, a atualização 

do mapeamento e consequentes captação e desenvolvimento de competências não podem 

ser esquecidas (BRANDÃO; BAHRY, 2005). 

Ainda sobre esta etapa, vale ressaltar que a captação de competências externas pode ser 

feita tanto no âmbito individual, com o recrutamento e seleção de pessoas, quanto no 

âmbito organizacional, com as alianças estratégicas. Já o desenvolvimento de competências 

faz o aprimoramento de competências internas no plano individual e organizacional, através 

da aprendizagem e investimentos em pesquisa, respectivamente (BRANDÃO; 

GUIMARÃES, 2001). Naturalmente, com o desenvolvimento das competências espera-se a 

aplicação destas dentro da organização manifestados pelo comportamento do indivíduo, 

gerando e alcançando os resultados. Este desempenho evidencia a competência individual, 

mostrando o que a pessoa aprendeu e desenvolveu (FREITAS; BRANDÃO, 2005). 

A próxima etapa se refere ao acompanhamento e avaliação dos resultados, 

comparando-os com aqueles planejados e, em seguida, a última etapa que corresponde ao 

reconhecimento, remuneração e premiação do desempenho apresentado.  



35 

 

Figura 3 - Etapas da gestão por competências 

 
Fonte: Brandão e Bahry (2005) 

 

O cenário da expatriação envolve variáveis capazes de possibilitar oportunidades de 

aprendizagem para um expatriado, repleto de desafios e estímulos. Segundo Tanure, Evans 

e Pucik (2007), existem algumas competências que são interessantes que o expatriado tenha 

para que identifique oportunidades de aprendizagem diante dos desafios enfrentados: a 

predisposição para lidar com desafios novos e a capacidade em aprender e extrair fatores 

bons e ruins com tais experiências. A primeira competência não é observada em pessoas 

que preferem ambientes sem muita pressão e com desafios moderados, enquanto a segunda 

competência é dificilmente vista em indivíduos autoconfiantes demais e que tenham 

dificuldade em aprender com seus erros. 

As competências apresentadas se relacionam com a lógica baseada em aprendizagem a 

qual é uma das óticas norteadoras do desenvolvimento de competências nas organizações. 

A lógica baseada em aprendizagem se encaixa bem com o contexto da expatriação visto 

que é um fundamento pertinente para um cenário transnacional, onde há mudanças rápidas 

e imprevisíveis e as promoções não denotam apenas responsabilidades a mais, mas sim 

mudanças qualitativas (TANURE, EVANS, PUCIK, 2007). 

Zarafian (2001) expressa alguns conceitos em que pode ser estabelecida uma relação 

entre a expatriação e competências individuais: o conceito de evento, comunicação e 

serviço. Um evento é algo imprevisto, sem programação ou ainda problemas novos que 

surgem. A maneira com que se lida com estes eventos em um complexo e instável ambiente 

e as respostas dadas a eles se relaciona diretamente com a aprendizagem permanente. É 

importante ser capaz de antever e estar alerta a certas situações, enfrentar e intervir 

ativamente nelas e refletir sobre o ocorrido após o evento. O cotidiano de um expatriado é 
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repleto de eventos, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, e esta realidade 

proporciona a chance de uma aprendizagem gerencial intensiva (SOUZA, 2007). 

O conceito de comunicação tem a ver com a construção de um mútuo entendimento e 

de bases de compromisso que garantam o êxito das ações em conjunto. De modo a alcançar 

este entendimento recíproco, se faz necessário que o indivíduo entenda o impacto que tem 

no trabalho de seus pares e vice versa; conheça bem a si mesmo, reconhecendo seus pontos 

fracos e fortes; e assuma as diferentes formas que há de interpretar um mesmo evento 

(ZARAFIAN, 2001). O expatriado se envolve em diversas interações e negociações em seu 

dia a dia em um cenário em que um mesmo elemento é interpretado de maneiras diversas 

devido a culturas diferentes. É acarretado, assim, um surgimento de novos olhares, 

assumidas novas possibilidades diferentes daquelas antes pensadas pelo indivíduo 

(SOUZA, 2007). 

Já o conceito de serviço está ligado a servir o cliente/usuário, os quais hoje são 

considerados não somente os usuários finais, como também os stakeholders e os integrantes 

da organização. A relação com estes clientes mútuos é de interdependência e extrema 

comunicação. Isso é visto também na expatriação em que o expatriado adquire um maior 

contato com pessoas e áreas que antes não conseguiria, estreitando a sua relação e visão da 

organização, conhecendo-a melhor (SOUZA, 2007). 

Para Le Boterf (2003), o que legitima uma competência é a ação, a aplicação na 

situação de trabalho. A mobilização de certos saberes possibilita a melhor visão das 

competências individuais, evidenciando-as. Tais saberes são dispostos a seguir. 

O saber agir com pertinência se resume a saber o que fazer quando se deparar com um 

imprevisto. O expatriado ainda está em um ambiente de cultura diferente ao seu e esta 

tarefa de interpretar e avaliar o evento inesperado é mais desafiador. Saber mobilizar 

saberes e conhecimentos em um contexto profissional é outro ponto essencial, visto que Le 

Boterf (2003) prega a ação como fator agregador de valor. Saber integrar ou combinar 

saberes múltiplos e heterogêneos é importante para a construção de competências, 

principalmente para o expatriado que está diante de experiências diversas. Já o saber 

transpor denota a capacidade em transpor determinados conhecimentos de uma experiência 

para outra através de esquemas mentais. O expatriado se encontra imerso em ricas 

experiências que auxiliam na construção de esquemas mentais, aproximando as culturas. O 

saber aprender e saber aprender a aprender expressa a reflexão que se faz sobre as suas 

vivências e a extração de novos conhecimentos delas. A expatriação proporciona 

experiências ricas para se extrair lições delas. Por fim, o saber envolver-se é se entregar e 
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comprometer-se com suas experiências, assumindo responsabilidades, riscos e decisões (LE 

BOTERF, 2003; SOUZA, 2007). 

2.3.2. Aprendizagem e desenvolvimento de competências 

A aprendizagem tem forte relação com o desenvolvimento de pessoas, visto que os 

processos de aprendizagem proporcionam o desenvolvimento de competências individuais 

e organizacionais, influenciando positivamente no desempenho dos funcionários. Com isso, 

é possível agregar valor não só para os indivíduos como para a organização também 

(FLEURY, FLEURY, 2001).  

Na ótica da psicologia cognitiva, existem alguns modelos que explicam a 

aprendizagem individual. Um deles, o modelo de Piaget (1974), observa que uma 

oportunidade de aprendizagem pode influenciar de maneiras diferentes indivíduos distintos. 

Isto se deve aos diversos níveis de desenvolvimento em que cada pessoa se encontra. O 

desenvolvimento se deve também à percepção de aspectos internos que favoreçam ou não a 

construção de conhecimento. Ou seja, autoconhecer-se, avaliar seu estádio cognitivo e 

perceber o que favorece ou prejudica a aprendizagem é importante para o indivíduo 

(SOUZA, 2007). 

Já o modelo de Vygostky (1994) afirma que o desenvolvimento se dá pela interação na 

e pela atividade, associando-o a um caráter social. A apropriação e a internalização nas 

relações sociais são passos essenciais para uma aprendizagem. A apropriação ocorre 

quando as ferramentas e pautas de interação estão em um grau de desenvolvimento 

próximo ao do indivíduo para que este consiga desempenhar certas atividades sozinho, sem 

qualquer ajuda. Para outras atividades em que o indivíduo consiga somente caso obtenha 

ajuda, se faz necessário um acompanhamento de alguém mais experiente, ou seja, um 

mediador ou um facilitador externo que auxilie o sujeito completar a aprendizagem. Estas 

atividades expõem o potencial atual do desenvolvimento do sujeito. Este modelo foca nas 

novas aprendizagens que estão prestes a acontecer e inspira a refletir que a aprendizagem e 

seus recursos investidos podem ser otimizados quando a organização identifica o atual 

nível de desenvolvimento do indivíduo e o próximo nível a ser alcançado (SOUZA, 2007). 

Segundo Dutra (2001), o conhecimento do atual nível de desenvolvimento do funcionário 

possibilita construir um sistema de gestão de desenvolvimento com planos de ação comuns 

ao indivíduo e à organização. 

Os processos de aprendizagem podem ser classificados de algumas maneiras: 

aprendizagem social, em que emerge das interações sociais no espaço organizacional; 
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aprendizagem experiencial, que é uma aprendizagem contínua e não um produto; 

aprendizagem informal, que pode ser induzida pelo aprendiz, intencionalmente, em práticas 

no dia a dia; aprendizagem incidental, que surge através de experiências no trabalho, não 

intencionalmente; e aprendizagem formal, que é estruturada, organizada e 

institucionalizada em centros de treinamento (CAMILLIS; ANTONELLO, 2010).  

2.4. CARREIRA  

2.4.1. Contexto histórico e conceitos 

O caminho profissional que o indivíduo percorre está intimamente ligado ao 

desenvolvimento de competências e à aprendizagem individual (SOUZA, 2007). Afinal, no 

que se refere à carreira, a expatriação pode proporcionar oportunidades aos funcionários e 

assim, torna-se um fator atrativo aos membros da organização. 

Mudanças de sistemas de produção foram observadas em todo o mundo no decorrer do 

tempo, transformando as relações de trabalho e gerando alterações no ambiente 

organizacional. Segundo Griza et al (2012), tais alterações acarretaram na emersão de uma 

nova concepção de carreira, diferente daquela baseada na ótica do sistema de produção 

fordista. Esta, difundida por muito tempo, se fundamenta na carreira ascendente. É uma 

noção de emprego tradicional e de longo prazo, em que o funcionário trabalha em uma 

única ou duas empresas, no máximo, com promoções fundadas na hierarquia de cargos e 

salários. Motta (2006) afirma que, paulatinamente, a cooperação entre o funcionário com a 

organização vem sendo trocada pela lealdade a si mesmo e não mais à organização. 

Nesta nova concepção de carreira verifica-se um teor mais individualista, em que o 

funcionário é o protagonista de sua própria carreira e principal responsável pelo 

planejamento e administração dela. As decisões sobre seu destino são assumidas pelo 

empregado, deixando a organização fora desta incumbência (VELOSO; DUTRA, 2010). 

O conceito de carreira pode ser considerado por diversas conotações, como as seguintes 

evidenciadas por Hall (2002, p. 8-10): 

➢ Carreira como avanço: refere-se à sequência de mobilidades verticais em uma 

hierarquia durante o caminho profissional de um indivíduo; 

➢ Carreira como profissão: corresponde a carreiras em que há um claro movimento de 

progressão típico de certas profissões; 

➢ Carreira como sequência de ocupações durante a vida: expõe o histórico de posições 

e trabalhos assumidos pelo indivíduo durante seu percurso profissional; 
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➢ Carreira como sequência de experiências relativas ao trabalho: se refere à maneira 

como o indivíduo vivencia seu conjunto de trabalhos e atividades durante seu 

percurso profissional. 

Segundo Dutra (2010), pode-se definir a carreira como uma sequência de trabalhos 

executados e posições ocupadas durante a vida de uma pessoa, que estão repletas de 

expectativas, necessidades, aspirações individuais e imposições da organização e da 

sociedade. É fruto da relação entre o indivíduo e a organização, um elemento de conciliação 

dinâmica entre ambas as partes, embora exista uma tendência mais individualista na gestão 

da carreira dos indivíduos. 

2.4.2. Empregabilidade  

A empregabilidade é um conceito relacionado com o movimento individual que vem 

direcionando as novas ideias de carreira, em que tua construção, assim como seu sucesso ou 

fracasso, é assumida pelo indivíduo. A qualificação profissional se torna uma exigência 

permanente para que o funcionário se mantenha atrativo e empregável, e, por isso, é 

constantemente visada e buscada pelos trabalhadores (LEMOS, 2006). Entretanto, até que 

ponto os trabalhadores são totalmente responsáveis por sua qualificação e carreira? 

A empregabilidade surgiu com um status positivo diante de problemas como falta de 

trabalhadores mais qualificados e produtivos. Diante das diversas mudanças no mundo do 

trabalho, a empregabilidade dá a oportunidade para o trabalhador de se manter apto e para 

permanecer no mercado de trabalho. Bridges (1995), um defensor do termo, afirma que, 

diante de um cenário de informatização e avanço de tecnologias, o que se chama de 

“emprego” e suas características tradicionais e limitadoras não existirá mais um dia. Visto 

isso, a autogestão da carreira com maior autonomia e a busca pela empregabilidade são 

condições essenciais para que o indivíduo consiga se manter interessante e empregável. É 

pela empregabilidade que se desenvolve intencionalmente as suas competências alinhando 

com as necessidades do mercado de trabalho (MINARELLI, 1995). 

Até os anos 1970, a carreira tradicional era vista como aquela que mais predominava. 

Nela, a progressão na carreira é de forma vertical e linear, em que há maior estabilidade. 

Nesta perspectiva, há o pensamento de que a organização é a responsável pela carreira do 

funcionário e o sucesso é medido pela sua posição na hierarquia da organização. Por outro 

lado, a carreira moderna surgiu com características que vão de encontro à carreira 

tradicional. Nessa, a instabilidade é presente e a progressão é definida como descontínua, 

de maneira mais horizontal do que vertical. Ao mesmo tempo, coloca sobre os indivíduos a 
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responsabilidade pelo desenvolvimento de suas carreiras (CHANLAT, 1995; 

BALASSIANO, 2004). 

A carreira moderna incentivou a origem de alguns tipos de carreira, como a carreira 

proteana e a carreira sem fronteiras. Visando uma melhora na qualidade de vida e na 

satisfação dentro do ambiente de trabalho, segundo Silva (2011), a carreira proteana preza 

pela autogestão da carreira, assumindo o controle pela criação de oportunidades e pelo seu 

sucesso, e pela carreira orientada por seus próprios valores, que guiam o estabelecimento de 

objetivos e prioridades. Já a carreira sem fronteiras é caracterizada pela mobilidade 

psicológica, que se motivam com novos aprendizados e experiências, e pela mobilidade 

física, em que há o desejo de trabalhar em mais de uma empresa e o comprometimento é 

incentivado a partir da sensação de crescimento e desenvolvimento. 

Ainda, segundo Coelho (2006), vista como uma conquista de poder, a carreira sem 

fronteiras é considerada a soma de experiências e competências desenvolvidas durante o 

caminho profissional e não há o comodismo em um emprego tradicional, caracterizado por 

progressões verticais. A motivação em seu trabalho e a rede de relacionamentos fora da 

organização também caracterizam este tipo de carreira. Tais características remetem aos 

três constructos da carreira de um indivíduo empregável, ou seja, às três competências 

necessárias para uma pessoa estruturar sua carreira: know-how, know-why e know-whom. 

