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A VIDA DE VIAJANTE 
Luiz Gonzaga 

 

Minha vida é andar 
Por esse país 

Pra ver se um dia 
Descanso feliz 

Guardando as recordações 
Das terras por onde passei 

Andando pelos sertões 
E dos amigos que lá deixei. 

 

Chuva e sol 
Poeira e carvão 
Longe de casa 

Sigo o roteiro 
Mais uma estação 

E alegria no coração. 
 

Minha vida é andar... 
 

Mar e terra 
Inverno e verão 

Mostra o sorriso 
Mostra a alegria 
Mas eu mesmo não 

E a saudade no coração 
Minha vida é andar... 

   



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“De tudo, ficaram três coisas: 

a certeza de que ele estava sempre começando, 

a certeza de que era preciso continuar e 

a certeza de que seria interrompido antes de terminar. 

Fazer da interrupção um caminho novo. 

Fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, 

do sono uma ponta, da procura um encontro.” 

O Encontro Marcado 

 Fernando Sabino. 

   



RESUMO 
 
 
 

A globalização econômica, a abertura dos mercados, o aumento da competição entre 
as empresas e o controle da inflação desde Maio de 1994 ajudaram a criar uma geração de 
executivos acostumados a empreender internacionalmente. Estudiosos organizacionais 
procuraram compreender as características que ensejam respostas bem sucedidas aos novos 
desafios do mercado. Nesse novo cenário, o executivo expatriado ganha destaque e 
importância. Esse gerente sai temporariamente de seu país para trabalhar no estrangeiro por 
um período pré-estabelecido. Na chegada ao país hospedeiro, o choque cultural é muito 
grande e pode provocar não-adaptação. O expatriado, na maioria das vezes, necessita 
reaprender a trabalhar e a aceitar a cultura do país onde foi trabalhar, para produzir resultados 
que justifiquem sua transferência. Entender a cultura, para administrar em outro país, é um 
dos pré-requisitos da construção de uma carreira internacional bem sucedida. Objetivou-se, 
com esse trabalho, descrever as percepções do executivo brasileiro expatriado e a influência 
da distância psíquica nesse processo, investigando quais os fatores facilitadores ou 
dificultadores do processo de adaptação e, principalmente, a sua percepção em relação à nova 
função que desempenhará. Os sujeitos da pesquisa foram 13 executivos, sendo que oito (08) 
já passaram por esse processo e cinco (05) o estão vivenciado. A coleta de dados foi realizada 
por meio de entrevistas pessoais semi-estruturadas, de acordo com um roteiro previamente 
estabelecido. Para se compreender a percepção dos executivos, em relação à sua nova função, 
e quais fatores da distância psíquica são mais influentes no sucesso ou no fracasso do 
processo, utilizou-se a história oral como instrumento metodológico. Essa metodologia, cujo 
centro de interesse é o próprio individuo na história, possibilitou construir um panorama dos 
fatores que ajudam, afetam ou dificultam a expatriação. Desse recurso metodológico surgiram 
quatro grupos semânticos: seleção, adaptação, atuação e retorno, que foram divididos em 
subgrupos. Verificou-se que as principais dificuldades surgem logo no início da permanência 
no exterior: pela falta de um bom treinamento; pelo choque cultural da chegada, mesmo que o 
executivo conheça aspectos da cultura do país hospedeiro; pela dificuldade com o idioma 
estrangeiro e, muitas vezes, pela falta de comprometimento dos trabalhadores locais. Quanto à 
volta para o Brasil, a falta de apoio por parte das empresas é um grave problema, pois elas se 
esquecem de que os executivos e suas respectivas famílias terão que se readaptar aos 
ambientes familiar, pessoal e profissional anteriores.     
 
Palavras-chave: Internacionalização. Competitividade. Cultura. Percepções. Distância 

Psíquica. Expatriação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



ABSTRACT 
 
 
 
The economic globalization, the opening of the control markets, the increase of the 
competition among companies and the inflation in the last ten years (May 1994), helped to 
create a generation of executives used to enterprise internationally. Organizational scholars 
have tried to understand the characteristics that offer successful to the new challenges of the 
market.  In that new setting, the expatriate executive earns highlight and importance.  That 
manager leaves temporarily of his country for work abroad by a pre-established time. In the 
arrival to the host country, the cultural shock is very big and becomes one of the causes of the 
non adaptation. The expatriate usually is going to have to relearn its work and accept the 
culture of the new job country and present results that justify his transference. To understand 
the culture in order to manage in another country is one of the pre-requirements to build a 
successful international career. The aim of this work is to describe the perceptions of the 
expatriate Brazilian executive and the influence of the psychic distance in that process, 
investigating which are the factors that enhance or inhibit the process of adaptation, and 
specially their own perception regarding the new function they will perform. The research 
sample were of 13 executives, eight (08) have already gone through this experience and five 
(05) are going through it. Data gathering was carried out by means of personal semi-
structured interviews according to a previously established script. In order to understand the 
perception of the executives regarding their new function and which factors of the psychic 
distance have more influence over success or failure of the process. Oral history was used as 
methodological instrument.  That methodology enabled to build a panorama of the factors that 
help, affect or complicate the expatriation, since we understand that this approach has as its 
core, the subject individual history. Of that methodological resource four semantic groups 
arose: selection, adaptation, action and return, being that, those groups were subdivided into 
smaller groups.  It’s been verified that the main difficulties arise just in the beginning, with 
the absence of a good training, the arrival cultural shock, even though the executive knows 
about aspects of the host country culture, the difficulty with the local language and many 
times with the absence of commitment by the local workers. In what concerns the return to 
Brazil, the absence of support by the companies is a serious problem, since this ones forget 
that, in the return, the executives and their respective families will need to readapt to the its 
old professional, personal, and family environment.   
 
Key words: Internationalization. Competitiveness, Culture, Perceptions, Psychic Distance, 
Expatriate. 
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 1 INTRODUÇÃO

 

O contexto da globalização vem imprimindo mudanças radicais na estruturação 

e nas práticas das empresas transnacionais. O uso de novas tecnologias e a busca por 

países mais atraentes para o investimento e desenvolvimento de novos negócios fizeram 

com que as empresas, que atuam em cenários internacionais, se reestruturassem face à 

competição internacional cada vez mais acirrada (HOMEM; TOLFO, 2004). O termo 

globalização tem sido usado de maneira exaustiva como fenômeno cultural, político ou 

econômico na esfera de internacionalização das empresas e na exploração das 

oportunidades de novos negócios. O impacto da globalização trouxe profundas 

mudanças para o cenário das empresas brasileiras.  

A internacionalização tornou-se um fator importante devido à concorrência e à 

velocidade com que a economia mundial está mudando. Com esse ambiente 

internacional cada vez mais complexo, o desafio dos empresários está centrado na 

capacidade de formular e de implementar estratégias concorrenciais que lhes 

possibilitem ampliar ou, no mínimo, conservar uma posição sustentável nos mercados 

interno e externo. A atual conjuntura de mercados globais propicia, portanto, o convívio 

de pessoas de diversas nacionalidades e culturas dentro de um mesmo ambiente 

organizacional.  

As organizações, de maneira geral, apresentam preocupações em relação à sua 

sobrevivência frente a mercados altamente competitivos e turbulentos, criados muitas 

vezes por uma economia global bastante independente e por um aumento da competição 

entre as empresas. Percebe-se ainda que, à medida que as economias nacionais abrem-se 

aos investimentos externos, aparecem novos concorrentes de diferentes mercados. 

Conseqüentemente os consumidores tornam-se cada vez mais exigentes em relação à 

qualidade e preço dos produtos. O mercado está promovendo desafios estratégicos e 

organizacionais em todas as empresas, afetando a demanda, a oferta, a concorrência e as 

estratégias competitivas, como as parcerias inter-organizacionais, que as empresas 

nacionais estão começando a utilizar. A finalidade é permanecerem no mercado, mesmo 

com a entrada de uma empresa internacional concorrente.  

Esses cenários são responsáveis pelo aumento das freqüências nas interações 

cross-culturals: estudos que buscam, primordialmente, identificar similaridades e 

diferenças entre países. Várias situações de trabalho, incluindo viagens curtas de 
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negócios para outros países, longos tempos de missão no exterior e no próprio dia-a-dia 

de trabalho dentro das organizações, são permeadas pelas interações cross-culturals 

(BLACK; MENDENHALL, 1990).  