Segundo DeFillippi e Arthur (1994), as competências know-how se referem aos 

conhecimentos necessários para a realização das atividades no trabalho, sendo transferíveis 

para outras organizações. As competências know-why remetem à motivação com as 

atribuições e atividades, em que há identificação com o trabalho. Já as competências know-

whom são aquelas relacionadas à rede de relacionamento construída pelo indivíduo. 

Vale ressaltar que, embora a carreira proteana e a carreira sem fronteiras se relacionem, 

visto que são derivados da carreira moderna, elas são independentes. É possível, por 

exemplo, encontrar pessoas que possuem entendimentos da carreira sem fronteiras, mas que 

tenha sua carreira desenvolvida em apenas uma empresa (SILVA, 2011). Ainda, é colocada 

uma distinção rígida entre as novas carreiras e as carreiras tradicionais, entretanto ambas 

ainda são orientações que podem ser encontradas em uma mesma época, sendo possível um 

caminho entre elas (SOMMERLUND et al, 2007).  

As carreiras modernas podem não ser associadas somente a aspectos positivos.   

Críticas são feitas, especialmente às carreiras proteanas, por remeter a aqueles que seguem 

por este caminho a ideia de vencedores, entretanto são carentes os estudos feitos com 

pessoas que não tiveram o mesmo sucesso em tal orientação de carreira (NEVES et al, 
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2013). A mobilidade, característica da carreira sem fronteiras, pode ser, do mesmo modo, 

consequência de falta de capacidade ao invés de uma orientação ativa e imponderada 

(INKSON, 2006).  

Da mesma forma, a empregabilidade é alvo de algumas críticas acerca da 

responsabilidade excessiva pela qualificação, emprego e carreira recaída sobre os 

trabalhadores. Gentili (2005) coloca que o conceito da empregabilidade acaba com a ideia 

de que o emprego é um direito do individuo, direcionando para uma concepção de esfera de 

possibilidades. O trabalhador se torna empresário de si mesmo, e seu sucesso ou fracasso na 

carreira é colocado como responsabilidade do indivíduo e consequência do que ele tem a 

oferecer (CARDOSO, 2000). 

Cabe ao indivíduo escolher qual orientação de carreira se aproxima do que lhe satisfaz 

mais, seja uma carreira moderna, em que há maior instabilidade, porém dá ao trabalhador a 

responsabilidade pela gestão de sua carreira, seja uma carreira tradicional, com estabilidade 

financeira e social, mas menos democrática (DE LIMA, 2015).  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa está alinhada, predominantemente, às características de uma pesquisa 

qualitativa. Segundo Maxwell (1996), seu caráter qualitativo se apoia no foco em pessoas e 

situações específicas, no tratamento indutivo e na ênfase nas palavras no lugar de números. 

Quanto ao caráter da pesquisa, esta pode ser considerada analítica. Está voltada para a 

problematização do seu objeto, permitindo a descrição, análise e compreensão do fenômeno 

pesquisado; elaboração de conceitos e teorias; e confrontação com teoria já existente (YIN, 

1984). 

3.2. CAMPO DA PESQUISA 

O campo da pesquisa é composto por uma multinacional brasileira, chamada de 

Organização X neste trabalho, situada no Rio de Janeiro, respeitando os seguintes critérios: 

➢ Organização de origem brasileira; 

➢ Referência no seu setor; 

➢ Estar listada no ranking elaborado pela Fundação Dom Cabral das multinacionais 

brasileiras mais internacionalizadas de 2015. 

Diante da necessidade de competir com concorrentes do seu ramo, tal organização 

obteve um estímulo para inserir seus negócios no exterior, e o Oriente Médio foi um de 

seus primeiros destinos internacionais para exploração. Com o passar dos anos, a 

organização intensificou seu processo de internacionalização por meio de aquisições de 

ativos e parcerias em diversos países na América Latina e Japão, gerando vantagens 

específicas de propriedades, conforme o modelo do Paradigma Eclético explica 

(DUNNING, 1995). Com esta oportunidade, possibilita-se a assimilação de tecnologias de 

operação e de gestão e intensifica-se o aprendizado. Após este período, a organização 

exporta matéria prima, importa produtos acabados, atua na exploração, na compra e venda 

de petróleo, e em pesquisas tecnológicas. A organização está presente em países da 

América, Europa, África e Ásia (LA MACCHIA et al, 2014; DOCUMENTO INTERNO 

A, 2016). Foram escolhidos lugares para a atuação internacional que possuem uma 

distância psíquica menor, como alguns países da América do Sul, parecendo denotar uma 

relação com a teoria de Uppsala (KLEIN; ROTH, 1990; HEMAIS; HILAL, 2002). 

Entretanto, a relação com a teoria se enfraquece, pois isto não acontece com outros locais, 



43 

 

como Nigéria na África, em que as diferenças são grandes, seja na cultura, idioma ou 

infraestrutura.  

É considerado para a organização como uma missão de longa duração aquela que tem 

mais de 6 meses. São oferecidos alguns benefícios e facilidades para o funcionário como 

uma viagem prévia para o local de destino, inclusive para o cônjuge e dependentes até 12 

anos; auxílio para as primeiras despesas; adiantamento para aluguel; ajuda de custo para 

instalação no país; reembolso de despesas com o estudo dos dependentes e com aulas de 

idioma, auxílio reinstalação, entre outras compensações. Também é disponibilizado um 

adicional pela transferência internacional visando manter a qualidade de vida do expatriado 

e sua família e estimular a expatriação (DOCUMENTO INTERNO B, 2016). 

3.3. COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

A definição dos entrevistados se deu por conveniência e é formada por repatriados. Os 

critérios para a seleção dos repatriados entrevistados são os seguintes: 

➢ Ser brasileiro; 

➢ Ter sido expatriado do Brasil pela multinacional estudada; 

➢ Período de expatriação superior a seis meses, pois seria o tempo mínimo para adquirir 

vivências e experiências capazes de fazer o entrevistado responder às perguntas. 

Foram realizadas dez entrevistas semi-estruturadas, que, segundo Gil (2008), se 

caracteriza por apresentar perguntas ao entrevistado visando à obtenção de dados que serão 

úteis e necessários à investigação. A entrevista conta com o auxílio de um roteiro de 

perguntas, que estão organizadas em pré-expatriação, expatriação e repatriação. Com esta 

disposição, é possível dar a impressão de continuidade e fluidez no decorrer da entrevista. 

Ainda, são coletados documentos internos visando obter mais informações sobre a 

internacionalização da empresa e as designações para o exterior. As entrevistas foram 

realizadas na cidade do Rio de Janeiro, de novembro de 2015 a abril de 2016. 

Visando testar o instrumento de coleta de dados, foram realizadas duas entrevistas 

testes com funcionários repatriados da organização escolhida para a pesquisa. Com a 

aplicação destas entrevistas, foi possível reformular o roteiro de entrevista, reduzindo o 

número de perguntas e alterando a forma de algumas delas. A ordem de algumas perguntas 

foi trocada para aproveitar melhor as oportunidades em que determinados assuntos 

costumam surgir.  

A técnica de análise dos dados utilizada é a análise de conteúdo, a qual, segundo Bardin 

(2002) é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que visam, por 
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procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter 

indicadores quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens. A análise de 

conteúdo consiste das seguintes etapas: pré-análise, exploração/análise do material, e a 

inferência e interpretação. 

A pré-análise consiste na fase da organização dos documentos e mensagens, em que há 

um primeiro contato com o material. Nesta fase, houve a definição dos entrevistados e dos 

demais documentos. Em seguida, é feita uma leitura geral, deixando-se envolver pelas 

representações, emoções, impressões, conhecimentos e expectativas (DELLAGNELO; 

SILVA, 2005). 

A segunda etapa compreende a exploração do material em que se põe em prática a 

codificação. Segundo Bardin (2002), este é o processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma 

descrição exata das características pertinentes do conteúdo. Durante o processo, os códigos 

sofreram alterações em que alguns foram excluídos e outros criados. 

Ainda nesta segunda fase da aplicação da análise de conteúdo, é feita a categorização 

que pode ser entendida, segundo Bardin (1977, p. 117), como “uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 

previamente definidos.” Ou seja, são classes que agrupam os códigos sob um título 

genérico em função das características comuns destes elementos. A grade utilizada nesta 

pesquisa foi a grade mista em que se definem previamente as categorias de acordo com o 

objetivo da pesquisa, mas admite-se inclusão e modificação de outras durante o processo de 

análise (VERGARA, 2005). 

Por fim, a terceira etapa é compreendida pelo tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. O tratamento dos dados em análises de cunho qualitativo é feito através de 

procedimentos que focam nas peculiaridades e relações entre os elementos, ou seja, é dado 

destaque naquilo que é relevante e significativo, havendo a possibilidade inclusive de não 

ser necessariamente frequente no texto. A interpretação foi feita através do 

emparelhamento, que é a associação dos resultados com o referencial teórico, comparando-

os e pela construção de uma explicação tomando como base as categorias e suas relações 

(VERGARA, 2005). 
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4. RESULTADOS 

Após apresentados a metodologia escolhida para a pesquisa, neste capítulo são 

expostos e analisados seus resultados a fim de elucidar a pergunta problema do trabalho e 

alcançar os objetivos específicos.  

Com o perfil dos entrevistados, quadro 1, é possível observar que 8 são homens e 

apenas 2 são mulheres. Esta predominância de funcionários do sexo masculino pode indicar 

a preferência da organização por homens nestes tipos de missões. A idade referente a 

quando os empregados foram expatriados varia de 26 a 54 anos. Os países de destinos estão 

em continentes variados pelo mundo, como América do Sul, América do Norte, Europa e 

África, demonstrando uma ampla presença em diversos continentes. Já o tempo de empresa 

na época em que foram designados varia bastante, com funcionários com 3 anos dentro da 

organização até empregados com 25 anos trabalhando na empresa. Foi observada uma 

duração mínima da expatriação de 1 ano, enquanto a duração máxima foi de 7 anos. Em 

relação ao período em que os funcionários retornaram à unidade de origem, o tempo 

mínimo é de 2 meses e o tempo máximo é de 13 anos. 

Entrevistado Sexo Idade País 
Tempo de 

Empresa 
Duração 

Período de 

retorno 

E1 M 49 Turquia 6 anos 2 anos 2 anos 

E2 M 54 Líbia 25 anos 3 anos 3 anos 

E3 M 41 Bolívia 15 anos 3 anos 13 anos 

E4 F 26/33 Inglaterra 3 anos/10 anos 5 anos/1 ano 2 meses 

E5 M 51 Angola 21 anos 4 anos 5 anos 

E6 M 37 Holanda 10 anos 4 anos 3 anos 

E7 M 42 

Bolívia/Turquia/ 

Equador 18 anos 7 anos 4 anos 

E8 F 29 Inglaterra 3 anos 4 anos 6 anos 

E9 M 33/36 Inglaterra/EUA 8 anos/11 anos 2 anos/2 anos 6 meses 

E10 M 40 Bolívia 7 anos 5 anos 12 anos 

    Quadro 1 - Perfis dos repatriados 

Fonte: Autora 

Baseando-se na metodologia escolhida, foi possível organizar os resultados em 

categorias e códigos a partir das mensagens obtidas com as entrevistas. Como pode ser 

visto no quadro 2, foram criadas pela autora quatro categorias com seus respectivos 

códigos. Tal categorização caracteriza-se como de grade mista, ou seja, baseada na 

literatura estudada e modificada de acordo com o andamento da pesquisa e análise 

(VERGARA, 2005). Visando facilitar a análise e sua apresentação, procurou-se dividir e 

dispor as categorias de forma cronológica, iniciando pela preparação para a ida, depois 
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explorando a experiência da expatriação, assim como a repatriação e encerrando com o 

cenário das competências. A formulação das categorias tem o intuito de esclarecer todo o 

processo da expatriação, o que é essencial para atingir o objetivo do estudo, investigando o 

desenvolvimento e aplicação das competências. 

1. PREPARAÇÃO PARA A IDA 
 

3. A REPATRIAÇÃO 

Seleção 

 

Preparação para a volta  

Motivações 

 

Planejamento de carreira 

Importância em ser um expatriado 

 

Readaptação no ambiente de trabalho 

Recusa 

 

Avanço na carreira 

Treinamento 

 

Empregabilidade 

  

Readaptação cultural 

2. ADAPTAÇÃO 
 

 Adaptação cultural  

 

4. COMPETÊNCIAS 

Adaptação no ambiente de trabalho 

 

Desenvolvimento de competências 

Experiências interculturais prévias 

 

Aplicação de competências 

Relacionamento com a unidade de origem  

 

Diferencial da expatriação 

Remuneração e benefícios 

              Quadro 2 - Categorias e códigos 

Fonte: Autora 

O processo da expatriação compreende etapas que estão interligadas. As categorias 

formuladas ratificam este fato ao ter relações entre si. A primeira categoria, preparação para 

a ida, aborda aspectos capazes de fazer entender o que precedeu a expatriação e o que 

estava por trás deste momento. Ainda, a preparação para a expatriação, contida de um 

treinamento, é importante para uma adequada adaptação no país de destino, com possíveis 

dificuldades minimizadas (TEIXEIRA; SILVA; LESSA, 2011). Tal adaptação pode ser 

vista na segunda categoria, em que são discutidas questões capazes de afetar, seja 

positivamente ou negativamente, a permanência dos expatriados no exterior. Já a 

repatriação, terceira categoria, é entendida como o retorno do expatriado à unidade de 

origem (GALLON et al, 2013). Nesta categoria são abordadas questões referentes à 

continuidade da carreira e à readaptação do expatriado, os quais são fatores importantes que 

influenciam negativamente na retenção destes funcionários e na consequente aplicação das 

competências desenvolvidas caso não sejam gerenciados adequadamente (DERESKY, 

2004; FREITAS, 2006; MARTINS, 2013). A quarta categoria compreende tais 

competências, tratando o seu desenvolvimento e sua posterior aplicação na rotina de 

trabalho dos repatriados.  

Após a exposição das categorias e códigos formulados, podem ser realizados a seguir 

seus detalhamentos juntamente com a análise dos resultados. 
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4.1. PREPARAÇÃO PARA A IDA  

● Seleção 

Neste primeiro código, é abordado como surgiu a oportunidade da expatriação. Todos 

os entrevistados foram convidados ou indicados pelos seus chefes para ser expatriados, seja 

com um posterior processo seletivo ou não. Vê-se que é uma oportunidade proporcionada 

especialmente para alguns funcionários, visto que é fruto de indicação de superiores.  

Então a gerência indicou algumas pessoas que poderiam ir e escolheram pelo 

perfil mesmo. (E9) 

Eu participei de um pequeno processo seletivo, entrevistas e acabaram me 

escolhendo entre poucas pessoas. (E7) 

 

Na verdade, eu havia manifestado a Compania, aos meus gerentes, o meu 

interesse em ter uma experiência fora do Brasil, e aí a oportunidade apareceu e 

eles me convidaram pra ir. (E5) 

 

É interessante observar que em mais da metade dos casos a experiência profissional 

internacional foi considerada. O E3, E7 e E10 faziam algumas viagens para o local de 

destino, a E8 e o E9 tinham feito missões de curta duração e a E4 havia sido expatriada 

uma vez. São pessoas que já tiveram experiência em viver no exterior, tendo familiaridade 

em lidar com outras culturas, o que pode facilitar na posterior adaptação. A habilidade 

intercultural é um fator muito importante a considerar para uma expatriação, além dos 

conhecimentos técnicos e percurso profissional, já tradicionalmente valorizados 

(TANURE; EVANS; PUCIK, 2007; FREITAS; DANTAS, 2011). 

Eu fui lá desde o começo, não como expatriado, mas como missão, como a gente 

chama missão temporária, ficava 15 dias, 1 mês, fui lá fazer prospecção de 

mercado de empresa de serviço, (...) a cada 6 meses eu ia lá fazer um serviço, 

fazer uma contratação, fazer alguma coisa, depois de uns 3, 4 anos trabalhando 

assim me convidaram pra ir lá ficar residente. (E3) 

 

É mais fácil para uma pessoa experiente em uma certa área aprender uma segunda 

área porque assim... você já teve essa experiência, já viveu no exterior e tal, então 

eles perguntam em áreas próximas, então foi um desses casos quando me 

perguntaram. (E4) 

A opinião da família também deve ser considerada por ela ser responsável por muitos 

fracassos em expatriações (IVANCEVICH, 2008). No caso dos entrevistados, suas famílias 

eram a favor da designação, evidenciando um apoio importante para os funcionários. 

Meus filhos eram pequenininhos ainda, impactava menos né, levar filho 

adolescente é um impacto maior, mas eles eram bem pequenos, eles foram, foi 

todo mundo, a mulher e os dois filhos, eles eram muito pequenos, eles não 

votaram não, a mulher votou. (E3) 
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Todas as vezes elas aceitaram ir, a minha ex esposa e minhas filhas, minhas filhas 

crianças foram com a gente. (E9) 

Apenas em dois casos, E1 e E4, a opinião dos familiares não influenciou na decisão, 

visto que E1 era separado e E4 era solteira.  

Sou solteira, na verdade a minha família é de fortaleza, então era uma coisa que 

eu pensava muito também assim, eu não tenho um contato já diário assim né, com 

a minha família, então assim... até talvez pra mim achava que era mais fácil de ir 

do que pra alguém aqui do rio porque  você acaba que assim... perde menos, já 

não tenho tanto esse contato, e sou solteira também, era uma oportunidade boa de 

ir. (E4) 

● Motivações 

Ao aceitar a oportunidade da expatriação, os funcionários têm algumas principais 

motivações como lidar com novas culturas, desenvolver suas carreiras, obter maiores 

benefícios financeiros e viver desafios profissionais e pessoais (TANURE; EVANS; 

PUCIK, 2007; MARTINS, 2013). As mais observadas nas falas dos entrevistados foram a 

chance de conhecer e vivenciar culturas diferentes, além de obter experiências ricas que 

resultassem no desenvolvimento de suas carreiras. Isto denota abertura por parte dos 

funcionários em vivenciar o novo, vontade de aprender e obter crescimento em suas 

carreiras. O ganho financeiro e a construção de conhecimentos também foram aspectos 

mencionados, assim como aprendizado de idiomas, vivência de um desafio e estar em um 

cargo melhor no exterior.  

Uma motivação é experiência profissional em ambiente diferente, uma legislação 

diferente, uma cultura diferente. (...) Isso tem um impacto profissional 

relativamente grande no ponto de vista de ganhos de experiência né, e dinheiro, 

logicamente, porque no exterior a gente ganha mais. (E5) 

Estar mais perto do negócio em si, eu sentia que aqui na sede a gente tem muita 

reunião que acaba não servindo muita coisa, eu trabalhava na linha de frente sabe, 

lidando com pessoas de bancos, de outras empresas, negociando (...) estar mais 

perto da onde acontece... conhecer outra cultura também. (E8) 

Ter uma oportunidade diferente na carreira, de trabalhar no exterior, para 

desenvolvimento (...) era uma experiência que eu queria pra minha carreira 

profissional. (E1) 

Foi uma oportunidade pra mim assim, uma oportunidade pq também quando você 

mora fora, acaba que o seu salário melhora (...) eu acho que é bom pra carreira 

assim, são experiências que agregam pra carreira. (E4) 

Esperava em termos de carreira, mas depois eu vi que aqui isso não leva o menor 

jeito. (E7) 

Ampliar conhecimento, relacionamento, aumentar minhas competências, 

conhecer outras culturas... (E10) 
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 Importância em ser um expatriado 

Os relatos dos entrevistados chamaram a atenção por caracterizarem os expatriados 

como representantes da organização e suas atribuições com especial importância, com 

objetivos relevantes. Black e Gregersen (1999) e Gallon (2013) argumentam que os 

expatriados desempenham funções e atividades com maior importância e independência no 

exterior, o que se alinha com este caso. Evidencia-se que o papel de um expatriado é 

especial e os entrevistados se sentem orgulhosos por serem expatriados.  

Eu estava representando a Organização X, a Organização X inteira, quando eu 

encontrava com pessoas de outras empresas nos eventos, curso que eu fazia 

eventualmente, encontro de empresas, as pessoas me viam como a Organização X 

inteira. (E8) 

 

Lá tenho mais liberdade, mais responsabilidade. É mais cobrado, mas tem mais 

liberdade, a gestão é muito melhor, muito mais focado para resultado. (E7) 

 

Uma expatriação é uma medida de sucesso, as Companias chamando pessoas 

para o exterior, pessoas que podem resolver os problemas, que são confiáveis. 

(E5) 

 

Você ir para o exterior é considerado um prêmio, é considerado assim uma 

valorização, é considerado meio... ás vezes ate “ah, não posso te promover, mas 

posso te mandar pro exterior”, alguma coisa assim (...) eu entendo como.. é uma 

valorização você ir, assim, demonstra uma.. uma confiança né, da empresa 

representada pelos seus chefes, que você é capaz de... de desenvolver o trabalho, 

e você, bem ou mal, está representando a empresa, porquê você está conversando 

com as outras empresas, com o mercado. (E8) 

 

Lá você tem que resolver, resolve sozinho, você define, você assina. Aqui tem 

todo um processo de hierarquia de dentro da empresa que retarda as decisões, NE. 

Lá não, você que resolva, então... e ganha mais dinheiro. (E3) 

 Recusa 

Segundo Martins (2013), para o expatriado, é comum a dúvida se ele pode recusar o 

convite da expatriação visto que tal negação poderia caracterizar regressão em suas 

carreiras. Entretanto, os entrevistados alegaram sentir que poderiam recusar caso quisessem 

e que isto não traria consequências negativas em termos de carreira e relacionamento. 

Demonstra-se que a organização fornece espaço para que os funcionários se sintam à 

vontade para tomar suas decisões a respeito da designação internacional. 

Como eu fui convidado, poderia ter recusado. (E2) 

 

Me perguntaram: “Você quer ir?”, não era uma obrigatoriedade. (E3) 

 

Poderia recusar. (E5) 
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Sim, tanto que chegaram a me oferecer uma vez pra Angola e eu não quis ir pra 

Angola. Salário era maravilhoso, mas achei que pra família, pra mim, pra família, 

principalmente, não seria interessante. (E7) 

 

Eu poderia, da parte dele (chefe) não teria... não teria nenhum problema, meu 

relacionamento com ele.. eu já recusei outros. (E10) 

Apenas uma entrevistada relatou sentir pressão para aceitar a designação visto que já 

teria dado uma resposta positiva há determinado tempo atrás. Isto denota que houve receio 

em dar um retorno negativo e este não ser bem recebido pelo seu chefe neste caso. 

Assim... eu senti uma certa pressão. Eu senti um... eu fiquei na dúvida porque eu 

tinha indicado que eu tinha disponibilidade né, então eu tinha meio que dado um 

pré sim, e quando surgiu a vaga especifica né (...) Eu tive duvida, eu senti uma 

certa pressão em dizer sim, porque “po, você já não tinha aceitado?” e também 

porque o meu chefe queria que o projeto saísse. (E4) 

 Treinamento 

É observado que não há a atuação de um programa estruturado para a preparação para a 

ida, com treinamentos formais disponibilizados aos futuros expatriados e suas famílias. 

Embora tal preparação seja de grande importância para uma ambientação sem problemas no 

país de destino, Teixeira, Silva e Lessa (2011) já alertavam sobre a realidade da falta de 

treinamentos focados em questões culturais, principalmente. Vale ressaltar que a carência 

de uma adequada preparação para a missão pode resultar no fracasso da designação, visto 

que pode estimular o choque cultural (GALLON et al, 2013; KUBO, BRAGA, 2013). 

Ah, aqui não é muito legal não, tá (...) aqui é bem ruim. Por exemplo, quando eu 

fui para a Turquia, eu acho que eu me dei bem na Turquia porque eu já era 

“macaco velho” de várias expatriações, eu e minha família, porque se fosse 

depender do apoio, teriam muitos problemas, era uma mudança de cultura muito 

forte, e precisaria de apoio que não teve, mas a gente foi “macaco velho” (...) 

Nenhum treinamento, nenhum. É como eu te falei, não prepara. (E7) 

 

Não, não. Até o processo é meio conturbado assim, eu acho (...) a preparação é 

mais essa, é mais pratica, ate porque eles entendem assim, se você não tem 

experiência, você vai para essa missão de 6 meses, em geral você vai para um 

escritório que já tem alguém experiente, o treinamento se dá lá, e se você já tem 

experiência, você já vai chegar lá já rodando, você sabe meio o que você tem que 

fazer, você vai conhecer, assim, o mercado, o trabalho em si, mas não tem uma 

preparação muito... a preparação é mais prática, assim, de documentos, vistos, 

esse tipo de coisa. (E4) 

 

Foi meio esquisito. Tem uma série, um roteiro, no meu caso eles até fizeram 

umas coisas erradas, segue uma burocracia, mas eu não tive muito... muito 

suporte, né. Não tive treinamento. (E6) 

Três entrevistados afirmam ter recebido algumas orientações técnicas e culturais para a 

missão, entretanto se caracterizam sem profundidade. 
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A missão técnica a gente sempre faz uns briefings antes (...) houve uma 

preparação da empresa no sentido de te orientar como é a cultura local, como 

você deve proceder, quais são os pontos importantes, questões relacionadas à tua 

saúde, relacionados ao teu relacionamento com os locais. (E2) 

 

Eu fui conhecer todos os projetos com os quais eu iria trabalhar, todos os 

contratos que estavam em andamento, todos os objetivos, tudo sobre a 

Organização X lá em Angola (...) Tive algumas informações de como funcionam 

as coisas no pais né, dos próprios gerentes e das pessoas que já estavam lá e das 

pessoas que lidavam diretamente por lá e como eram as coisas funcionavam lá. 

(E5) 

4.2. ADAPTAÇÃO 

 

 Adaptação cultural 

 

Viver e trabalhar em um novo país requer uma adequada adaptação para que esta 

estadia seja aproveitada da melhor maneira possível. Embora não tenham tido um programa 

estruturado de preparação para a expatriação, a adaptação aconteceu bem e sem grandes 

problemas segundo os repatriados. Houve algumas dificuldades em estar em um lugar em 

que não estão habituados. Dentre tais dificuldades, pode ser citada a diferença do idioma e 

a cultural, que poderiam ter sido minimizadas caso houvesse uma adequada preparação. 

Foi tranquila apesar da cultura. A Turquia é um país laico, mas a grande maioria, 

90% do povo é muçulmano. Então, realmente tem costumes bem diferentes, mas 

com dinheiro no bolso você acostuma em qualquer lugar. (E1) 

 

A cultura é mais um pouco mais difícil né (...) o atraso cultural é razoável, então 

você tem que tomar cuidado com o que faz, o que fala, porque tem uma diferença 

grande. (E3) 

 

Com relação a parte social, não houve.. quer dizer, há algum impacto 

logicamente, mas foi perfeitamente adaptado. (E5) 

 

Eles tem uma coisa de controle social (...) todas as casas, janelas sempre abertas, 

e todo mundo se olhando na vizinhança, então a turma ficava preocupada porque 

a gente deixava a janela fechada, cortina fechada, para eles aquilo era um 

problema. (E6) 

 

Você vê que as coisas são diferentes, até na Bolívia, você vê coisas de escola, 

meus filhos não estavam na melhor escola, mas numa top lá, então aqui você 

paga uma escola particular, é um horário ou de manhã ou de tarde, lá as escolas 

particulares são o dia inteiro, a aula é em inglês, meus filhos são fluentes em 

inglês, em espanhol e em português, coisas que eu não tive, alguns detalhes 

valeram muito a pena. A escola da Turquia é algo absurdamente fantástico, você 

pega escola aqui no Rio... A gente morou na Turquia em 2008/2009, tudo era 

computadorizado, PowerPoint... Aqui é que estão começando, alguns, nem são 

todos. Então você tem um distanciamento. Você vê umas coisas que você paga 

aqui no Brasil, você vê que o retorno lá fora é muito maior do que aqui. (E7) 

 

Teve uma experiência muito curiosa (...) Teve olimpíadas e surgiu um papo de 

uma pseudo hermafrodita que surgiu, aí ela parece um homem fisicamente, mas 

psicologicamente ela é mulher, e ela tava lutando com uma mulher e uma moça 

perguntou “pode homem lutar com mulher?”, e eu expliquei que na biologia ela é 
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mais homem que mulher, que ela tinha 80% de hormônio masculino, eu tava 

explicando biologicamente o caso, aí começou a gracinha de outros brasileiros 

(...) e tinha um rapaz gay e lá não pode isso, não pode ter brincadeira nesse 

sentido, e ele foi no Rh reclamar de mim que eu iniciei a conversa e de um outro 

que pegou pesado realmente (...) aí a primeira coisa que eu tive, eu fiquei 

desesperada, quando eu soube, a minha primeira reação foi chamar o rapaz no 

canto e pedir desculpas para ele, e aí no fim da conversa eu perguntei “o que eu te 

falei que te ofendi tanto?”, aí ele falou “ah não, você só iniciou o assunto (...) Eu 

aprendi a “duras penas” que não pode ter o nível de intimidade que a gente tem 

não. (E8) 

 

Para mim foi tudo muita novidade e tudo ótimo. Sempre fui bem recebido, 

conheci novos mercados, novas áreas de atuação, os países, conhecer pessoas do 

mercado fora do escritório ajudou também na adaptação. (E9) 

 

O idioma foi um dificultador porque todos nós achamos que quem fala espanhol 

fala português ruim, mas quem fala português é um exímio falador de espanhol. 