A internacionalização das empresas brasileiras foi tardia se comparada com a de 

empresas de países desenvolvidos e mesmo com a de outros países emergentes, 

inclusive da América Latina. Na década de sessenta e setenta houve, por parte de poucas 

empresas, investimento direto no exterior (IDE). Algumas instalaram subsidiárias. 

Somente a partir da década de noventa é que a maior parte das empresas realizou IDE. 

As empresas brasileiras começaram a preocupar-se com a qualidade de seus produtos e 

serviços. Antes, não se tinha concorrência internamente e não se valorizava a 

concorrência do mercado externo. A liberalização do mercado brasileiro, a estabilização 

da moeda e medidas que facilitaram as condições de entrada e saída de produtos e 

serviços do país, melhorando a rentabilidade do capital estrangeiro, fizeram com que o 

país se tornasse novamente um locus atrativo para os investidores (RODRIGUES, 

1999).  

Com a abertura das importações, no período Collor, houve necessidade de as 

empresas brasileiras tomarem consciência da necessidade de melhoria de seus produtos 

e serviços. Elas começaram a valorizar o mercado externo para não perderem 

competitividade, já que agora a concorrência interna se acirrara com a entrada de novos 

produtos e serviços no mercado doméstico. Cabe destacar também que a criação do 

MERCOSUL teve por objetivo incentivar o comércio entre países-membros e melhorar 

as condições desses mercados individuais. O MERCOSUL contribuiu para que novos 

investidores viessem para o Brasil por meio da redução de barreiras tarifárias e 

incentivo brasileiro para os países-membros.   

Considerando-se o tamanho e a diversidade da indústria brasileira, é 

surpreendente o pequeno número de empresas exportadoras brasileiras, a baixa 

diversificação da pauta de exportação de manufaturados e a pouca penetração nos 

mercados internacionais. Mais ainda, surpreende a inexistência de verdadeiras empresas 

multinacionais no universo das empresas brasileiras.   

De acordo com Rocha (2003, p.27), pode-se dizer que as empresas brasileiras 

não se internacionalizam pelas imensas dificuldades que a elas se apresentam, 

originadas do isolamento geográfico e lingüístico, da formação cultural e do impacto do 

ambiente sobre as motivações empresariais. Não se pode deixar de lado a questão da 
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dificuldade de escolha dos canais de exportação, e a carência de fornecedores capazes e 

eficazes. 

As empresas, quando decidem pela internacionalização, enfrentam muitos 

problemas como: a legislação vigente, a situação política e econômica do país, o 

ambiente de negócio e a cultura. Um dos maiores problemas que elas enfrentam é a 

escolha de pessoas confiáveis, capacitadas, com habilidades que lhes permitam assumir 

um papel muito importante e de muita responsabilidade na internacionalização. É 

necessária, portanto, a presença de um gerente intercultural com capacidade de 

interpretar sinais de mercados diversos, de entender o desejo dos consumidores e de 

suas equipes locais e universais, ou seja, de pensar globalmente e agir localmente, 

sabendo tirar proveito de oportunidades em negócios rentáveis e duradouros em solo 

estrangeiro.  

Gerentes qualificados e habilidosos são essenciais para o bem-estar de qualquer 

companhia. Uma atividade muito utilizada por multinacionais é a da expatriação: 

processo de transferência de profissionais experientes na área em que a empresa deseja 

trabalhar. Este processo é o conjunto de etapas que vão desde o recrutamento e seleção 

dos candidatos a cargos no exterior até a inserção e o acompanhamento do individuo no 

novo ambiente organizacional.  

A expatriação torna-se algo comum nas organizações, com os profissionais 

tendo que se adaptar rapidamente à cultura local onde irão atuar por um determinado 

período de tempo. Os gerentes devem ter fluência do idioma, muita experiência 

profissional, capacidade de adaptação a novas regras, habilidades e competências 

organizacionais com a nova equipe de trabalho. O número de executivos brasileiros que 

vão ocupar posições de destaque fora do país vem crescendo de forma acelerada com a 

internacionalização das empresas nacionais. Essa experiência não está sendo bem 

administrada pelas empresas, causando transtornos para ambos os lados. Existe uma 

ineficiência dos programas criados pelas empresas a fim de preparar os executivos e 

familiares para viverem na nova realidade. Inexiste treinamento específico para os 

profissionais que vão residir em outro país, com cultura e costumes diferenciados dos 

seus. 

Os executivos globais devem ser sensíveis ao mercado, exercendo um papel 

importante para detectar as necessidades dos clientes locais e para defender a posição de 

mercado da empresa diante dos competidores. Para isso, deve-se quebrar a barreira da 

distância psíquica: fatores que impedem ou prejudicam o fluxo de informações entre 
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empresas e mercados estrangeiros ou entre fornecedores e consumidores (JOHANSON; 

WINDERSHEIM-PAUL, 1975). 

O conceito da distância psíquica foi proposto por Evans, Treadgold e Mavondo  

(2000b, p. 375), como sendo “a distância entre o mercado doméstico e um mercado 

estrangeiro, resultante da percepção e do entendimento da existência de diferenças 

culturais e negociais entre os mesmos”.  

De acordo com Rezende (1999, p. 71), a distância física pode abreviar o 

processo de internacionalização da empresa à medida que padrões culturais semelhantes 

exigem menores esforços na aquisição de conhecimentos e habilidades e, em 

conseqüência, possibilitam maior comprometimento com esse mercado. Países 

localizados longe do país investidor exigem formas de penetração ou atuação mais 

sofisticadas, as quais só são possíveis em estágios mais avançados do processo de 

internacionalização. 

A capacidade do gerente em adaptar-se à cultura do país onde vai trabalhar é um 

fator de grande importância para seu sucesso. A cultura e as relações interculturais não 

são os únicos fatores responsáveis pelo processo bem sucedido de expatriação. Os 

executivos têm que possuir uma série de percepções para liderar no país aonde vão 

atuar.  

A resposta está no desenvolvimento do mindset global, um conjunto de 

características aplicáveis tanto a empresas quanto a indivíduos. Pretende-se, portanto, 

que as pessoas saibam gerenciar processos contínuos de mudanças e de aprendizagem; 

enxergar cenários mais amplos, em busca de aprendizado sobre potenciais mercados e 

competidores, de novas tecnologias e de novos fornecedores de materiais, de recursos 

humanos e financeiros. Consiste também em apreciar, valorizar e gerenciar a 

diversidade humana e cultural: saber conviver com paradoxos, lidar com forças 

contraditórias e gerenciar conflitos que naturalmente surgem entre unidades funcionais, 

geográficas e de negócios (CYRINO; PENIDO, 2005). 

A adaptação da família do gerente também é de grande importância, pois é uma 

preocupação a menos para ele. A insatisfação de sua família irá influenciar em seu 

ambiente de trabalho e em sua própria adaptação. A gerência de recursos humanos tem 

que estar atenta a esses detalhes para o bom desempenho de seu funcionário no exterior. 

Há relativamente poucos trabalhos teóricos a respeito do perfil de gerentes em 

contexto de globalização dos mercados. Os gerentes devem ter competências para lidar 

com as diferenças culturais na hora de tomarem decisões. Devem pensar no cliente local 
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e não no cliente de seu país de origem, ou seja, precisam desenvolver novas 

competências e habilidades para administrar no novo cenário.  

Segundo Kilimnik (1999, p. 258), o ambiente atual de internacionalização de 

negócios encoraja a transferência de pessoal com objetivo de desenvolvimento 

organizacional. As empresas devem criar habilidades para a tomada de decisão em outro 

país culturalmente diferente, para a interpretação de uma variedade de situações e para 

que as decisões sejam assertivas. Portanto, as empresas precisam selecionar e treinar os 

gerentes com essas competências e com facilidade de adaptação, além de proporcionar 

toda uma infra-estrutura para eles e para as respectivas famílias.  

Pelas razões descritas acima, a proposta dessa pesquisa é tratar aspectos da 

internacionalização das empresas brasileiras, com maior ênfase nas percepções do 

gerente expatriado acerca do novo cargo que vai exercer e, ainda, nas suas habilidades e 

competências no nível organizacional. E, além disso, verificar como os fatores da 

distância psíquica influenciam no ajustamento desse executivo longe de seu país de 

origem. Com o propósito de identificar os principais fatores facilitadores e 

dificultadores deste processo, serão pesquisados os elementos de complexidade da 

gerência expatriada, focando desde a escolha e o treinamento de gerentes até a 

repatriação, e se a distância entre o mercado brasileiro e o estrangeiro tem influência 

positiva ou negativa. 