Ledo engano. É muito diferente. Você entende algumas palavras, você não 

entende o contexto, você não entende o significado (...) Mas com algum esforço 

você consegue aprender. (E10) 
 

A família exerce grande influência e impacto na vida do expatriado e, por isso, deve-se 

dar uma atenção especial quanto a sua adaptação. Ela também está mais exposta à cultura 

local, enquanto os expatriados passam a maior parte do dia dentro do escritório 

(ANDREASON, 2008; MARTINS, 2013). É visto que os familiares dos entrevistados que 

os acompanharam também se adaptaram de maneira satisfatória. É interessante, ainda, 

observar, pelos relatos, a importância na presença da família, no cuidado com ela e na 

necessidade em ela se adaptar bem, demonstrando preocupação com os familiares. 

Me esclareceu muito a relação família que eu entendia muito pouco, passei a 

entender melhor como é a relação família. (E2) 

A família se adaptou bem. As crianças choraram um mês, chegaram à escola e 

não entendiam nada, depois de uns 15 dias eles começaram a se entender, as 

crianças aprendem muito fácil, principalmente criança pequena, com um mês já 

estavam falando com sotaque. (E3) 

É importante a família se adaptar, esse é o primeiro ponto tá, se a família não se 

adapta... é terrível, a minha família sempre se adaptou muito bem (...) Você está 

largando seus laços familiares, culturais, tem gente que não se adapta, tem gente 

que pensa que vai só ganhar o dinheiro. Eu não, sempre conheci novos lugares, 

novas culturas, não é fácil, tem que saber, e graças a Deus minha família sempre 

topou. (E7) 

Nos 6 meses (missão de curto prazo) meu marido me levou e me buscou, é muito 

ruim ficar... muito ruim, eu sofri muito, contava os dias para ir embora, porque eu 

não tinha companhia sabe. Nesta última vez foi diferente, aí meu marido foi junto 

comigo. A minha mãe me visitou 5 vezes nos 4 anos que fiquei lá, passou natal 

comigo diversas vezes, meu irmão também foi varias vezes, meu marido estudou, 

teve oportunidade de fazer mestrado. (E8) 

Só que a questão familiar que pega um pouco. Como você vai trabalhar, você está 

lá no seu dia a dia, você tem contato com a sede, contato local, você está fazendo 

coisas que te desafiam, está trabalhando com coisas que ou você já sabia ou que 
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está aprendendo nova. Para a família, é mais complicado porque elas estão a 

reboque, as crianças e a mulher e eu tenho que dar atenção no trabalho que 

sempre tem alguma coisa nova pra fazer e aprender e em casa porque elas estão 

engatinhando, não tem toda mobilidade que a gente tem né, então por mais que 

elas andem, falem inglês ou não falem, você tem sempre que chegar em casa para 

dar uma assistência maior, é um pouco diferente daqui, então isso cansa um 

pouco mais, mas é prazeroso. (E9) 

Para elas, o idioma, principalmente pra mãe, foi um fator dificultador porque não 

tinha nenhuma experiência anterior, aí ficava em casa, não trabalhava né, ficava 

em casa, brigando com a empregada para tentar entender o que a empregada 

queria dizer e ela querendo dizer pra empregada o que ela tinha que fazer para 

comer, então ficava aquela briga na cozinha, ninguém se entendia, pelo menos 

nos 3 primeiros meses (...) Mas isso foi superado com o se relacionar com outras 

famílias brasileiras que também estavam lá naquele momento e outras que já 

estavam há mais tempo (...) Minha filha mais nova com 13 anos se adaptou tanto 

a cultura local que no carnaval do ano seguinte, a gente morando no Rio de 

Janeiro, ela não queria passar o carnaval aqui no Rio, “vou pra santa cruz”. As 

pessoas pensavam que ela era nativa de tão bem que ela ficou, ela fala tão bem, 

gírias e tal, que você pensa que ela é nativa. (E10) 

 Adaptação no ambiente de trabalho 

A adaptação na nova rotina de trabalho envolve novos relacionamentos com colegas de 

trabalho, clientes e fornecedores (DERESKY, 2004). Os entrevistados alegaram ter se 

adaptado bem no ambiente de trabalho.  

Bom convívio no escritório. (E2) 

No ambiente de trabalho foi muito tranquilo, profissionalmente, as pessoas com 

quem eu trabalhei eram bem profissionais, dedicadas ao trabalho, foi tranquilo. 

(E1) 

No trabalho não teve problema nenhum. (E3) 

E no trabalho também assim, no trabalho era um trabalho novo né, de falar com o 

mercado e tal, mas, assim, o desafio fazia ele ser interessante, então também não 

acho que teve assim um choque. (E4) 

Tudo nota dez, porque eu sempre entrava em posição gerencial, quase sempre. 

(E7) 

No ambiente de trabalho foi tudo bem. (E8) 

Para montar o laboratório, colocar as peças, colocar as coisas, tudo que você 

compra lá é muito rápido, é absolutamente desburocratizado, comprava um 

produto químico, chegava, se a gente pedisse até determinado horário, chegava 

no dia seguinte, uma coisa assim que aqui no Brasil demora meses assim. (E6) 

Embora tenham se adaptado satisfatoriamente, quatro entrevistados acrescentaram 

algumas dificuldades referentes à nova rotina de trabalho, como relações com chefe, 

legislação do país, quantidade de trabalho e idioma. Demonstra-se, assim, que existem 

pontos que podem ser aprimorados em uma preparação para uma melhor adequação ao 

ambiente de trabalho no exterior. 
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E lá foi complicado, a coisa começou sem um gráfico gigante, sem um 

planejamento né, a gente fez um planejamento, aprovou na diretoria, e chegou lá 

o cara não queria saber de planejamento, ninguém queria saber de planejamento. 

(E6) 

A experiência cultural mais impactante que muita gente passa e eu passei foram 

os procedimentos legais e ambientes de trabalho. A legislação do pais era 

totalmente diferente da legislação brasileira. Então, isso requer uma adaptação e 

requer um conhecimento a partir dessa legislação e um comportamento em forma 

de relacionamento com as empresas, próprias empresas angolanas, nas relações 

de trabalho. (E5) 

Excesso de trabalho muitas vezes acontece porque você está lá e as pessoas 

tendem a achar que você está numa situação melhor e te mandam mais trabalho 

né, então pesa um pouco. (E9) 

 

Dentro do ambiente de trabalho, para mim foi tudo bem, eu cometi alguns 

deslizes né, mas por não conhecer o idioma. (...) Cola pode ser entendida como a 

parte de trás, a bunda, e para gente cola é a cola (movimento de colar) e de você 

colar do colega lá na prova e é isso resumidamente. Eu tinha um envelope pra 

mandar pro Brasil, fui lá até a secretária, que também não falava português, e eu 

fui pedir cola pra fechar o envelope. Eu pedi para a menina, “(Nome da 

secretária), me dá cola, por favor, me dá a tua cola?” E ela “Como?” “Me dá a tua 

cola, eu quero a tua cola.”. Depois de muita dificuldade eu vi o bastãozinho de 

cola na mesa dela, “Ali!”, ela me entregou. Depois, ela, com muita habilidade e 

muita calma, falou assim para mim: “Seu (nome do entrevistado), cola aqui, essa 

cola que o senhor quer é “pegamiento”. Eu disse, “tá, porquê?” “É porque o 

senhor veio me pedir cola e cola aqui é bunda. O senhor estava me pedindo uma 

coisa que no ambiente de trabalho...”. Então essa foi a maior gafe que eu cometi. 

(E10)  

 

 Experiências interculturais prévias 

Foi observado que os entrevistados tiveram experiências interculturais prévias, o que 

influenciou e ajudou em seus processos de adaptação. Estar mais aberto para as diferenças e 

estar disposto a interagir com outras culturas foram posicionamentos que chamaram 

atenção nos relatos e que auxiliam em um melhor aproveitamento das experiências que a 

expatriação proporciona. Estas experiências prévias parecem ter sido a solução diante da 

falta de uma preparação adequada para a expatriação proporcionada aos funcionários, 

podendo explicar a satisfatória adaptação destes no exterior. 

Eu viajei e estive muito tempo nos EUA, passei meses no Japão, eu conheço 

vários países, praticamente já conheci mais de 20 países. (...) Influenciaram para 

que eu tivesse uma mente aberta para qualquer cultura que viesse, porque eu já 

tinha uma experiência assim de que cada povo tem uma forma diferente né, tem 

suas especificidades, e eu também esperava que existissem essas especificidades 

para onde eu fui. (E2) 

As minhas experiências com outras culturas se deram com relação com empresas 

estrangeiras e viagens pelo exterior, conhecendo outras pessoas, outras culturas 

de forma que eu tinha, já tinha envolvimento com outras culturas antes de entrar 

lá com outros povos, então não tinha grande dificuldade não. Mesmo no Brasil as 

culturas são diferentes, várias regiões do Brasil as comidas são diferentes, hábitos 
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são diferentes, modos de pensar são diferentes, existem vários aspectos no Brasil 

que são diferentes em termos culturais, então eu estava sempre adaptado a lidar 

com pessoas de pensamentos diferentes e hábitos diferentes. Isso ajuda muito 

porque isso faz com que você fique mais, digamos assim, a aceitabilidade de 

novas culturas fica mais fácil. (...) Então é preciso entender como é que os outros 

povos vivem. Se você entende, se você observa, se torna mais fácil conviver em 

outro país tranquilamente. (E5) 

 

O Brasil não é um Brasil, somos diversos “brasis”. Todos os outros Estados eu 

conheço. Alguns de morar, alguns de andar pelo Estado. (...) Como eu conheço 

bem estas outras regiões, eu diria que eu já tinha sido picado pela mosca azul, já 

sabia que tem coisa aí, não é só diferença da língua né. Ajudou Principalmente no 

sentido de entender. (...) Se já existe uma diferença e eu não entendo essa 

diferença cultural, eu vou ter mais dificuldade. Como as pessoas se comportam, 

como reagem frente a forma de falar, como é que se dá o processo de 

comunicação, como se dá a interação e a socialização daquelas pessoas frente a 

outras culturas. (...) Então essa experiência prévia me permitiu pensar mais a 

respeito de que se eu não buscasse entender como funciona...  (E10) 

 

Apenas um entrevistado não teve uma anterior experiência com culturas diferentes. 

Embora não acredite que isto tenha influenciado negativamente, também acredita que uma 

experiência deste tipo agregaria positivamente para sua adaptação. 

Não influenciou o processo da expatriação, mas sempre é bom. Se eu pudesse ter 

tido uma preparação anterior mas... o ser humano é bem adaptável, né, acho que 

depende da pessoa, eu sou pelo menos. Para mim foi muito tranquilo. (E1) 

 Relacionamento com a unidade de origem 

Segundo Deresky (2004), a falta de suporte e monitoramento da matriz com seus 

expatriados espalhados pelas subsidiárias pode influenciar negativamente no sucesso da 

designação. Na opinião dos entrevistados, caracterizou-se como satisfatória a relação que 

eles tiveram com a unidade de origem, em que contatos frequentes eram feitos. Denota-se, 

assim, um adequado elo entre o expatriado e a organização. 

Diária, toda vez que fosse necessário a gente se comunicava. (E2) 

 

Era constante e bom. (E4) 

 

Ótimo. Sem problemas. Sempre foi. (E7) 

 

Comunicação era diária. (E8) 

 

Muito bom, diariamente a gente se falava, até porque eu já conhecia as pessoas 

daqui e eles demandam informações também. E eu demando informações deles 

também, então era diária. (E9) 

Um entrevistado considerou a qualidade do relacionamento com a sede como fraca, em 

que mais atenção poderia ter sido dada. Outro repatriado afirmou não ter tido um 
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relacionamento bom devido a brigas de poder. Com estes casos, é possível observar falhas 

pontuais relativas ao monitoramento e suporte destes funcionários. 

Participava, pouco, mas participava. Poderia ser melhor esta integração. (E1) 

 

Não tinha muito contato direto com pessoal da sede, tinha contato com os meus 

gerentes, e não acho que tenha sido um apoio muito grande. (E6) 
 

 Remuneração e benefícios 

Os ganhos financeiros representam um importante papel quando se objetiva atrair, 

manter e motivar os expatriados. Além de manter o padrão de vida dos funcionários, é uma 

forma de compensação pela mudança (DERESKY, 2004; MARTINS, 2013). Os 

entrevistados afirmaram que a remuneração influenciou positivamente suas adaptações, 

compensando as dificuldades em estar fora de seu país de origem. Isto evidencia que o 

pacote financeiro do programa da expatriação oferecido satisfez a maioria daqueles que são 

enviados para trabalhar e viver no exterior de forma a contrabalançar os inconvenientes 

oriundos da designação. 

Sim, além do salário daqui, a gente recebia em dólar lá. Era o dinheiro que mais 

valia a pena. (E1) 

Você é expatriado de forma diferente, com condições diferenciadas. Você tem o 

deslocamento todo, você levava mudança, você tem benefícios na educação dos 

filhos, na sua instalação inicial, você recebe um auxilio residência pelo período 

que você está lá fora, você tem passagens de volta ao Brasil nas suas férias 

custeadas pela empresa, você tem alguns benefícios diferenciados a quem fica 

aqui no Brasil. Então, são incentivos, são cenourinhas, que são colocadas pra 

você topar né, para aceitar o desafio, porque é um desafio né. (E10) 

Sim, com certeza compensou. (E9) 

Compensou muito, em todos os aspectos, financeiramente porque eu continuei 

recebendo meu salário aqui do Brasil e recebia uma ajuda de custo lá fora, eu 

consegui juntar todo o meu salário daqui do Brasil durante 4 anos, isso fez muita 

diferença para mim financeiramente. E lá eu paguei o mestrado do meu marido, 

pagava tudo pra nós dois, a gente morava num bairro super bom. (E8) 

Dois entrevistados, embora concordem que o ganho financeiro foi maior do que se 

estivessem no Brasil, acreditam que, em comparação com o mercado, não representava um 

ganho muito grande, evidenciando um pacote financeiro aquém em comparação a outras 

organizações presentes no exterior.  

Eu ganhei mais que ficar aqui, mas a Organização X paga bem menos do que o 

mercado, e bem menos benefícios que o mercado. (E7) 

No fim foi razoável assim, consegui ter uma qualidade de vida razoável lá né, 

viajar bastante e tal no final de semana e não precisei mexer muito no salário aqui 
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né, então compensou. Mas lá era um salário médio assim, não era nada assim 

muito fora do normal. (E6) 

Ainda, um entrevistado alegou acreditar que a remuneração e benefícios dados não 

compensaram a mudança de país, classificando-os como insuficientes. Entende-se que o 

pacote financeiro oferecido não satisfaz a todos os repatriados. A expatriação envolve 

muitas mudanças na vida do funcionário, pessoal e profissionalmente e, no caso deste 

empregado, a remuneração não compensou à altura de tais dificuldades. 

Questão de ficar longe de casa, isso é impagável. Se a remuneração era 

adequada? Eu entendo que para alguns sim, para alguns não, mas pensando que 

nas limitações que você tinha no fazer, porque como não tinha nada para fazer, 

não adianta você estar com dinheiro na mão. (...) Eu prefiro dizer que a 

remuneração é justa sob ponto de vista da empresa, e sob o ponto de vista do 

funcionário eu acho que é insuficiente. (E2) 

4.3. A REPATRIAÇÃO 

 Preparação para a volta 

O retorno para a organização pode representar um momento confuso e de desordem 

para o repatriado. A repatriação deve ser entendida como uma etapa tão importante quando 

a ida e que faz parte do desenvolvimento do funcionário. É o momento de dar 

oportunidades e orientações de carreira, além de mostrar para o repatriado que ele é 

valorizado. Um planejamento da repatriação se faz essencial para evitar possíveis 

problemas na volta e dar importância ao funcionário (BLACK, GREGERSEN, 1999; 

DOMINGUES, 2011; GALLON et al, 2013, 2014). Foi possível observar que não há uma 

preparação formal para o retorno dos expatriados. Evidencia-se uma falha quanto ao 

planejamento da repatriação visto que a maioria dos entrevistados alegou ter tido uma 

experiência ruim ou péssima no retorno, em que muitos se sentiam perdidos e largados pela 

organização.  

Organização X é muito falha nisso. Se tem que mandar alguém, pega e manda 

alguém, não tem nenhum plano de desenvolvimento de carreira, não tem nada 

disso. Precisa, manda e vai tapando buraco. (E1) 
 
Eu fui expulso do projeto, por atos da gestão. (E6) 

 

Péssima. Porque a Organização X chega e fala o seguinte: volta amanhã. E não 

tem uma posição que nem os militares, o corpo diplomático de saber quando você 

vai sair, quem vai te substituir, para onde você vai. Não. Você tem que catar um 

lugar para você. (E7) 

 

Eu acho que é um ponto a melhorar aqui na Organização X. Não tem muita 

preparação para a volta. Tem a data que você sabe que você tem que viajar, 

voltar, mas.... Então não teve uma preparação, é um ponto a melhorar. (E8) 
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Isso é um problema sério da expatriação, não teve muita preparação não, não teve 

preparação nenhuma. Eu voltei e fui me encaixando onde tinha espaço. (E9) 

 

Expatriação é um processo, é um recurso que se bem utilizado ele traz benefícios 

muito grandes para as empresas, mas ele não pode ser só a expatriação, não pode 

ser só um processo simples de botar gente lá no exterior, dar um monte de 

benefícios e depois trazer de volta, ou cortar o cordão umbilical e trazer de volta e 

pronto, “expatriei”. É muito mais profundo. (...) A expatriação é um dos recursos 

que você pode trabalhar para que o negócio seja bem sucedido, mas pode não ser 

bem sucedido dependendo da maneira que você realize essa expatriação e como 

conduza, principalmente a volta. A volta é que um horror. (E10) 

 

 

 Quatro entrevistados alegaram ter tido uma experiência tranquila em seus retornos, 

mesmo sem uma preparação formal. Entretanto, ninguém elogiou a preparação para a volta. 

Tranquila, a decisão foi minha. Eles queriam que eu continuasse mas eu achei que 

era o meu limite. Eu estava muito desgastado psicologicamente e eu achei que 

tinha que dar chance pra outro. (E2) 

 

Não teve uma preparação formal não, quando eu fui, na minha cabeça, era para 

um período de tempo determinado, até porque minha esposa aqui tinha uma 

licença de trabalho e ela tinha que voltar né. (E3) 

 

Também não teve nada formal, assim, a Organização X não faz nada... a 

preparação é prática, assim. (E4) 

 

Em especial, o E5 não relatou problemas na sua volta, mesmo a caracterizando como 

repentina. Este relato ratifica a carência de uma melhor gestão da repatriação, pensada de 

forma planejada. 

A minha volta foi meio que... repentina. (...) Apareceu essa oportunidade de vir 

para cá para onde estou agora, só que tinha que responder em um prazo muito 

curto né, e o prazo para voltar era muito curto, então eu aceitei o convite para vir 

para cá onde estou e aí se deu de uma forma repentina. (E5) 
 

 Planejamento de carreira 

Em um programa formal de repatriação é oferecido um planejamento de carreira 

estruturado, tutoria e treinamento intercultural. É considerado como uma prática 

importante, pois auxilia na melhor adaptação e retenção do funcionário. O repatriado é um 

funcionário com o diferencial da experiência internacional e, desta maneira, é possível que 

seus conhecimentos sejam aplicados dentro da organização. Logo, tal programa é 

considerado um investimento (BLACK; GREGERSEN, 1999; DOMINGUES, 2011; 

SPOHR, 2011). A partir dos relatos dos entrevistados, pode-se perceber que não há um 

programa de repatriação formal, com nenhum tipo de tutoria, treinamento ou planejamento 
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para os repatriados. A carreira de um expatriado deve ser gerida desde antes da ida, com 

objetivos estabelecidos dentro deste planejamento (DERESKY, 2004). Entretanto, para a 

maioria dos entrevistados, não houve uma conversa antes da ida a respeito de suas funções 

e atribuições após a expatriação, evidenciando a falha no planejamento de carreira destes 

funcionários.  

Não. Pelo contrário, você regride. Só aqui mesmo... (E1) 

 

Não. Não teve nada nesse sentido. (E9) 

 

Nenhuma. (E10) 

Apenas dois repatriados tiveram algum tipo de conversa antes da partida para a 

expatriação. Para a E4, a conversa partiu por iniciativa própria e para a E8, houve uma 

conversa informal em que seu gerente falou da necessidade em ter-se uma experiência 

internacional para a área.  

Partiu mais de mim, partiu de mim de dizer assim “olha, eu estou preocupada em 

ir e, assim, perder a oportunidade na carreira aqui”, e foi aí que eu entrei nessa 

meio que pré-seleção para consultoria porque talvez se eu não tivesse falado 

nada, ia o processo acontecer aqui e eu nem... nem ia ficar sabendo. (E4) 

 

Informal teve, que o meu gerente tinha sido expatriado antes, e ele falou que na 

área as pessoas tinham que ter essa experiência de morar fora, aprender como 

lidar, desde questão básica de etiqueta até negociação mesmo, como eu tinha que 

me portar (...) Para você ter uma ideia, essa cenourinha que eu mencionei, essa 

possibilidade de cargo, eu só consegui mesmo, sou coordenadora hoje em dia, eu 

só consegui dois anos depois de voltar, não foi imediato não. (E8) 

É importante que o funcionário se sinta ouvido e tenha suas posições e expectativas 

consideradas pela organização. Porém, metade dos repatriados não tiveram conversas sobre 

suas futuras posições e novas atribuições quando estavam perto do retorno, confirmando a 

falta de um plano para o futuro próximo destes funcionários. 

Não, nada e como eu falei, você perde o seu posto que você tinha antes e começa 

do zero a carreira, como se você estivesse começando de novo. (E1) 

 

É péssimo, chega assim, você vai notar. Eles me retornaram, botaram uma mesa 

em um lugar e “começar a procurar trabalho”, mas na verdade eu tive que 

“futucar”. (E7) 

 

Eles não avaliavam quanto o expatriado em si contribuía para o negócio lá. Eles 

achavam que o expatriado estava lá para usufruir dos benefícios que a empresa 

dava e, por estar no exterior, ser diferente de algum empregado aqui que talvez 

pudesse ser melhor, segundo a ótica de quem avalia né, do que quem estava lá. 

(...) Mandei um email para o meu gerente executivo na época perguntando para 

ele “qual era”, perguntando para ele, com a minha volta, se tinha alguma previsão 

de alguma recolocação minha em função da experiência que eu adquiri de 

trabalho, etc, do alcance dos resultados e ele sequer respondeu. (E10) 
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Não, foram só ameaças. (E6) 

A outra metade teve algumas negociações com áreas e gerentes a respeito de suas 

recolocações. Entretanto, é possível observar que as conversas e negociações quanto às 

futuras atribuições, funções e cargos foram feitas a partir de uma rede de relacionamentos 

do funcionário, e não por uma iniciativa da organização. 

A gente conversou, existia uma possibilidade de eu estar retomando, dentro da 

minha carreira, uma posição que fosse do mesmo nível da posição que eu estava 

antes para não haver perda de um processo de desenvolvimento profissional. Isso 

houve, mas não quer dizer que isso tenha se concretizado. (...) Porque quando 

você volta, a vida continua, então pode acontecer, que foi o meu caso, quando 

você vai tentar se reposicionar na mesma linha que você trabalha, as vezes aquilo 

ali não tem espaço, é limitado, mas por outro lado, justamente para aproveitar a 

experiência, eu saí da linha de coordenação e estou na linha de consultoria, então 

não houve uma perda. (E2) 

 

Eu, antes de voltar, eu vim aqui, conversei, para ver que lugar que tinha, porque 

já tinham 3 anos né, e aí discuti com o gerente da área na época, o que que eu ia 

fazer, como ia ser, então teve discussão. (...) Me ofereceu uma consultoria para eu 

voltar. (E3) 

 

A única coisa que eu perguntei, assim, eu nem ia perguntar, mas alguém falou 

assim “ah, você vai manter a consultoria quando você voltar, “ah, eu acho que 

sim”. Eu cheguei a perguntar para minha chefe. (E4) 

 

Já vinha convites para vir para esse posto onde eu estou, para exercer mais ou 

menos a mesma função que eu exercia, até com questão um pouco mais, assim, 

um pouco melhor do que estava lá. (E5) 

 

Teve, porque eu tive esses 3 convites para sair da minha área, o meu gerente na 

época falou que sem cargo ele não ia me liberar para nenhuma área, aí eu 

conversei muito com ele e aí surgiu essa oportunidade, aí ele resolveu me liberar. 

Fui para outra área com possibilidade de conseguir algum cargo, que eu consegui 

dois anos depois. (E8) 

 

Diante destes relatos, pode-se verificar que é ausente um planejamento estruturado de 

carreira específico para aqueles que participaram da expatriação com um local já preparado 

para recebê-lo na volta e com um relacionamento claro e franco entre a organização e o 

funcionário, em que haja uma proposta realista da empresa projetada para o repatriado, 

considerando suas opiniões e expectativas. 

 Readaptação no ambiente de trabalho 

A dificuldade na readaptação profissional, além da cultural, pode evidenciar o choque 

cultural reverso, em que o repatriado tem uma reinserção complicada no país e na 

organização, com seus colegas de trabalho e atribuições (DERESKY, 2004; GALLON et 

al, 2013). Para três entrevistados, a readaptação no ambiente de trabalho foi tranquila, em 
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que a área e os colegas de trabalho já eram conhecidos. Percebe-se que, para estes 

funcionários, a readaptação profissional não foi considerada como um problema. 

Como eu voltei para a mesma área, foi tranquilo. (E1) 

Já conhecia praticamente as pessoas do meu ciclo profissional e a gente 

continuou se falando durante o período que a gente fica lá, não houve mudança 

nenhuma em função da forma de tratamento. (E2) 

Eu já conhecia todo mundo, conhecia os processos, conhecia tudo, não tive 

problema não. (E3) 

Entretanto, três entrevistados afirmaram ter um início com certa dificuldade, visto que 

os processos e atividades eram diferentes das habituais, demonstrando não haver 

preparação para a execução de tais atividades. 

Eu já cheguei num ritmo puxado assim, eu esperava um pouco mais de, assim, 

tranquilidade, mas as pessoas falaram “não, você já conhece, você já saiu daqui, 

você já conhece os processos, então vamos nessa”. Mas é diferente porque eu já 

conhecia as pessoas, mas algumas coisas mudam, as equipes se organizam de 

outra forma para fazer o trabalho, então eu não trabalhava exatamente com as 

mesmas pessoas e os processos mudaram muito também nesse ano que eu estava 

fora, os processos daqui mudaram muito, os controles aumentaram muito, então 

essas coisas eu acho meio difícil assim. (E4) 

 
No ambiente de trabalho houve inicialmente algum receio, alguma dificuldade, 

porque o trabalho que eu faço aqui é um pouco diferente do que eu fazia antes, 

era bem diferente. (...) Eu tive que sofrer uma adaptação, mas aí eu mesmo me... 

E hoje estou perfeitamente adaptado com este mundo. (E5) 

 

Eu tive que mudar de área porque eu fui proibido de trabalhar. (...) É um choque 

né, porque eu estava correndo uma maratona e na volta você tem que andar para 

trás né. (E6)  

Ainda, para quatro repatriados, a volta ao dia a dia no trabalho se caracterizou como 

desmotivadora, visto que não tinham atividades e funções programadas para eles. Tais 

relatos evidenciam a falta de planejamento de carreira para os funcionários que estão 

retornando das designações internacionais. 

Quando eu cheguei aqui, não tinha uma tarefa definida, tinha que esperar 

definirem, então eu fiquei muito tempo ainda, até hoje eu estou orbitando, assim, 

em algumas galáxias aí desconhecidas. (E9) 

O ruim é que você tinha poder, tinha estrutura, depois você fica sem fazer nada e 

isso que é chato. (E7) 

Eu troquei de área e eu fiquei sentada, não tinha baia para mim, só tinha uma 

cadeira quebrada, eu sentava em um lugar da impressora, fui muito maltratada 

quando eu voltei (risos). Mas isso acontece com frequência. (E8) 

(A readaptação) foi por minha conta. (...) Arranjaram uma cadeira, uma pontinha 

de mesa, fiquei lá  em uma mesa esperando o tempo passar. (...) Quando eu vim 

pra cá, eu fui muito bem acolhido pelo gerente da época aqui da sede e me 
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colocou pra desenvolver uma atividade, eu logo me entrosei com ele, ele logo me 

colocou em alguns projetos, mas foi porque eu disse “olha, eu estou sem fazer 

nada”. Esse cara me pegou e disse assim “olha, eu já tenho minha estrutura 

montada, mas eu vou te montar fazendo parte dela, vai ser um curioso, um 

ouvinte, um observador”, eu disse “legal”. Para onde ele ia, eu ia com ele. Aí eu 

fui me aprimorando e encontrando meu lugar no espaço aqui da organização e 

nesse relacionamento eu consegui meu novo espaço. As dores já cicatrizaram, 

fica uma raivinha né, mas... Eu falo de mim, mas eu vejo isso em boa parte dos 

colegas. (E10) 

 Avanço na carreira 

É observado que não há um planejamento de carreira a curto prazo quando os 

repatriados retornam, como os relatos apresentados denotam. Muitos voltam sem saber suas 

futuras posições e atividades. Entretanto, analisando os cargos dos repatriados no momento 

da pesquisa, pode-se observar no quadro 3 que nove entrevistados mantiveram seus níveis 

gerenciais ou de consultoria.  