As questões norteadoras do trabalho podem ser explicitadas da seguinte forma: 

que percepções são determinantes para o êxito profissional e pessoal da gerência 

brasileira expatriada? E que fatores da distância psíquica são mais influentes? Para 

responder a essas questões, foram definidos os seguintes objetivos: 

 

Objetivo geral: analisar as percepções dos gerentes das empresas brasileiras no processo 

de expatriação e os fatores influenciadores da distância psíquica. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar os elementos da distância psíquica que são percebidos como facilitadores e 

dificultadores para o gerente expatriado; 

 

2. Identificar as estratégias pessoais e corporativas para a redução de riscos e insucessos 

na atuação da gerência expatriada; 
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Esse estudo está dividido em cinco partes: a segunda parte inicia com a 

Fundamentação Teórica, subdividida em oito itens específicos: 1) Modelos de 

Internacionalização das Firmas; 2) Teorias de Internacionalização das Firmas; 3) Modos 

de Entrada e de Operações; 4) Competitividade na Internacionalização os Gerentes 

expatriados; 5) Internacionalização das Empresas Brasileiras; 6) Cultura: conceitos e 

interpretações; 7) O papel da Distância Psíquica no processo de Internacionalização e a 

influência no processo de expatriação; 8) Executivos brasileiros expatriados: percepções 

da nova função. A terceira parte descreve a Metodologia aplicada nesta pesquisa com a 

Descrição do Caso, seguida da Análise dos Dados. A quarta parte apresenta as 

Considerações Finais, Limitações e Sugestões para Estudos Futuros. 

Com esse trabalho, pretende-se analisar aspectos da internacionalização de 

empresas brasileiras, contribuindo para a nova demanda da gestão internacional de 

recursos humanos, como a busca de melhor estratégia de expatriação, e também para 

estudos e pesquisas futuras sobre essas questões. Espera-se apresentar os tipos de 

ajustamento internacional relativo aos executivos expatriados, que devem ser feitos, e as 

dificuldades que as organizações têm na escolha de seu executivo e de seu processo de 

repatriação.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

Após cerca de 40 anos de pesquisas, a partir do importante trabalho de Hymer, 

de 1960, Negócios Internacionais passou a ter uma personalidade própria dentro do 

grupo de assuntos estudados pelas Ciências da Administração. Nesse período, algumas 

teorias se consolidaram e hoje representam a base desse ramo de estudos (HEMAIS; 

HILAL, 2004). O processo de internacionalização é complexo e envolve um longo 

aprendizado, com muitos erros e acertos.  

De acordo com Rocha e Christensen (2002, p.113), uma das principais 

dificuldades das empresas brasileiras envolvidas com exportação é a escolha de canais 

de exportação. Há uma carência de intermediários que sejam competentes e eficazes. 

Dois aspectos tornam a solução do problema ainda mais difícil: a falta de tradição em 

delegar a função de marketing a intermediários; e o baixo nível de desenvolvimento das 

práticas de marketing entre fabricantes e intermediários. A pesquisa sobre 

comportamento exportador das empresas e gerência de exportação no Brasil encontra-se 

ainda na infância. São necessários mais estudos que levem a maior integração e 

consistência dos resultados e a esforços conceituais mais bem sedimentados. 

Conforme Ohmae (1998, p. 217), em sua maioria os gerentes são míopes. Muito 

embora o panorama competitivo de hoje se estenda freqüentemente na direção de um 

horizonte global, os gerentes vêem melhor o que conhecem melhor: os clientes 

geograficamente mais próximos de “casa”. Faz-se necessário que as organizações 

comecem a mudar o pensamento de seus gerentes que são mandados para suas empresas 

em outros países, pois estes devem ser treinados para incorporarem a cultura do país 

onde alianças foram feitas.   

Ainda segundo esse autor, essa miopia não é intencional. Nenhum gerente 

responsável concebe ou implementa uma estratégia defeituosa. Mas, pela mesma razão, 

muito poucos gerentes tentam, conscientemente, estabelecer planos e erigir 

organizações como se eles vissem todos os clientes-chave eqüidistantes do poder 

corporativo. Independente do que os números do comércio mostrem, os mercados locais 

ficam normalmente em foco, ao contrário dos mercados estrangeiros. 
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O atual momento da economia mundial é caracterizado por um aumento da competição 

entre as empresas, à medida que economias nacionais abrem-se aos investimentos 

externos e novos concorrentes entram em diferentes mercados. Simultaneamente, o 

aumento da quantidade e escopo das informações disponíveis aos consumidores faz com 

que estes se tornem mais exigentes em relação à qualidade, à tecnologia e ao preço dos 

produtos. Diante da necessidade de adaptação a esse ambiente de acirrada competição, 

empresas em todo o mundo têm, paradoxalmente, recorrido a estratégias colaborativas 

como forma de adquirirem habilidades que ainda não possuem (OLIVEIRA; 

DRUMMOND; RODRIGUES, 1999). 

Esse trabalho tem o propósito de acrescentar, à literatura pertinente, aspectos 

relevantes sobre a internacionalização das empresas brasileiras e a percepção dos 

gerentes expatriados, apresentando habilidades e competências dos mesmos e a 

influência da distância psíquica no processo de expatriação. Para isso, utilizamos as 

teorias apresentadas abaixo, de extrema importância para o trabalho como um todo. 

 

2.1 MODELOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS FIRMAS 

 

Segundo Hemais e Hilal (2004, p. 17), de uma forma geral, as teorias sobre o 

processo de internacionalização da firma podem ser divididas em duas grandes áreas, 

representando enfoques bem diversos: o econômico e o organizacional. De acordo com 

Weisfelder (2001), há cinco teorias que buscam explicar os movimentos de 

internacionalização: teoria da organização industrial, teoria da internacionalização da 

empresa multinacional (também chamada de teoria da internacionalização), teoria 

eclética (ou paradigma eclético) da produção internacional, teoria do custo de transação 

e escola nórdica (que inclui duas teorias, a de internacionalização de Uppsala e a de 

networks). Datta, Herrmann e Rasheed (2002) citam, além dessas, as seguintes teorias: 

da vantagem monopolística, do Resource-Based View (RBV), do poder de mercado e do 

comportamento estratégico. 

Rocha e Almeida (2006, p.17) sintetizam essas teorias em um conjunto de 

desenvolvimentos teóricos que pode ser dividido em três grandes correntes: as teorias 

econômicas (que abrangem organização industrial, vantagem monopolística, poder de 

mercado, internalização, paradigma eclético e custo de transação), as comportamentais 

(Uppsala e networks) e as estratégicas (comportamento estratégico e RBV). 
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A ênfase em torno das teorias citadas acima será concentrada nas definições 

apresentadas por Hemais e Hilal (2004, p. 17) e Rocha e Almeida (2006, p. 17).  

 

2.2 TEORIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS FIRMAS 

 

 A distinção mais importante entre as teorias de internacionalização e as teorias 

da firma é que as últimas se interessam pela existência da firma ou da multinacional 

propriamente dita. Já as primeiras privilegiam abordagens macroeconômicas e estudos 

sobre a competitividade da indústria internacional e se preocupam com uma gama mais 

ampla de questões, focalizando a interação entre o crescimento da firma e a localização 

da produção. De acordo com essa tipologia, assim podem ser classificadas a teoria do 

poder de mercado, a teoria do ciclo do produto, a teoria da internalização e o paradigma 

eclético. Dentro desse enfoque, o homem econômico tem acesso perfeito às informações 

e escolherá uma solução racional (CANTWELL, 1991). 

 Quando uma empresa decide por produzir no exterior, há a possibilidade de 

utilizar a seu favor as imperfeições de mercado em outro país. Coase, um dos 

precursores das teorias econômicas de internacionalização, observou pela primeira vez a 

existência de condições que tornariam, para a firma, mais interessante a internalização 

das atividades do que a externalização. Internalizar significa realizar certas atividades na 

própria empresa, por meio de sua própria estrutura, em lugar de contratar terceiros para 

realizá-las (COASE, 1937). 