CARGO ANTES CARGO DURANTE CARGO DEPOIS RETORNOU HÁ

E1 Gerente Diretor Gerente 2 anos

E2 Coordenador Gerente Consultor 3 anos

E3 Químico Gerente Consultor 13 anos

E4 Engenheira Consultora Consultora 2 meses

E5 Gerente Gerente Gerente 5 anos

E6 Engenheiro Consultor Consultor 3 anos

E7 Coordenador Posição gerencial Coordenador 4 anos

E8 Analista Analista Coordenadora 6 anos

E9 Coordenador Coordenador Engenheiro 6 meses

E10 Gerente Analista Gerente 12 anos  
    Quadro 3 - Progressão de cargos 

Fonte: Autora 

Destes nove, três repatriados (E1, E8 e E10) ressaltaram que voltaram “sem cargo” e 

que desenvolveram formalmente na carreira somente após cerca de 2 anos. Percebe-se 

insatisfação por parte dos entrevistados com tal situação, demonstrando o desejo em 

retornar com um cargo superior. 

Aqui na empresa quando você é expatriado, você regride, quando você volta você 

perde o cargo que você tinha. Então eu saí gerente daqui e voltei nada. Incrível, 

né? Eu fiquei um ano e meio sem cargo nenhum aqui e só depois que eu fui 

retomar. (E1) 

Para você ter uma ideia, essa cenourinha que eu mencionei, essa possibilidade de 

cargo, eu só consegui mesmo, sou coordenadora hoje em dia, eu só consegui dois 

anos depois de voltar dessa última vez, não foi imediato não. (E8) 

Passei 6 meses sobrenadante né, sem ter nada, e depois eu fui ser gerente. Antes 

eu fui assistente do gerente executivo corporativo, fiquei 1 ano e meio como 

assistente do gerente executivo aí depois eu fui ser gerente. (E10) 
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O entrevistado 6 passou por uma situação de conflito em sua expatriação quando seus 

colegas de trabalho estariam atuando de forma ilegal. Ele acredita que isto tenha 

prejudicado sua ascensão na carreira. Este relato pode indicar que fatos externos ao 

desempenho do empregado na missão podem ter influenciado negativamente em sua 

carreira. 

Em termos de carreira foi ruim, foi péssimo, primeiro porque se eu tivesse 

continuado na área que eu tinha desenvolvido, eu já seria consultor sênior, então 

eu fui expulso né, de uma área que eu criei porque as pessoas quiseram receber as 

vantagens, os louros né. (...) Não teria passado por um stress gigante que eu 

passei por estar defendendo a empresa, defendendo a aplicação correta dos 

recursos, porque afinal todo recurso que não fosse para pesquisa estava indo a 

mais para os caras lá e não estava indo para a pesquisa. Péssimo para Compania. 

(E6) 

Apenas um repatriado (E9) teve seu nível rebaixado, o qual retornou há 6 meses. Pode-

se perceber, a partir de seu relato, uma sensação de insatisfação por não ser reconhecido a 

ponto de avançar na carreira.  

Isso aí é uma questão que acho que é um desperdício da empresa com o 

funcionário (...) E é um investimento no empregado me levar lá pra fora, expatriá-

lo, esse investimento nem sempre é aproveitado na volta (...) Quando você volta, 

você não poder aproveitar aquele conhecimento todo, você gerenciando ou 

coordenando ou até como um consultor, ou com uma tarefa mais específica de 

consultoria, porque bem ou mal você virou uma referência né, e isso não é 

aplicado. Hoje em dia eu sou um funcionário como outro qualquer que nunca foi 

para fora (...) Ele voltou diferente, e esse cara para ir para outra empresa, ele fica 

muito mais valorizado, e a empresa perde dinheiro com isso, perde conhecimento. 

(...) Volta para função que estava antes, então é como se tivesse um gap na 

carreira (...) As pessoas saem, perdem o contato político da relação interpessoal 

com quem promove, então se eu estou aqui hoje e vou para um escritório no 

exterior, as pessoas esquecem de mim, (...) então eu conheço pessoas aqui que 

não aceitaram ir pra fora simplesmente por este fato, a pessoa até falou assim 

“cara, você vai para fora, (...) voltou, o que que ele é? Nada. E ciclano foi para 

fora, voltou, o que que ele é? Nada. E beltrano? Nada. (E9) 

Vale ressaltar que um adequado programa de repatriação que preze pela volta do 

funcionário é importante para sua retenção (BLACK; GREGERSEN, 1999; DOMINGUES, 

2011; SPOHR, 2011). Foram entrevistados somente funcionários que ainda estão na 

organização. Portanto, não são considerados aqueles que saíram da empresa por se sentirem 

desvalorizados pela mesma. É importante lembrar que a E4, que retornou há pouco tempo 

assim como o E9, embora tenha mantido seu cargo de consultora, relatou ter feito certa 

pressão para seus superiores de forma a evoluir de nível. 

Porque, assim, acho que o gestor tenta manter todo mundo mais ou menos feliz, 

então se você não grita, nada acontece. Isso foi um aprendizado até para mim 

porque eu sempre parti do pressuposto “ah, se eu estiver fazendo um bom 
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trabalho, alguém vai ver e vai tentar me reconhecer”, mas não funciona muito 

assim não, tem que gritar um pouco. (E4) 

  Embora este quadro demonstre um cenário positivo da ascensão na carreira formal a 

longo prazo dos repatriados entrevistados, uma política de valorização do repatriado de 

curto prazo se faz muito importante na retenção do funcionário e no seu consequente 

compartilhamento e aplicação do conhecimento dentro da organização.   

 Empregabilidade 

A empregabilidade inspira o surgimento de novos tipos de carreira que têm um viés 

individual sobre a responsabilização da carreira dos indivíduos, retirando da organização 

este papel (LEMOS, 2006). Nesta pesquisa, destacou-se, entre os relatos, a opinião de que o 

funcionário é o principal responsável pelo desenvolvimento de sua carreira. Entretanto, 

argumentam que a organização também tem sua parcela de atuação na carreira de seus 

funcionários e que a ausência dela os obriga a ter um comportamento de promover seu 

trabalho e chamar a atenção para ser reconhecidos. Com isso, pode-se perceber que um 

equilíbrio deve existir, em que tanto a organização quanto o funcionário trabalhem para o 

progresso de sua carreira. 

Querendo ou não, a empresa não olha para todo mundo igual, né. A empresa vai 

olhar para aqueles que estão em evidência, que pode ser uma evidência ocasional 

ou proposital, então você pode escolher. Você quer ser um funcionário proposital 

ou quer ser um funcionário ocasional? (...) Eu tenho sido reconhecido já há 

bastante tempo em função da qualidade do meu trabalho, mas eu entendo isso, 

entendo que eu acho que parte dos dois, parte da empresa ter uma visão e 

conseguir filtrar e o próprio empregado... porque se o empregado também nunca 

se manifestar, ele ficar quietinho ali... entendeu? (E2) 

 

Eu acho que assim tradicionalmente achava mais que você fazendo bem o seu 

trabalho, a organização deveria ter esse papel de olhar e reconhecer, mas cada vez 

mais eu vejo que isso não acontece, até porque eu vejo pessoas que trabalham 

bem, fazem bem o seu trabalho, se não reclamam fica ali no cantinho delas e está 

todo mundo feliz porque não está incomodando. Então, assim, eu estou cada vez 

mais consciente do meu papel em dizer para onde eu quero ir. (E4) 

 

Aqui dentro da Organização X eu sou pessimista, não houve... é mais do 

empregado, mais de alguém me conhecer, de indicar, trabalho, resultado do 

trabalho, pessoal ver o resultado do trabalho e indicar. Sem dúvida o papel da 

organização deveria ser maior, mais estruturado. (E7) 

 

O RH é meio que inexistente na Organização X (...) A organização tem que 

melhorar nesse ponto também, e o meu papel é continuar aprendendo, me 

dedicando, querer melhorar (...). Eu acho que eu sou mais responsável do que a 

empresa porque eu estou nesse lugar agora porque eu quero, eu que sou a 

responsável por mim mesma sabe, não pode jogar na empresa. (E8) 

 

Se você não fizer nada por você, não tem como você esperar que a empresa faça. 

Então, se você ficar parado, você não vai ser reconhecido, é bem verdade que 
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você, se fizer um monte de coisa, a empresa pode não reconhecer também, mas se 

você fizer e a empresa não te reconhecer à altura que você espera, você tem a 

opção de sair. (...) Você faz por onde, trabalha, se entrega, se dedica, se aprimora, 

cresce teoricamente, tecnicamente, pessoalmente, e você espera que a empresa te 

reconheça. Reconhecer como? Te promovendo, te dando tarefas desafiadoras, te 

dando novas atribuições. Se aquilo que ela te oferece é suficiente para você, 

ótimo, vocês vão crescer juntos. Se a empresa não te oferece o que você espera, 

você tem a opção de sair e procurar uma empresa que te ofereça isso. (...) Você é 

fundamental mais do que a empresa, acho também que você tem que mostrar que 

você está ali “olha estou aqui” (...) Tem que saber se promover também, não 

adianta você fazer só o “beaba” ali e a empresa ficar no comodismo que está 

sempre sendo feito alguma coisa, se não tem problema, então está tudo bom. Ás 

vezes não tem problema é porque você está fazendo para que isso aconteça, né. 

(E9) 

 

Aqui eu que sou responsável pela minha carreira, aqui tem poucos incentivos 

para você se desenvolver, você que tem que tentar melhorar tecnicamente, o 

aprendizado. Acho que seria legal a empresa se envolver mais, ainda é muito 

falho. (E1) 

 

É interessante notar que os entrevistados colocam como medida de sucesso tanto as 

promoções e a quantidade de dinheiro recebido quanto trabalhar com o que traz realização, 

ter possibilidades de aprendizagem, como a expatriação, e receber reconhecimento, não 

necessariamente financeiro. Estas opiniões remetem a características da carreira tradicional 

e também da carreira moderna, colocando a preferência dos repatriados entre estes dois 

tipos de carreira. 

Para mim é um conjunto, tá? Eu não entendo que você vá reconhecer hoje um 

empregado que tem uma relação capital-trabalho apenas com treinamento, com 

cargo, posicionamento. Eu acho que tem que ser tudo, tem que vir tudo, tem que 

vir uma remuneração por trás, tem que vir o reconhecimento, tem que vir a 

preocupação com a carreira, isso é um conjunto. (...) E o psicológico eu acho que 

esse é o grande desafio, na corporação, que é fazer o trabalho mais voltado para o 

psicológico. Eu vejo que isso é pouco explorado. (...) Se você quer, por um lado, 

melhorar a eficiência, eficácia do empregado, aumentar o comprometimento, não 

adianta só envolvê-lo com treinamento, remuneração. Você tem que envolvê-lo 

para conhecê-lo como pessoa. Você vai extrair o melhor dele sob ponto de vista 

de trazer um comprometimento natural porque ele vai perceber que ele é 

reconhecido, que as pessoas entendem ele, e que é a partir disso daí ele vai 

procurar dar o melhor dele. (E2) 

 

De maneira geral, as pessoas querem duas coisas: reconhecimento e salário né. 

Eu acho que se busca isso. (E3) 

 

Eu acho que é você chegar a um ponto que você deseja. Um cargo ou uma 

progressão. (E4) 

 

Uma expatriação é uma medida de sucesso. (...) Reconhecimento e recompensa 

também. (E5) 

 

Essas expatriações com certeza. Vivenciei, conheci situações, conheci coisas 

fantásticas. (E7) 

 

Eu acho que gostar do trabalho é a primeira coisa. Fazer o trabalho com gosto 

sabe, vir feliz para o trabalho. (...) A experiência de ir morar fora, até com pouca 
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experiência que eu tinha, foi maravilhoso porque eu aprendi muito. A 

possibilidade de aprender para mim é mais importante. (E8) 

 

Fazer o que você gosta é importante, ser bem remunerado por isso é importante, e 

ser lembrado para progredir na carreira, seja você querendo ser um consultor, 

coordenador, gerente, o que for, você sempre ser reconhecido. É uma utopia, mas 

é o que eu considero como sendo um sucesso na carreira. (E9) 

As suas recolocações no mercado, caso desejassem, também foram abordadas e o nível 

de dificuldade foi considerado alto devido à crise que está influenciando o mercado 

mundial e o Brasil no momento da pesquisa.  

Se você tivesse me feito essa pergunta há 1 ano e meio atrás, eu diria que seria 

muito pequeno o nível de dificuldade de alocação porque a indústria do petróleo 

estava bombando, estava todo mundo contratando. (...) Hoje, a indústria de 

petróleo entrou numa crise violenta aqui no Brasil e no mundo. (E3) 

Hoje é muito grande, nesse momento é. Qualquer pessoa que saia hoje teria 

certamente muita dificuldade porque o país está em recessão, a atividade de 

petróleo está diminuindo no mundo todo, desemprego no mundo todo, não é só 

aqui no Brasil. (E5) 

Atualmente nem os mais capacitados estão tendo facilidade em arrumar emprego 

né. Está tendo uma oferta maior de profissionais do que de emprego, então acho 

que hoje em dia está tudo mundo difícil. (E9) 

Apenas dois repatriados consideram que teriam uma fácil recolocação no mercado, 

demonstrando que a crise não os afeta. 

Eu acho que seria fácil. Porque eu já tenho mais de 39 anos de trabalho e eu tenho 

muitos amigos que trabalham em outras empresas que a gente tem um 

relacionamento muito estreito. (E2) 

Olha, eu acho que não teria muita dificuldade não, porque em outros países e tal, 

essas pessoas que tem criatividade, que conseguem desenvolver novas soluções, 

elas são valorizadas. (E6) 

Embora a situação econômica mundial impacte a possível recolocação dos 

entrevistados, é um fator momentâneo e que não está no controle destes funcionários. Tais 

funcionários são repatriados que buscam aprendizados, com facilidades de adaptação e que 

mantêm um networking. Além disso, acreditam que seus conhecimentos e habilidades 

seriam transferíveis para outras organizações, denotando serem indivíduos potencialmente 

empregáveis. Estes tipos de profissionais, que ainda possuem ampla experiência 

profissional internacional, parecem não se contentar em um emprego caso não estejam 

satisfeitos.  

 Readaptação cultural 
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Voltar a viver no país de origem não representou problemas de readaptação para os 

repatriados, demonstrando que mesmo sem algum suporte da organização a esta questão, se 

readaptaram satisfatoriamente em sua maioria. Entretanto, quatro entrevistados 

demonstraram ter enfrentado alguns estranhamentos e desconfortos nesta readaptação. 

Estas dificuldades poderiam ter sido identificadas pela organização e um apoio poderia ter 

sido oferecido a estes repatriados com o objetivo de minimizar tais dificuldades 

encontradas. 

Tipo, você vai comprar o seu almoço, a fila anda rapidinho, tudo rapidinho, e aí 

no aeroporto de São Paulo, tinham dois, três lugares só para você tomar café da 

manha e as filas enormes e as pessoas assim, “ah, eu não sei o que eu vou 

querer”, e aí aquilo me estressava um pouco. Cara, não é normal você esperar 

mais que 2 minutos para comprar alguma coisa que está ali pronta, esperar quinze 

minutos na fila para mim era uma coisa assim.... horrível! (…) Tem pequenas 

coisas que eu acho assim, achava mais fácil lé né, de disponibilidade e tudo até... 

Lá também tem coisas que são mais difíceis do que aqui assim. (E4)  
 
Eu demorei mais de 6 meses para me acostumar, colegas nossos dizem que se 

acostumar com o que é bom é fácil, acostumar com o que é ruim é que é difícil. 

(E8) 

 

Particularmente, eu sou um cara que me adapto fácil, eu, em pouco tempo, já me 

adaptei a vida daqui. Só que assim, a gente sempre pega bagagens de onde a 

gente vai, então algumas coisas eu estranhei por não ter aqui por ser tão obvio lá 

onde eu estava, outras coisas eu gostei por ser melhor de onde eu estava. Como, 

por exemplo, a questão de produtos, compras online, facilidades de devolver e de 

trocar e de pegar, ou então de ir e vir transporte público, trânsito é diferente, 

então trânsito foi algo que me desagradou bastante, transporte público daqui, 

embora eu tenha decidido usar mais, me desagrada um pouco porque não é igual 

a lá fora. (E9) 

 

Estou aqui no Rio, nunca morei aqui, o que eu faço, a família apavorada, estava 

no alto a questão do narcotráfico. (E10) 

4.4. COMPETÊNCIAS 

 

 Desenvolvimento de competências 

 

A expatriação representa uma oportunidade de aprendizagem para os funcionários, visto 

que eles irão vivenciar desafios e receber diferentes estímulos (TANURE; EVANS; 

PUCIK, 2007). A competência desenvolvida que mais se destacou entre os entrevistados foi 

a competência relacional. É possível perceber que a experiência da expatriação 

proporcionou a eles um grande aprendizado em se relacionar com pessoas com 

pensamentos e culturas diferentes. 

Habilidade em lidar com novas culturas e pessoas diferentes, e nisso eu acho que 

eu progredi um pouco, coordenar equipes diferentes com culturas diferentes, eu 

acho que isso foi legal. E lá eu trabalhei também com pessoas da Líbia, um país 
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muçulmano, estava saindo da guerra, e aí sim a cultura lá, o pessoal é bem difícil 

de lidar, esse pessoal mais ortodoxo, assim, mais pesada a religião né, então eu 

lidei com turcos e libios, então, jogo de cintura, eu aprendi muito a lidar com 

outras pessoas diferentes da cultura brasileira, isso também me ajudou. (E1) 

 

O trato com as relações interpessoais, com pessoas que tem uma forma de 

abordagem diferente. (...) Lá você vê que até no trato é um pouco diferente, 

existem umas nuances que são muito bem perceptivas, tipo comprometimento da 

palavra. Você passar uma confiança que para eles isso é muito importante 

entendeu, não é aquela coisa “só vale o que está escrito” (...) Uma vez dita, você 

vai ter que cumprir. Tem um valor muito grande. (E2) 

 

Eu acho que te dá outras visões diferentes de pontos de vista diferentes. (...) As 

pessoas que gostam mais de novidade é que procuram a expatriação, mas acho 

que você se torna uma pessoa mais aberta a diferenças, acho que é isso. (E4) 

 

Acaba impactando muito na relação com as pessoas, entendimento, que sempre 

tem também internamente uma diversidade de pensamentos das pessoas né (...) A 

gente volta mais preparado para isso, na relação com as pessoas e na relação com 

as empresas. Isso certamente impactou bastante. (E5) 

 

Sem dúvida, trato com as pessoas, o respeito a culturas diferentes. (E7) 

 

Bagagem cultural que você ganha, isso você usa em qualquer lugar que você 

esteja trabalhando, tanto em termos pessoais como profissionais, isso sem dúvida 

nenhuma. (E9) 

 

Habilidades de relacionamento muito fortes. (E10) 

A competência relacional se refere à capacidade de relacionamento com o próximo 

(RESENDE, 2000). Visto isso, pode-se associar tal competência ao também aprimoramento 

das competências gerenciais. Estas competências, segundo Mintzberg (2004), também 

emanam do relacionamento com pessoas e grupos, além de ser de difícil internalização e 

poder ser desenvolvidas na expatriação, em que o aprendizado na prática é requisitado 

(RUAS, 2005; SOUZA, 2007). 

Seis entrevistados relataram ter desenvolvido conhecimentos gerais, principalmente 

aqueles que não estavam habituados e não tinham entendimento. Estes conhecimentos 

desenvolvidos podem se relacionar com as competências não locais, que podem ser 

transferíveis entre a matriz e as subsidiárias (RUGMAN; VERBEKE, 2001). 

Então você começa a ter que estudar para coisas que eu nunca tinha feito, tive que 

conhecer, fazer, tive que licitar coisas que não eram da minha área, nunca tinha 

visto aquilo, tinha que pegar manuais de Companias, especificações para fazer, 

então tive que me virar em muita coisa que aqui eu não preciso. (E3) 

De conhecimento né, conhecimento da atividade, do mercado. (E4) 

Você tem que fazer muito mais coisas do que você faz no país de origem (...) 

Você tem que fazer muito mais coisas que você não fazia antes. (E5) 
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Então tinham perguntas de tudo quanto é tipo, aí eu tinha que estudar os 

principais números da Organização X para conhecer, saber falar sobre a empresa 

inteira e aprendi muito tecnicamente no meu trabalho. (E8) 

Uma visibilidade maior do negócio. (E10) 

Então você vai desenvolvendo mais, acumulando mais conhecimento né. (E6) 

Em menor número, a capacidade de negociação e a fluência no idioma também foram 

mencionadas. Assim como as competências técnicas, as quais são específicas sobre 

determinado assunto ou localidade (RESENDE, 2000). 

Fluência na língua inglesa. (E1) 

O idioma estrangeiro (...) A habilidade de negociação, você aprende mais a 

negociar porque você tem que negociar mais em frente. (E5) 

O inglês aprimorou, tanto na escrita quanto na fala (...) E técnica porque você 

acaba conhecendo detalhes dos locais que você está trabalhando, no mercado que 

você trabalha, no meu caso, negociação. (E9) 

Até de argumentação porque a gente está lá para negociar. (E4) 

A legislação daquele ambiente de negócios em cada país, o fato de ser diferente e 

na área de petróleo é diferente, cada país tem sua legislação e sua forma de agir. 

(E5) 

Foi observado, ainda, que para nenhum expatriado foi oferecido algum apoio para 

facilitação da aprendizagem. Para três entrevistados, entretanto, o convívio com pessoas 

mais experientes os auxiliaram em seus desenvolvimentos. A partir destes relatos, é 

possível refletir como seria interessante que a organização providenciasse para todos os 

expatriados a presença de funcionários mais experientes como seus tutores a fim de ajudar 

em seus processos de aprendizagem.   

Não por conta de expatriação e não formalmente. É claro que tem pessoas mais 

experientes que você se espelha ou você procura até um aconselhamento. (...) Eu 

trabalhava com um cara que tem 30 e muitos anos de empresa né, então assim, 

não formalmente, mas o fato de trabalhar com ele sempre você... você aprende 

também mais né. (E4) 

O meu gerente foi fundamental na época, uma pessoa que eu confio, que apesar 

de ter saído da Organização X, ele é amigo até hoje, ele me chama de uma das 

pupilas dele, ele é mais velho e ele gostava de ensinar, de preparar os mais novos, 

entendeu, então ele foi. (E8) 

Eu tive um tutor que na verdade eu dei sorte né. (...) É um senhor de seus 70 anos 

de idade e quando eu cheguei lá não tinha lugar para sentar, não tinha mesa, 

cadeira, aí ele tinha a mesa dele e uma mesa redonda, botaram um computador 

para mim e eu sentei de frente para esse cara. Eu aprendi muito de vida com esse 

cara, esse foi o coaching que eu tive, um coaching de vida e de experiência 

profissional de 50 anos de exercício da profissão. O cara era auditor, uma 

belíssima pessoa, ate hoje eu me comunico com ele. (E10) 
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Ainda, apenas para dois funcionários foram oferecidos cursos. Para o E7, um curso de 

espanhol, porém só depois de muito tempo já morando fora, e para a E8, dois cursos com 

duração de uma semana cada. Entende-se como carente a oferta de cursos para os 

expatriados disponibilizados pela organização que contribua para o desenvolvimento de 

outras competências. 

No último ano, depois de eu ter ficado 5 anos, aí eu fiz um curso de espanhol para 

melhorar a gramática. (E7) 

Eu fiz alguns treinamentos também, um curso em Cambridge de uma semana e 

um curso em Houston também de uma semana, mas esses cursinhos é mais para 

networking, conhecer gente. (E8) 

 Aplicação de competências 

Segundo Resende (2000), a aplicação do que foi desenvolvido no exterior é tão 

importante quanto à sua criação e aprimoramento. É do interesse também do repatriado 

aplicar no seu trabalho o que aprendeu na designação internacional, caso o contrário ficará 

desapontado (BLACK; GREGERSEN, 1999; FREITAS, 2006; GALLON, 2013). Pode-se 

observar por esta pesquisa que dos sete entrevistados que desenvolveram competências 

relacionais, seis usam tais competências no dia a dia do seu trabalho. É um bom indicativo, 

visto que muitos trabalham gerenciando pessoas e saber se relacionar com pensamentos 

diferentes auxiliam nesta atividade. 

Eu acho que é mais uma questão de você tentar compreender mais o outro, você 

ganha com essa questão de empatia, de se colocar no lugar do outro e tentar 

entender o comportamento. Então, como a gente sempre tem assim uma atividade 

muito voltada a uma supervisão, coordenação, a tratar com pessoas, e você ter 

uma experiência que as pessoas não são robôs, as pessoas têm sentimentos, as 

pessoas têm vontades próprias, as pessoas tem formas de pensar diversas, isso 

tudo traz para você uma experiência de como tratar com isso tudo. (E2) 

Acaba impactando muito na relação com as pessoas, entendimento, que sempre 

tem também internamente uma diversidade de pensamentos das pessoas né. (E5) 

Eu vou ser o gerente dessa área, para eu poder fazer minha voz chegar lá onde eu 

quero que chegue, eu vou ter que entender que o fluxo de comunicação lá 

funciona diferente do daqui, que o fator cultural eu tenho que considerar para 

qualquer coisa que eu vá fazer no ambiente diferente daquele que eu venho 

fazendo, então isso é uma coisa que já virou natural. (...) Eu tenho que respeitar 

as diferenças que existem entre nós, no que fazemos e entender que juntos somos 

sempre mais fortes. A partir do momento que a gente tem um canal de 

comunicação bom, que o entendimento exista adequadamente, e você tem um 

objetivo e tem um outro que pode não ser coincidente, mas desde que exista um 

processo de comunicação que respeitadas as diferenças a gente consiga aglutinar 

as ações para que todos os dois em um processo de ganha-ganha consigam 

alcançar seus objetivos, para mim é dez. (E10) 



71 

 

Entretanto, há um entrevistado que acredita poder contribuir e aplicar muito mais 

conhecimentos no cotidiano dentro da organização, evidenciando ausência de espaço 

disponível para uso de suas competências. 

Eu acho que a Organização X não tem um plano... por exemplo, você vai lá para 

fora ser promovido e poder aplicar os conhecimentos que eu usei. Isso não aplico, 

em outras empresas acredito que sim, que tem uma política de crescimento, o cara 

vai galgando, talvez sim, a única coisa é o respeito as pessoas, conhecimentos, a 

cultura, que eu aprendi experiência de vida que eu vivenciei, isso daí eu guardo, 

de fundo eu coloco. Eu acho que eu posso dar muito mais do que estou dando. 

(E7) 

A respeito dos conhecimentos gerais, dos seis entrevistados que relataram ter 

desenvolvido, quatro utilizam tais conhecimentos em sua rotina.  

Lá eu tive que ampliar a visão, aprender outras áreas. (...) Então, como eu peguei 

uma visão geral  muito grande, facilita bastante pra mim. (E3) 

Aplico muito em termos técnicos também. (E8) 

 

As competências que eu desenvolvi, fui desenvolvendo, eu aplico né, assuntos 

novos, técnica de pesquisa, conhecimento acumulado, uso de equipamentos 

novos, técnicas novas de laboratório... (E6) 

 

Já quanto à fluência no idioma adquirida no exterior e a capacidade de negociação 

aprimorada, de três entrevistados, apenas um ainda utiliza em seu trabalho no momento da 

pesquisa. Da mesma maneira, quanto aos conhecimentos específicos, de dois entrevistados, 

somente um aplica tais conhecimentos no dia a dia, enquanto os conhecimentos do outro 

entrevistado se relacionam com as competências locais, aquelas que são de difícil 

compartilhamento por ser tão exclusivas de um mercado (RUGMAN; VERBEKE, 2001). 

Com estes indicativos, pode-se perceber que, fora as competências relacionais, o 

desenvolvimento e sua posterior aplicação das competências relacionadas aos 

conhecimentos gerais e técnicos dos funcionários desta organização podem ser melhorados 

para que o ganho, tanto do ponto de vista do repatriado quanto da organização, seja maior. 

 Diferencial da expatriação 

 

É observada uma unanimidade quanto à expatriação ser considerada uma diferenciada 

fonte de aprendizagem.  Além de uma melhora nas relações interpessoais que a designação 

internacional proporciona, o “colocar em prática” aquilo que se tem na teoria é evidenciado 

a partir dos relatos dos entrevistados. Pode-se perceber que a experiência da expatriação 

proporcionou possibilidades de aprendizados singulares em comparação a outras fontes de 

ensino formais.  
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Vida prática. Sai da teoria e vai para o mundo. Inclusive, você até se surpreende 

com coisas que você nem sabe que tem dentro de você que você acaba expondo. 