Hymer (1960), por sua vez, identificou três motivos para o investimento direto 

no exterior: a neutralização da concorrência, as vantagens competitivas e a 

internalização de imperfeições de mercado. Uma empresa pode desejar operar em um 

mercado externo para neutralizar a ação dos concorrentes potenciais. O ponto principal 

levantado por Hymer era de que o controle sobre as atividades internacionais, mediante 

investimento direto no exterior, medido pela porcentagem de propriedade detida pela 

empresa multinacional em sua operação em dado mercado externo, reduziria os riscos 

percebidos pelo investidor de operar em mercados externos. Esse controle revolucionou 

todo o pensamento econômico até então postulado, assim como os desenvolvimentos 

teóricos que se seguiram. Entre eles, os estudos sobre teoria do poder de mercado 

baseados na teoria da firma e da organização industrial; teoria do ciclo do produto, em 

que as inovações são estimuladas pela demanda no mercado doméstico; teoria da 
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internalização, em que os custos de estruturar mais uma transação dentro da firma se 

tornam iguais aos custos de usar as trocas de mercado; paradigma eclético, que delineia 

uma explicação ampla para a teoria de produção internacional; teoria dos custos de 

transação onde há a escolha entre a contratação externa e a estrutura da própria firma; 

Escola de Uppsala, pela qual os negócios internacionais deixaram de ser examinados 

puramente como fenômeno econômico; Teoria de Networks ou rede de relacionamento; 

Teoria do comportamento estratégico: o processo competitivo consiste na busca 

continua de vantagens competitivas; Resource-Based View: os condutores da estratégia 

são recursos exclusivos das firmas. 

 

2.2.1 Teoria de poder de mercado 
 

Baseado na teoria da firma e da organização industrial, a firma é um agente para 

o poder de mercado e conluio. Baseado nessa proposição, o autor identifica duas razões 

principais para as empresas controlarem outras empresas em um país estrangeiro: 

remoção da competição, através de conluios ou através de fusões, e o uso de uma 

vantagem única da empresa: fácil acesso aos fatores de produção, controle de formas de 

produção mais eficientes, melhor sistema de distribuição ou posse de um produto 

diferenciado (HYMER, 1960). 

 As teorias baseadas na internalização e as baseadas no poder do mercado não 

devem ser vistas como mutuamente exclusivas, mas como complementares, de modo a 

fornecer uma explicação mais completa do crescimento das multinacionais 

(BUCKLEY, 1990).   

 

2.2.2 Teoria do ciclo do produto 
 

 Basicamente, essa teoria afirma que as inovações são estimuladas pela demanda 

no mercado doméstico e que os produtos (ou tecnologias) passam, durante seus ciclos 

de vida, por três fases: introdução, crescimento e maturação. De acordo com a fase do 

produto (ou tecnologia), uma estratégia diferente deverá ser enfatizada pela firma. 

Geralmente, a primeira fase é vivida em países mais avançados industrialmente e é 

caracterizada pela tecnologia mutante, desenvolvimento de mercado, vantagens 

advindas da nova tecnologia, grande quantidade de recursos destinados a pesquisa & 
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desenvolvimento (P&D), grande demanda no mercado doméstico e altas barreiras de 

entrada. A segunda fase é marcada, em geral, pela demanda estrangeira. A tecnologia 

começa sendo difundida, ainda que em fase de ajustamentos. Inicia-se o processo de 

produção em massa, as barreiras de entrada são vencidas pelos competidores e a 

produção se espalha por outros países desenvolvidos. Na terceira fase, a produção se 

torna mais padronizada e, a tecnologia, mais estável, eficiente e menos flexível. Nesse 

estágio, não há mais ênfase nos aspectos inovadores do produto e a firma procura a 

minimização dos custos. Então a produção é transferida para países que tenham custos 

mais baixos, como os países em desenvolvimento, onde há mão-de-obra mais barata. 

Uma vez que a tecnologia se torna estável, não existe necessidade de mão-de-obra 

muito qualificada. Esses países se tornam plataformas de volta para os países 

desenvolvidos a um preço mais baixo (VERNON, 1966). 

Esta teoria foi criticada por diversos autores. Giddy (1978), por exemplo, 

declarou que o ciclo de produtos não era consistente com os padrões de comércio 

observados no final da década de 1970. Baranson (1978) reportou, ainda, que 

multinacionais estavam transferindo suas últimas tecnologias para suas subsidiárias no 

exterior. 

 

2.2.3 Teoria da Internalização 
 

O limite de expansão da firma é quando os custos de estruturar mais uma 

transação dentro da firma se tornam iguais aos custos de usar as trocas de mercado. 

Porém, se os custos de mercado são maiores do que o custo de organizar outra firma, a 

escolha para a expansão da firma é organizar uma nova firma (COASE, 1937). 

 Um elemento importante da teoria é a questão da integração vertical para vencer 

barreiras de entrada e evitar incertezas de mercado, e essa é uma reação a preços não 

competitivos. Ela também procura a integração horizontal para usar economias de 

escala para gerar novos conhecimentos e levanta a hipótese de que há uma forte 

disposição para internalizar quando há um grande volume de trocas entre duas firmas 

(BUCKLEY, 1983). 

 Um dos pontos que também foram abordados é o referente à forma de expansão 

da firma em mercados internacionais. Buckley e Casson defendem que, em um mercado 

em expansão, a teoria prediz que a firma terá um padrão de crescimento que se iniciará 

 



 
 

26

pela exportação, mudará para licenciamento quando o tamanho do mercado começar a 

crescer e, finalmente, adotará o investimento direto (BUCKLEY; CASSON, 1976). 

De acordo com Rocha e Almeida (2006, p.20), a teoria da internalização pode 

ser vista como uma variante da teoria dos custos de transação aplicada aos negócios 

internacionais. De fato, o conceito de internalização preexiste à teoria. Está baseado na 

premissa de que, quanto maior o perigo de uma firma perder seu conhecimento 

específico, maior o incentivo para internalizar transações. A idéia central é que uma 

empresa se torna multinacional porque o custo percebido em realizar internamente as 

atividades internacionais é menor do que o de subcontratá-las no mercado externo em 

que deseja atuar. Em outras palavras, a decisão de investir no exterior “ocorre quando os 

benefícios da internalização superam os custos”.  

 

2.2.4 Paradigma Eclético 
 

 O conceito do paradigma eclético foi desenvolvido na década de 1970 por John 

Dunning, e tinha por objetivo delinear uma explicação ampla para a teoria de produção 

internacional da firma, com o auxílio de diversos ramos da teoria econômica (HEMAIS; 

HILAL, 2004). 

Ainda segundo os autores, basicamente, o paradigma eclético explica que a 

firma, quando decide iniciar uma produção internacional, deve possuir alguma 

vantagem diferencial sobre seus competidores. De posse dessa vantagem, a firma irá 

internalizar a produção se perceber que essa é a melhor solução, em vez de ceder 

direitos às outras firmas. Finalmente, deve haver um interesse econômico em localizar a 

produção em mercados estrangeiros de modo a capturar os benefícios econômicos 

existentes em locais diferentes. 

 A produção internacional é explicada como sendo uma atividade de adição de 

valor, que a firma organiza e realiza fora de seus limites nacionais. A produção 

internacional é positivamente relacionada à capacidade tecnológica mundial e sua 

distribuição entre os países (DUNNING, 1988). 

As empresas que optam por se transformar em internacionais devem estar 

preparadas para competir com aquelas já estabelecidas em mercados estrangeiros. Para 

tanto, devem deter vantagens suficientes para compensar os custos de operar em um 

ambiente distante ou desconhecido (ROCHA; ALMEIDA, 2006). 
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 De acordo com Hemais e Hilal (2004, p. 27), se não existem restrições ao 

comércio, o primeiro passo para a internacionalização da firma será o investimento 

direto, com a devida exploração, pela firma, de sua vantagem diferencial e de sua 

capacidade de coordenar e gerenciar um grupo que se espalhe por diversos países. A 

firma internaliza sua produção quando espera que isso lhe dê acesso ao melhor 

pagamento por sua vantagem. A expectativa leva a firma a optar por transferir 

tecnologia através de investimento direto, em vez de licenciá-la. 

O paradigma eclético não é uma teoria, como esclarece Dunning (1988), mas é 

um arcabouço geral para se analisar a produção internacional.  