(E2) 

Um curso é uma coisa mais teórica né, e a expatriação, no nosso caso, é uma 

experiência prática. (E4) 

Eu acho que a melhor maneira de você aprender é aprender fazendo. (...) O 

grande aprendizado é o autodidatismo, eu acho que ninguém vai conseguir te 

passar isso né. (...) Também é a questão do multiculturalismo. (E6) 

É mais rica culturalmente, pessoalmente, experiência de como fazer as coisas, 

fazer as coisas acontecerem. A experiência tácita é fundamental, e só a 

expatriação proporciona isso. E só um processo de expatriação muito bem 

estruturado pode causar esses efeitos positivos todos e diminuir eventuais 

impactos negativos que sempre vão existir, eu acho que a expatriação é muito 

legal. (E10) 

Ela te dá uma maturidade maior, se acelera a maturidade, coisas que outras 

formas de ensino, por exemplo, não te dão né. (...) A expatriação é uma 

experiência, na minha visão, muito importante na vida de um profissional, eu 

diria até que deveria ser estimulada. (...) A expatriação traz um ganho para pessoa 

na convivência também, ajuda a enfrentar esse mundo que vem aí. (E5) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. CONCLUSÕES 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar se a experiência de expatriação proporciona 

a criação e/ou o desenvolvimento de competências e se há a aplicação destas na repatriação 

de funcionários em uma organização multinacional brasileira. Para auxiliar no alcance deste 

objetivo, foram estabelecidos alguns objetivos específicos. 

O primeiro é a descrição de todo o processo da expatriação e repatriação vivenciado 

pelos repatriados. No momento da pré-expatriação, há uma série de questões inerentes à 

preparação para a designação internacional. No que se refere à seleção, foi observado que a 

oportunidade da expatriação surge a partir de convites e indicações, com um processo 

seletivo posterior ou não. É evidenciado que é uma experiência proporcionada a alguns 

empregados especialmente, visto que é resultado de indicações de superiores. Em mais da 

metade dos casos foram selecionados funcionários que já tinham alguma experiência 

profissional internacional, evidenciando a escolha estratégica de empregados com 

familiaridade em se adaptar em meio a culturas diferentes visando uma melhor adaptação. 

Eles sentiram que poderiam recusar a proposta caso quisessem, sem sentir que isso pudesse 

resultar em algum tipo de regressão em suas carreiras. Tal fato demonstra que a 

organização os deixa à vontade para que tomem suas decisões quanto à ida. As opiniões das 

famílias, peças tão importantes para o sucesso da expatriação, foram consideradas. Os 

familiares eram a favor da mudança, denotando um importante apoio dado à decisão do 

funcionário. 

A respeito do que motiva aos entrevistados a aceitarem os convites para viver e 

trabalhar no exterior, se destaca a chance de vivenciar culturas diferentes e obter 

experiências capazes de agregar e resultar no desenvolvimento de suas carreiras. Tais 

funcionários caracterizam-se como preocupados com a formação da sua carreira e 

interessados no que lhe é diferente. Chama a atenção os repatriados caracterizarem com 

importância o fato de terem sido expatriados. Ter independência nas decisões e representar 

a organização no exterior são atributos que parecem os orgulhar, evidenciando se tratar de 

um papel relevante para a organização. 

Já quanto aos treinamentos, foi notada a ausência de um programa estruturado de 

preparação para a expatriação, em que treinamentos são proporcionados aos funcionários e 

suas famílias. Os entrevistados passaram por algumas dificuldades com a cultura e com 

idiomas, mas a adaptação cultural se deu de maneira satisfatória, embora não tenham tido 
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um programa específico de preparação para a ida. Assim como os funcionários, suas 

famílias também tiveram uma boa adaptação no exterior. É interessante notar que a família 

representa um papel de importância para os entrevistados, à qual deve ser dado cuidado e 

atenção. No ambiente de trabalho, foi constatado que a maioria dos expatriados não 

enfrentou problemas relevantes de adaptação. Entretanto, quatro entrevistados relataram 

passar por pequenas complicações referentes ao cotidiano no trabalho. As dificuldades 

encontradas pelos funcionários poderiam ter sido minimizadas caso a organização 

oferecesse algum programa de preparação para o que o futuro expatriado se sentisse pronto 

com o que encontrasse no exterior, seja com questões culturais ou profissionais. Foi notado 

que as experiências interculturais que os repatriados tinham antes da designação 

internacional os ajudaram em suas adaptações. Pode-se perceber com isso que a habilidade 

intercultural e a experiência com culturas diferentes auxiliam no processo da adaptação, 

podendo explicar a satisfatória adaptação dos expatriados no exterior, mesmo sem uma 

preparação adequada. 

 A relação entre o expatriado e a unidade de origem caracterizou-se como presente, em 

que os contatos eram frequentes. Isto denota um adequado vínculo entre a sede e o 

funcionário que está afastado fisicamente. Já a remuneração e benefícios oferecidos ao 

expatriado compensaram as dificuldades em estar fora do país de origem para a maioria dos 

entrevistados, demonstrando ser um pacote financeiro apropriado para a expatriação.  

A volta dos funcionários para o país de origem pode ser considerada um momento de 

desordem e, por isso, uma adequada preparação deve ser planejada. Para a maioria dos 

entrevistados, a experiência da repatriação foi insatisfatória, sem nenhum planejamento 

sobre atribuições, funções e cargos. É observada a ausência de um programa formal de 

repatriação, em que seja oferecido aos repatriados um planejamento de carreira, tutoria e 

treinamento intercultural, se necessário. Este planejamento tão importante para retenção de 

funcionários diferenciados não é feito desde antes da ida do expatriado para a designação 

internacional. É observado também que apenas metade dos expatriados teve conversas 

sobre suas futuras atribuições quando estavam perto da volta. Ainda, tais negociações se 

caracterizaram como frutos da rede de relacionamentos do próprio funcionário, e não de 

uma ação estruturada da organização. A readaptação no ambiente de trabalho não 

representou problemas para três funcionários. Entretanto, três passaram por algumas 

complicações e quatro alegaram ter sido desmotivador o retorno, sem atividades e funções 

programadas para eles. Este cenário ratifica a necessidade de melhora na prática da 

repatriação desta organização, com um efetivo planejamento de carreira em que sejam 
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consideradas as expectativas e opiniões destes funcionários, além de existir funções já 

estabelecidas para eles em seus retornos. A readaptação cultural no país de origem 

aconteceu de maneira satisfatória pelos entrevistados, mesmo sem apoio da organização 

neste sentido. Alguns desconfortos foram sentidos por quatro entrevistados, como trânsito e 

características do povo em determinadas regiões.  Vê-se que estas dificuldades poderiam 

ser sido mapeadas pela organização a fim de fornecer suporte aos repatriados para 

minimizá-las. 

Ao analisar os cargos dos entrevistados no momento da pesquisa, observou-se que nove 

deles mantiveram seus níveis gerenciais ou de consultoria. Destes nove, três repatriados 

evoluíram formalmente somente após dois anos e retornaram da expatriação sem um cargo 

gerencial como esperavam e um entrevistado alegou ter sido prejudicado em sua ascensão 

na carreira. Um repatriado, que retornou há poucos meses na época da entrevista, teve o seu 

nível rebaixado. Vale ressaltar que foram entrevistados apenas funcionários que ainda estão 

na organização e que não saíram por se sentirem desvalorizados e desmotivados após 

retornarem da expatriação. Essa situação, embora demonstre um cenário positivo quanto ao 

crescimento formal na carreira a longo prazo, evidencia como é fundamental uma política 

de valorização do repatriado a curto prazo também para retenção de um diferenciado 

profissional e para uma posterior aplicação e compartilhamento de conhecimentos dentro 

da organização.  

A percepção dos repatriados quanto a sua empregabilidade e a quem destinar a 

responsabilidade por suas carreiras também foi analisada neste trabalho. Os entrevistados 

alegaram sentir que os próprios são os principais responsáveis por suas carreiras. 

Entretanto, acreditam que a organização também deva ter um papel atuante em suas 

carreiras e que poderia existir um equilíbrio nesta relação. Este fato traz a reflexão de que 

tais funcionários não desejam estar sozinhos neste caminho em busca do seu 

desenvolvimento e progresso de suas carreiras. Embora a ação do indivíduo seja 

determinante, o peso da responsabilidade não deveria recair somente em cima dos 

empregados e a organização poderia proporcionar maior auxílio e oportunidades a eles.  

Ainda, é atribuído como medidas de sucesso, as promoções, o dinheiro recebido, atuar 

em um trabalho significativo, ter possibilidades de aprendizado, como a expatriação, e 

receber reconhecimento, não necessariamente financeiro. Estas mentalidades refletem 

atributos da carreira moderna e também da carreira tradicional, inclinando a posição dos 

repatriados entre tais tipos de carreira. Os entrevistados colocam na crise a responsabilidade 

pela difícil recolocação no mercado, caso optassem por buscar um novo emprego. 
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Entretanto, trata-se de uma circunstância pontual. Tais repatriados possuem facilidades em 

se adaptar, buscam novos aprendizados e mantêm um networking. Ainda, creem que suas 

habilidades e conhecimentos poderiam ser aproveitados em outras organizações, 

demonstrando serem profissionais potencialmente empregáveis. Pode-se observar que estes 

profissionais, os quais possuem vasta experiência internacional, não parecem se contentar 

em um emprego se não estiverem satisfeitos.  

Por fim, o desenvolvimento de competências na expatriação e sua posterior aplicação 

no cotidiano do trabalho na repatriação representam o objetivo principal desta pesquisa. Foi 

observado que as competências relacionais foram as mais desenvolvidas no exterior. Tais 

competências foram adquiridas a partir do relacionamento com pessoas com mentalidades e 

culturas diferentes que poucas oportunidades, como a expatriação, proporcionam. É 

possível perceber que a designação internacional disponibiliza ao expatriado colocar em 

prática todo o conhecimento adquirido na teoria e melhorar as relações interpessoais, sendo 

uma diferencial fonte de ensino. Pode-se associar tais competências relacionais ao 

aprimoramento das competências gerenciais, visto que estas também surgem no 

relacionamento com outras pessoas e as habilidades em se relacionar são muito utilizadas 

na gestão de pessoas. Também foi destacado por seis entrevistados o aprimoramento de 

conhecimentos gerais, que se relacionam com as competências não locais e, em menor 

número, a capacidade de negociação, fluência no idioma e competências técnicas. Vale 

salientar que a nenhum expatriado foi disponibilizado algum tipo de apoio para facilitar a 

aprendizagem, mas, para três entrevistados, o convívio com funcionários mais experientes 

serviu como fontes de aprendizado. Com estes relatos, vale considerar o estabelecimento de 

tutores companheiros de trabalho como uma opção estratégica adotada pelas organizações 

para facilitação da adaptação e aprendizagem dos expatriados. A oferta de cursos no 

exterior para os expatriados também pode ser melhorada a fim de contribuir no 

desenvolvimento de outras competências. 

No que se refere à aplicação do que foi desenvolvido no exterior, momento tão 

significativo e relevante, percebeu-se que daqueles sete expatriados que ampliaram as suas 

competências relacionais, seis utilizam em seu trabalho no momento da pesquisa. Vê-se que 

muitos trabalham gerenciando pessoas e tais competências são muito úteis nesta atividade. 

É possível constatar que as competências relacionais foram aproveitadas pelos repatriados 

em sua volta, agregando para o bom desempenho de suas funções. 

 Quanto aos conhecimentos gerais, dos seis entrevistados que aprimoraram tais 

conhecimentos, quatro os usam em sua rotina. Já a respeito à fluência no idioma e 
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capacidade de negociação, de três repatriados, apenas um faz uso em suas atribuições, 

assim como os conhecimentos específicos, que de dois entrevistados, somente um aplica 

em suas atividades. Com isso, pode-se perceber que as competências relacionadas aos 

conhecimentos gerais e técnicos dos funcionários podem ser melhor desenvolvidas e, 

posteriormente, melhor aplicadas nas atividades dos repatriados para que tanto o indivíduo 

cresça quanto a organização tenha sucesso.  

5.2. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Pode-se citar como limitação da pesquisa o número de entrevistados, visto que poderia 

ser mais vantajoso um tamanho maior da amostra para maior aprofundamento da pesquisa. 

As conclusões do estudo não são generalizáveis, porém auxiliam como indicativo para 

melhorias no processo da expatriação. Ainda, seria interessante contar com a 

representatividade de funcionários da área de recursos humanos e repatriados desligados da 

organização, registrando suas opiniões e progredindo na análise. 

5.3. SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

Para evoluir nas pesquisas sobre o tema, sugere-se pesquisar sobre o desenvolvimento e 

aplicação de competências em organizações de outros ramos visando levantar possíveis 

semelhanças e diferenças com esta pesquisa. Faz-se interessante também estudar sobre o 

processo da expatriação tanto em organizações privadas quanto em organizações públicas, 

buscando identificar divergências e aproximações entre elas. Ademais, os estudos sobre a 

repatriação devem ser estimulados a fim de conferir como esta etapa vem sendo tratada 

pelas organizações, levantando possíveis melhorias para esta questão. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 

Perfil 

Gênero: 

Idade quando foi expatriado: 

País de destino: 

Tempo de empresa quando foi expatriado: 

Cargo antes da expatriação: 

Cargo durante a expatriação:  

Pré-expatriação 

1. Como foi o processo de seleção? 

→ Quais foram suas motivações e expectativas com a expatriação? 

→ Qual foi o objetivo da missão? 

→ Sentiu que poderia recusar? 

2. Como foi o processo de preparação para a expatriação? 

→ Houve treinamento técnico/cultural? 

→ Qual foi a posição da família? 

3. Houve alguma conversa ou planejamento sobre a carreira antes de partir? 

Expatriação 

4. Como foi a adaptação cultural e no ambiente de trabalho? Cite experiência positivas 

e pontos de dificuldade. 

→ Houve influência da remuneração e benefícios na adaptação? 

5. Tinha experiências interculturais prévias? Se sim, influenciaram na sua experiência 

da expatriação? 

6. Acredita ter desenvolvido competências? Quais? 

7. Como estas competências se refletem hoje no seu trabalho? Você aplica o que 

desenvolveu/aprendeu? 

→ A que você acha que isto se deve? 

8. Acha que a experiência da expatriação tem diferencial em relação a outras fontes de 

ensino? 

9. Teve algum apoio para aprender/desenvolver? Algum curso, coaching, feedback de 

avaliação ou alguma pessoa ajudou no processo de aprendizagem? 
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10. Como era seu relacionamento com a sede? 

Repatriação 

11. Como foi a preparação para a sua volta? 

→ Quanto tempo permaneceu? 

→ Há quanto tempo retornou? 

→ Houve algum tipo de discussão sobre qual posto você ocuparia em sua volta e 

quais seus desejos em termos de carreira? 

12.  Como foi a readaptação cultural e no ambiente de trabalho? 

→ Sentiu reconhecimento dos colegas? 

→ Houve treinamento de readaptação para você ou sua família? 

13. O que significou a expatriação para sua carreira, tanto na progressão formal quanto 

na sequência de experiências/trabalhos ricos para a carreira? 

→ Qual é seu cargo após a expatriação? 

14. Em relação à carreira, o que você considera como uma medida de sucesso? 

15. Qual sua opinião sobre a responsabilidade quanto à sua carreira e o seu papel e da 

organização? 

16. Se você saísse desta organização, qual nível de dificuldade você atribuiria a sua 

alocação em outra? Por quê? 

→ Acredita que suas habilidades seriam transferíveis para outras organizações? 

 