 

 2.2.5 Teoria dos Custos de Transação 
 

Essa teoria não foi desenvolvida para explicar unicamente a entrada de firmas no 

mercado internacional, mas a escolha entre a contratação externa e a estrutura da própria 

firma ao se organizar a atividade econômica em novos mercados. Assim, a 

internacionalização das atividades seria um caso particular da teoria geral dos custos de 

transação (ROCHA; ALMEIDA, 2006).  

 As transações entre as empresas devem ser analisadas sob a perspectiva do 

ambiente (incerteza e complexidade) e do comportamento humano (oportunismo e 

racionalidade limitada). Assim, a negociação com empresas de mercados muito 

distantes ou de culturas muito distintas da dela pode não ser sequer objeto de 

consideração em uma análise de alternativas de expansão. Por fim, em uma transação, 

uma empresa pode estar sujeita ao oportunismo, isto é, ao lidar com desconhecidos, 

estes podem servir a interesses próprios (nem sempre de forma ingênua), em prejuízo 

dessa empresa (WILLIAMSON, 1975). 

Ainda segundo esse autor, uma estrutura adequada de governança é aquela que 

minimiza os custos totais de transação e produção. A firma deve executar as atividades 

que lhe custem menos e confiar no mercado para aquelas que outros fornecedores 

podem realizar de forma mais competitiva, ou seja, deve subcontratar externamente só 

em caso de a firma não deter vantagem de custos. 
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2.2.6 Escola de Uppsala 
 

Um ponto importante que se deve creditar à Escola de Uppsala foi o fato de 

fazer com que os Negócios Internacionais deixassem de ser examinados como um 

fenômeno puramente econômico para serem também analisados sob a perspectiva da 

Teoria do Comportamento Organizacional. Os dois grandes nomes que sobressaem são 

J. Johanson e J.-E. Vahlne (HEMAIS; HILAL, 2004). 

 A maior preocupação dos teóricos de Uppsala era explicar o processo de 

internacionalização e as forças que atuavam no decorrer desse processo, e não os 

motivos que levavam as empresas a investir no exterior, diferentemente do que fizeram 

as teorias econômicas, em particular o paradigma eclético (WEISFELDER, 2001). 

Johanson e Vahlne (1977, p. 24) construíram um modelo do processo de 

internacionalização da firma focalizado no desenvolvimento da firma individual e, 

conseqüentemente, no seu crescente comprometimento com os mercados estrangeiros. 

O modelo está baseado em observações empíricas que mostravam que as firmas 

suecas freqüentemente desenvolviam as suas operações internacionais em pequenos 

passos, em vez de fazer grandes investimentos de produção no exterior em momentos 

específicos no tempo. Tipicamente, estabeleciam uma subsidiária de vendas e, 

eventualmente, em alguns casos, começavam a produzir no país estrangeiro. É 

interessante notar que, inclusive, a decisão de produzir no exterior era geralmente de 

tipo incremental, de modo que as novas unidades de produção iniciavam com as 

atividades de fabricação menos complexas e, sucessivamente, iam adicionando outras 

de maior complexidade. 

De acordo com Rocha e Almeida (2006, p. 26), o ponto de partida do modelo é a 

incerteza oriunda da realização de negócios em mercados externos provenientes do 

desconhecimento e da falta de recursos. Tal incerteza levaria as empresas a se acautelar 

em seu envolvimento com outros mercados. Quanto mais distintos eles fossem do 

mercado de origem da firma (na percepção dos dirigentes), maior a resistência em 

ingressar neles. 

O modelo aponta outro fator relevante, a distância psíquica, que parece estar 

relacionada com a ordem de escolha dos países aos quais é dirigida a exportação ou 

onde fixam subsidiárias. A distância psíquica inclui diferença de idioma, educação, 
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prática de negócios, cultura e desenvolvimento industrial. Dentro deste pressuposto, as 

firmas escolheriam inicialmente aqueles mercados com menor distância psíquica com 

relação à firma matriz (HEMAIS; HILAL, 2004). 

Johanson e Vahlne (1977, p. 27) apresentam outra variável relevante que 

justifica o processo gradual de internacionalização: é a falta ou a dificuldade de obter 

conhecimento do mercado referente às operações e a conseqüente incerteza que tal fato 

gera. No modelo proposto, consideram o conhecimento como parte do sistema de 

tomada de decisão. Portanto, eles não lidam explicitamente com o decisor no nível do 

indivíduo. 

Segundo Hemais e Hilal (2004, p. 29), o conhecimento do mercado é importante 

porque as decisões de comprometimento se baseiam em diversos tipos de 

conhecimento. Em primeiro lugar, o conhecimento de oportunidades ou de problemas 

inicia as decisões. Em segundo, a avaliação de alternativas é baseada em algum tipo de 

conhecimento sobre partes relevantes do ambiente do mercado e sobre performance de 

diversas atividades. Esse conhecimento pode ser classificado (de acordo com a sua 

forma de aquisição) em: 

• Conhecimento objetivo, que pode ser ensinado; e 

• Conhecimento experiencial, que somente pode ser aprendido por meio da 

experiência pessoal. A experiência em si não pode ser transmitida: ela produz 

uma mudança nos indivíduos, muitas vezes sutil, e não pode ser separada 

deles. 

Johanson e Vahlne (1977, p. 28) acreditam que o conhecimento experiencial é o 

tipo de conhecimento crítico no processo de internacionalização, já que ele não existe de 

início, devendo ser adquirido gradativamente durante as operações no exterior. Um 

aspecto importante deste tipo de conhecimento é que ele fornece a estrutura para poder 

perceber e formular oportunidades. 

O modelo de internacionalização, apresentado em 1977, usava explicitamente 

uma variável explicativa: o conhecimento da firma. Entretanto, evoluindo dessa 

posição, Johanson e Vahlne, em artigo de 1990, argumentam que, implicitamente, o 

modelo considera outra variável: os relacionamentos com outras entidades do mercado 

estrangeiro, as indústrias networks. 

Finalizando, em termos de networks, a internacionalização implica que a firma 

desenvolva relacionamentos de negócios em outros países por meio de: 
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• Estabelecimento de relacionamentos em networks de países que são novos 

para a firma (extensão internacional); 

• Desenvolvimento de relacionamentos nessas networks (penetração) 

• Da conexão de networks entre diferentes países (integração internacional). 

Portanto, a contribuição pioneira dos teóricos de Uppsala é vista como a mais 

importante para entender o envolvimento gradual das empresas com o mercado 

internacional (JOHANSON; VAHLNE, 1990). 

 

2.2.7 Teoria de Networks 
 

Uma network, ou rede de relacionamentos, é formada por relações de longo 

prazo desenvolvidas e mantidas entre diferentes agentes econômicos atuantes em um 

mercado. No caso de uma network industrial, esses agentes podem ser fornecedores, 

distribuidores, concorrentes, clientes industriais (ROCHA; ALMEIDA, 2006). 

Segundo os autores supracitados, participar de uma rede dessas significa ter 

acesso a recursos que pertencem a outros agentes. Esses recursos são únicos ou 

exclusivos destes últimos, não podendo a firma apropriar-se deles, exceto pelo 

estabelecimento de vínculos de longo prazo com aqueles que os detêm. A posição de 

uma empresa na rede determina o grau em que a firma pode ter acesso aos recursos 

existentes e, em conseqüência, algumas de suas opções estratégicas. 

Embora a teoria de networks tivesse sido inicialmente desenvolvida para 

explicar as relações entre empresas nas transações industriais, rapidamente se estendeu 

para o entendimento das operações internacionais. A entrada no mercado externo é 

entendida como uma coalizão de grupos de interesse. O grau de internacionalização da 

empresa passa a depender, então, do grau de internacionalização da rede em que ela se 

encontra inserida, como salientam os autores. 

A entrada no mercado internacional, sob a perspectiva da network, deixa de ser, 

então, um movimento isolado de uma empresa para significar um amplo movimento de 

inserção em uma cadeia de relações empresariais. Não se pode ver a firma apenas como 

ator isolado nesse processo: é preciso entender o movimento conjunto subjacente e 

associado ao movimento individual.   
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O conceito de network nos ajuda a compreender, então, as relações de 

intercâmbio entre empresas interdependentes, e como o fato de fazerem parte desta rede 

influencia suas operações, decisões estratégicas e processo de aprendizagem. 

2.2.8 Teoria do Comportamento Estratégico 
 

Essa tem como seus principais expoentes Graham, Vernon e Knickerbocker, os 

quais realizaram os primeiros estudos empíricos nas décadas de 1970 e 1980. Baseia-se 

na premissa de que o processo competitivo consiste na busca contínua de vantagens 

pelas empresas. Uma vantagem competitiva advém de recursos e capacidades que 

contribuem para a posição superior de uma firma, em relação a outras, por certo período 

de tempo (ROCHA; ALMEIDA, 2006).  

Segundo os autores, a escolha do modo de entrada relaciona-se com a natureza 

dos movimentos competitivos. As empresas decidem internacionalizar-se pela utilização 

do modo que lhes permite maximizar o desempenho e melhorar a posição competitiva 

em relação à das demais. Os movimentos poderiam ser de quatro tipos: 

 

• Evitar conflito: pode ser um motivador importante do comportamento 

competitivo. Empresas estrangeiras que desejam entrar em um mercado 

externo evitam fazê-lo em indústrias altamente concentradas. 

• Trocar ameaças: a entrada de uma firma em um mercado estrangeiro pode ser 

motivada simplesmente pelo desejo de enfrentar seus competidores em seus 

respectivos mercados domésticos. 

• Seguir a líder: há evidências de que as empresas de uma mesma indústria 

tendem a se internacionalizar acompanhando os movimentos da pioneira na 

busca de mercados externos. 

• Acompanhar posição no mercado doméstico: a internacionalização pode ser 

influenciada por essa posição da empresa. Aquelas com alta participação no 

mercado doméstico apresentam maior tendência a se internacionalizar.  

 

Esta teoria considera, ainda, que as decisões estratégicas das empresas são 

freqüentemente inspiradas pelos riscos percebidos por seus gerentes nos movimentos 

competitivos a realizar. Por isso, modos de entrada que impliquem maior risco tendem a 
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ser relegados a segundo plano, enquanto se favorecem os que são percebidos como de 

pouco risco. 

2.2.9 Resource-Based View (RBV) 
 

Os teóricos da RBV argumentam que os condutores da estratégia de 

internacionalização, inclusive da escolha dos modos de entrada, são os recursos 

exclusivos da firma e a sua competência organizacional. Westhead, Wright e Ucbasaran 

(2001), usando esta teoria, analisaram o processo de internacionalização de empresas 

dirigidas pelo empreendedor inicial. Os resultados mostraram que a propensão a se 

internacionalizar via exportações era significativamente maior em empresas cujos 

dirigentes detinham mais recursos, informações e contatos em redes (networks).  

 Rocha e Almeida (2006, p. 33) afirmam que os modos de entrada que implicam 

compartilhamento do controle com o parceiro estrangeiro são tipicamente associados ao 

risco de disseminação do conhecimento específico da firma, que está relacionado à 

vantagem competitiva. Dessa forma, empresas com valiosos ativos de conhecimento 

evitam modalidades de entrada que se baseiam em associações e parcerias, preferindo 

os de maior controle.  

2.3 MODOS DE ENTRADA E DE OPERAÇÃO 

 
No processo de internacionalização existem vários modos de entrada nos 

mercados, possibilitando o ingresso de produtos, tecnologia, administração e recursos 

humanos de uma empresa em um país estrangeiro. 

De acordo com a literatura, Rocha e Almeida (2006, p.8) classificaram os modos 

de entrada em três tipos: por exportação, contratual e por investimento. 

 

Por exportação Contratual Por investimento 
Indireta Licenciamento Investimento Greenfield 

Cooperativa Franchising Aquisição 
Direta Acordo técnico Subsidiária controle integral 

 Contrato de serviços Joint Venture / Sole Venture 
 Contrato de administração  
 Contrato de produção  
 Aliança Contratual  
FIGURA 1 - Classificação dos modos de entrada. 
Fonte: Adaptado de ROOT, F. Entry strategies for international markets. New York: Lexington 
Books, 1994, p.6. 
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2.3.1 Entrada por exportação 
 

Rocha e Almeida (2006, p.8) classificaram a entrada por exportação como sendo 

aquela em que os produtos finais ou intermediários de uma empresa são fabricados fora 

do país de destino e, subseqüentemente, transferidos para ele. É a forma mais comum de 

ingresso em mercado estrangeiro para as pequenas empresas, que têm poucas 

alternativas viáveis de expandir-se para o exterior. 

 

• Exportação indireta: nessa modalidade, o intermediário, localizado no país de 

origem da organização que se internacionalizou, pode ser uma empresa 

comercial exportadora, uma trading company ou simplesmente um agente de 

exportação. Como benefícios, podem-se listar, entre outros, o baixo 

comprometimento de recursos, o menor risco e a possibilidade de 

aprendizado rápido sobre um mercado externo. 

• Exportação cooperativa: a referida modalidade permite à firma exportadora 

ter algum controle sobre suas operações no exterior sem a necessidade de 

amplo comprometimento de recursos para o estabelecimento de distribuição 

própria. Entre os fatores de atratividade estão o tamanho e a qualidade da rede 

de distribuição, a eventual sinergia do mix de produtos e a sobreposição ou 

complementaridade das categorias. Essa associação implica 

compartilhamento de recursos e riscos para ingresso no mercado 

internacional. 

• Exportação direta: essa modalidade propicia à empresa exercer maior controle 

sobre suas atividades internacionais. Por intermédio de escritórios próprios no 

exterior, filiais ou subsidiárias, a organização disporá também de mais 

autonomia, embora os riscos e os investimentos envolvidos sejam, também, 

maiores. Envolve montagem de rede própria de distribuição no mercado 

estrangeiro, tendo como benefícios melhor conhecimento do mercado, maior 

controle sobre a operação, mais flexibilidade para eventuais adaptações do 

mix potencial superior de vendas e lucros. 

 



 
 

34

 

2.3.2 Exportação contratual 
 

A entrada contratual se caracteriza pela associação não-patrimonial, de longo 

prazo, entre uma firma internacional e uma instituição em um país estrangeiro. Envolve 

a transferência de tecnologia ou capacitação da empresa para aquele país. Constitui um 

veículo para a transferência de conhecimentos e competências. 

• Licenciamento: é uma transação contratual entre empresas, pela qual há uma 

troca de ativos da licenciadora, muitas vezes intangíveis, tais como marca e 

know-how, por royalties ou por uma soma fixa, pagos pela licenciada. É 

considerado de baixo envolvimento e baixo nível de controle. Não demanda 

muitos recursos da empresa licenciadora, o que torna a opção atraente, 

principalmente para organizações que não dispõem de recursos suficientes ou 

que não podem investir em instalações no exterior.  

• Franchising: sistema pelo qual a empresa, possuidora de know-how de 

produção e distribuição de determinado produto ou serviço, normalmente 

possuidora de marca conceituada, cede a terceiros, detentores de capital, o 

direito de distribuir seus produtos ou serviços em determinado local ou 

região, por período fixado, seguindo seus padrões de operação (ROCHA; 

ALMEIDA, 2006). 

• Contrato de produção: nessa modalidade, uma firma atua como subcontratada 

de outra, a primeira produzindo sob a marca da última.  

2.3.3 Entrada por investimento 
 

O modo de entrada por investimento envolve a propriedade, por uma firma 

internacional, de plantas industriais ou de outras unidades de produção no país 

estrangeiro. São as chamadas subsidiárias, que podem variar de uma simples 

montadora, que depende inteiramente da importação de produtos semi-acabados da 

matriz, até unidades fabris responsáveis pela industrialização total do produto. 

Ao investir em uma subsidiária no mercado externo, a empresa pode optar por 

um negócio já existente (aquisição) ou totalmente novo (investimento tipo greenfield). 

Em termos de propriedade e controle, as unidades de produção estrangeiras 

podem ser classificadas como: joint venture, uma entidade legal independente, da qual 
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participam duas ou mais firmas, de modo que a matriz de pelo menos uma delas está 

sediada em um país distinto, em que realizam as operações; e as sole ventures, com 

propriedade e controle integrais da matriz e um ou mais parceiros locais (ROOT, 1994). 

 

2.4 COMPETITIVIDADE NA INTERNACIONALIZAÇÃO E OS GERENTES 
EXPATRIADOS 

 

 Primeiramente, devemos considerar o significado de competitividade para 

compreendermos a competitividade internacional. Na literatura, existem inúmeras 

definições sobre o termo, o que pode causar diferenças conceituais, dependendo do 

contexto em que está inserida.  

De acordo com o Chambers English Dictionary, apud Barbosa (1999, p. 21), 

competitividade tem relação com ou caracteriza-se por competição, como, por exemplo, 

conseguir uma chance de resultados bem sucedidos em condições de rivalidade. 

Contudo, esta definição não clarifica se a rivalidade encontra-se no nível de 

empreendimentos, indústrias ou nações, nem define o papel da política governamental. 

Esse conceito fica mais claro, apud Barbosa (1999, p. 22), a partir do estudo do 

Comitê Seleto sobre Comércio Ultramarino, da House of Lords, conhecido como The 

Aldington Report, que entende a competitividade de uma empresa como: 

 

Uma empresa é competitiva se ela pode produzir produtos e serviços 
de qualidade superior e custos mais reduzidos que seus competidores 
domésticos. Competitividade é sinônimo de um desempenho de lucro 
de longo prazo de uma empresa e sua habilidade de compensar seus 
empregados e prover retornos superiores para os seus proprietários. 
 

O Estudo da Comissão Presidencial sobre Competitividade Industrial delineia 

uma definição de competitividade baseada em condições de mercados livres e justas.  

Com essas condições, uma nação pode aumentar seu grau de competitividade por meio 

de produtos e serviços que satisfaçam o gosto, a qualidade e o preço demandados pelos 

mercados internacionais e, ao mesmo tempo, preservem ou aumentem as receitas reais 

de seu povo (BARBOSA, 1999).  

O competidor que realmente detém vantagem (dinheiro, tecnologia, know how) 

oferece mais aos seus clientes potenciais, conseguindo com isto uma maior margem de 
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lucro entre o custo de produção e o preço de venda, e esse excedente de venda pode ser 

convertido em crescimento e maior retorno financeiro para sua empresa. 

A competitividade de uma nação, segundo Porter (1998, p. 145), depende da 

capacidade de seus setores industriais para inovar e modernizar. As empresas ganham 

vantagem contra os melhores concorrentes do mundo devido a pressões e desafios. Elas 

se beneficiam em ter fortes rivais domésticos, fornecedores agressivos e clientes locais 

exigentes. 

Ainda, segundo esse autor, a vantagem competitiva é criada e sustentada por 

meio de um processo altamente localizado. Diferenças de valores, culturas, estruturas 

econômicas, instituições e histórias entre as nações contribuem para o sucesso 

competitivo. Há diferenças marcantes nos padrões de competitividade em cada país: 

nenhuma nação conseguirá ser competitiva em todos ou mesmo na maioria dos setores 

industriais. Finalmente, as nações têm sucesso em certos setores porque seu ambiente 

interno é o mais avançado, dinâmico e desafiador. 

Algumas inovações criam vantagem competitiva por perceberem uma 

oportunidade de mercado inteiramente nova ou atenderem a um segmento de mercado 

que os demais ignoraram. Quando os concorrentes demoram a responder, tais inovações 

dão margem à vantagem competitiva. Uma vez que a empresa ganhe vantagem 

competitiva através de uma inovação, ela pode sustentá-la somente através de melhorias 

inflexíveis. Praticamente toda vantagem pode ser imitada. Finalmente, a única maneira 

de sustentar uma vantagem competitiva é atualizá-la, mudando-se para produtos mais 

sofisticados (PORTER, 1998).  

As várias teorias deixam bem claro que existem várias formas para uma empresa 

se tornar competitiva. Mas ela tem que ser capaz de criar e oferecer aos seus clientes 

produtos e serviços que sejam diferenciados, com qualidade superior e preços menores 

que a concorrência, deixando seus consumidores satisfeitos. Por mais importante que 

seja a orientação competitiva nos mercados globais, as empresas não devem enfatizar 

demais os concorrentes. Elas devem atingir um equilíbrio satisfatório entre o foco no 

cliente e o foco na concorrência. 

De acordo com Porter (1998, p. 149), há alguns pré-requisitos adicionais para 

sustentar a vantagem competitiva. Primeiro, uma empresa deve adotar uma abordagem 

global para a estratégia. Ela deve vender seu produto internacionalmente, com sua 

marca, através de canais de marketing internacionais que ela possa controlar. Uma 

abordagem verdadeiramente global pode mesmo requerer que a empresa implante 
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produção e instalações de P&D em outros países, para tirar vantagem de níveis salariais 

mais baixos, para ganhar ou melhorar o acesso ao mercado ou para tirar vantagem da 

tecnologia estrangeira. Segundo, criar mais vantagens competitivas sustentáveis 

freqüentemente significa que uma empresa deve tornar obsoleta sua vantagem existente, 

mesmo enquanto ela ainda representa uma vantagem. 

O governo tem um papel importante no mercado e muitos estudos têm dado 

enfoque nas razões e justificativas para intervenção direta, ou para sua ausência, que 

pode trazer bons resultados para as economias diferentes (HMSO, 1994 apud 

BARBOSA, 1999). O papel do governo é construir um ambiente apropriado, no qual as 

companhias possam aumentar sua capacidade de competir mundialmente. Os governos 

não podem se omitir. A intervenção deveria acontecer quando os mercados falhassem 

em alcançar níveis de eficiência ou competição que serviriam melhor aos interesses de 

toda a sociedade. 

Contudo, a gerência tem uma função importante na competitividade, para 

avaliação de ambiente e para implementação de novas ações, necessárias para as 

empresas alcançarem os objetivos e resultados para o sucesso. Barbosa (1999, p. 33) 

afirma que gerentes qualificados e habilidosos são essenciais para o bem-estar de 

qualquer companhia. O gerenciamento – de pessoas, processos, produtos e serviços – 

requer bastante conhecimento, perícia, trabalho em equipe, liderança, tomada de 

decisão, confiança e assim por diante. De fato, a boa gerência é o caminho mais 

eficiente para oferecer aos consumidores os produtos e serviços de que necessitam. 

Como os recursos disponíveis são limitados, o gerenciamento de alta qualidade é 

necessário para se alcançar o melhor do mínimo existente, tanto no setor privado quanto 

no público. 

Competitividade e produtividade estão intimamente relacionadas. Não há como 

separar os conceitos. Maior competitividade significa um nível mais alto de 

produtividade. Barbosa (1999, p. 34) diz que, para uma economia, produtividade é a 

chave por trás da noção de competitividade. Isto significa que um nível melhor de 

produtividade deveria ajudar no crescimento da nação e ocasionar um aumento nos 

padrões de vida. Compartilhando do mesmo ponto de vista, Elstrodt, Lewis e Lopetegui 

(1994) declararam que, quanto maior a produtividade de uma nação, mais elevado o 

padrão de vida de sua população. No nível da companhia, produtividade é um dos 

fatores-chave que impulsionam a competitividade. O crescimento da produtividade é a 

força propulsora do crescimento econômico e de rendas per capita mais altas. 
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O mercado internacional está cada vez mais competitivo. Com isso, as empresas 

estão se preparando cada vez mais, pois não há espaço para organizações fracas e 

despreparadas. Este evento, portanto, só se torna possível com o aumento do nível de 

produtividade do país: com o estímulo à inovação das empresas; com a aquisição de 

conhecimentos externos; com o treinamento de seus funcionários em novas tecnologias 

adquiridas, atualizando seus produtos e serviços e oferecendo aos seus consumidores 

inovações e novidades frente à concorrência. Estas ações são essenciais para sustentar a 

competitividade das empresas e a geração de riqueza, mantendo-se à frente de seus 

competidores. 

A decisão de explorar novos mercados geográficos tem implicações profundas e 

de longo alcance sobre o modus operandi das empresas. De fato, a iniciativa de transpor 

as fronteiras domésticas tem sido tratada na literatura como uma das clássicas decisões 

de estratégia, ao lado de decisões de diversificação (ANSOFF, 1965) e, em alguns 

casos, como um ato de empreendedorismo (CYRINO; PENIDO, 2007), dados os riscos 

e os benefícios potenciais envolvidos. 

Tradicionalmente, a principal motivação para internacionalizar é de ordem 

econômica, que pode ser coadjuvada por outras razões, todas derivadas das 

necessidades e da dinâmica do crescimento das empresas (PENROSE, 1959, 1963). 

Pode-se dizer que a internacionalização é um processo de expansão das atividades das 

empresas para fora. Os competidores estão buscando um lugar no mercado mundial, 

onde existem maiores perspectivas e menos riscos. Por isso, no inicio do processo, as 

organizações buscam países próximos ao seu, baseados nos estudos desenvolvidos pela 

Escola de Uppsala.  

Segundo Hemais e Hilal (2002, p. 16), a firma internacional, na visão da Escola 

Nórdica, é uma organização caracterizada por processos baseados em aprendizagem que 

apresenta uma complexa e difusa estrutura em termos de recursos, competências e 

influências. Estudos atuais da Escola têm trazido importante contribuição também para 

temas como hierarquias, visão política da firma multinacional e participação do 

empresário no processo de internacionalização da firma. 

Outra importante contribuição à compreensão do processo de 

internacionalização de empresas foi o modelo de estágios sucessivos (CAVUSGIL, 

1980; REID, 1981) que propunha que as empresas começassem seu processo de 

internacionalização utilizando a exportação indireta, um modo de entrada menos 
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arriscado. Após estágios intermediários, que incluiriam agentes de exportação, 

licenciamento, distribuidores, o passo final seria estabelecer uma subsidiária estrangeira. 

O número e a ordem de ocorrência dos estágios variavam de autor para autor, mas 

permanecia a suposição de que um padrão seria seguido para conseguir cada vez mais 

controle, mediante aceitação de incorrer em riscos cada vez maiores.  

As estratégias tradicionais, dominantes na prática de internacionalização de 

quase todas as empresas multinacionais de hoje, certamente coincidem com a 

observação de que uma empresa é primeiro, nacional, e só depois se torna internacional. 

Duas convicções fundamentais têm acompanhado o discurso sobre o aparecimento, o 

desenvolvimento e a gestão das organizações multinacionais: a primeira é que a força 

competitiva internacional resulta da liderança no e do país de origem da empresa. Ou 

seja, não há empresa viável internacionalmente que não seja forte no seu país de 

origem; e não há multinacional competitiva em nível mundial que não seja originária de 

um país forte no seu setor de atividade econômica. A segunda crença é de que o 

processo pelo qual as companhias se tornam multinacionais e exploram as 

oportunidades de um mercado global é um processo ordenado e seqüencial, em que a 

empresa vai adaptando a sua estratégia de negócio nacional aos vários países nos quais 

entra e ao ciclo de vida do produto (SANTOS, 2006). 

O autor diz ainda que a internacionalização é tradicionalmente entendida como 

um processo seqüencial, que passará a uma evolução em paralelo. As unidades 

estruturais estáveis que emergiram formam a organização nacional e a unidade 

estratégica global; estas serão, no futuro, substituídas por programas e projetos que 

relacionam capacidades com mercados. A “presença” de uma multinacional é avaliada, 

ainda hoje, pelos ativos e pelo quadro de pessoal em cada país. Se a capacidade de 

ocupar um espaço competitivo é, hoje, medida pela velocidade de instalação física, 

passará a sê-lo pela velocidade de junção de ativos intangíveis. 

De acordo com Cyrino e Penido (2007, p. 81), a decisão de internacionalizar se 

situa entre dois extremos conceitualmente opostos. De um lado, se considerássemos a 

convergência dos mercados como resultado da globalização (LEVITT, 1993; OHMAE, 

1989), tudo se passaria como se a escolha fosse a entrada em mais de um território já 

conhecido; por outro lado, se os mercados fossem puramente “locais”, isto é, diferentes 

entre si, a decisão de internacionalizar implicaria um ato de altíssimo risco, diante da 

inviabilidade de lançar mão dos ativos e das competências já desenvolvidos no país de 

origem. Neste caso, caberia à empresa que escolhesse se aventurar por essa senda, 
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começar “do zero” em cada mercado escolhido, o que a posicionaria em condições 

idênticas às de outros players locais. 

Assim, segundo os autores, a decisão de internacionalizar nasce e se desenvolve 

marcada pela tensão permanente entre a tendência de reproduzir o já conhecido em 

outros contextos e a de criar soluções próprias para as características de mercado. O 

sucesso das empresas no plano internacional depende da sua capacidade de conciliar as 

duas forças opostas: de um lado, maximizar a base de ativos e os conhecimentos 

desenvolvidos nos mercados em que atua, e, de outro estabelecer uma nova 

configuração das competências, adaptadas às circunstâncias e características locais, e 

explorá-la numa escala global. 

Em geral, as empresas buscam a expansão internacional porque o crescimento 

no seu país de origem já não mais é atrativo para assegurar os retornos desejados pelos 

acionistas ou porque a empresa enxerga, no exterior, oportunidades mais interessantes e 

rentáveis para a aplicação dos seus ativos. Portanto, a forma que estas encontram para 

continuar crescendo, diante das limitações impostas pelo mercado doméstico, é buscar a 

expansão para outros mercados, por meio primeiramente da exportação e, 

progressivamente, por outros modos entrantes. A existência de múltiplos mercados 

internacionais propicia múltiplas vantagens que serão incorporadas por estas empresas. 

 

2.5 INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS 

 

A internacionalização das empresas brasileiras, como já se afirmou, é tardia 

quando comparada com a de empresas de países desenvolvidos ou com a de outros 

países emergentes, inclusive da América Latina. A maior parte das empresas brasileiras 

que realizaram IDE o fizeram a partir de 1990. Antes disso, porém, algumas firmas, 

ainda que de forma singular e tímida, já dispunham de subsidiárias no exterior, nas 

décadas de 1960 e 1970. As pioneiras eram, em parte, empresas estatais como Petrobras 

e Companhia Vale do Rio Doce, conglomerados financeiros, e algumas grandes firmas 

industriais exportadoras. Mas seus investimentos tipicamente se limitavam ao suporte 

comercial e operacional às operações de comércio exterior (ROCHA; SILVA; 

CARNEIRO, 2007). 

De acordo com Cyrino e Penido (2006, p. 221), o desempenho econômico 

recente das empresas brasileiras no front externo tem recebido a atenção de analistas 
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econômicos e de autoridades brasileiras e estrangeiras. De fato, o exame dos indicadores 

recentes de performance dão margem ao otimismo: em 2005, as exportações em bases 

anuais superaram, pela primeira vez, os 100 bilhões de dólares; os investimentos do 

Brasil no estrangeiro, em 2004, ultrapassaram a cifra de 9 bilhões de dólares. 

Segundo estes autores, vários fatores estão na origem desse processo. Do ponto 

de vista macroeconômico, as modestas taxas de crescimento da economia brasileira em 

relação à mundial, a partir dos anos de 1980; a produtividade do agronegócio; os preços 

elevados das commodities agrícolas e minerais; e o câmbio favorável, pelo menos até 

meados de 2004, tudo isso impulsionou as exportações e incentivou a expansão 

internacional de algumas grandes empresas brasileiras que já vinham investindo na 

instalação de subsidiárias em outros países, as chamadas “subsidiárias brasileiras”. 

Essas empresas, ainda em número reduzido devido ao tamanho da economia do Brasil, 

vêm mantendo taxas de crescimento acima da média em relação aos concorrentes 

domésticos e têm enfrentado, com relativo sucesso, os grandes players estabelecidos 

nos mercados internacionais em que atuam. 

Uma das hipóteses mais conhecidas para a não internacionalização é a existência 

de um grande mercado doméstico, em particular se seu grau de fechamento à 

competição internacional for elevado. Esta hipótese é frequentemente utilizada para 

explicar o baixo grau de envolvimento internacional das empresas brasileiras na 

exportação, podendo ser estendida para os investimentos diretos no exterior. A 

justificativa para tal teria duas vertentes: em primeiro lugar, assume-se que há maior 

custo e risco em operar em ambientes desconhecidos ou culturalmente distintos; em 

segundo lugar, a proteção governamental, ao alterar as regras do jogo competitivo, 

impedindo a entrada de empresas estrangeiras, torna mais confortável e menos arriscado 

limitar as operações ao mercado doméstico (ROCHA; SILVA; CARNEIRO, 2007).  

De acordo com Rocha (2003, p. 13), se o chamado “custo Brasil” limita e 

dificulta a ação empresarial, mais uma razão para que as empresas se 

multinacionalizem, passando a operar em ambientes onde os custos de crédito são 

baixos, a burocracia é menor e as leis trabalhistas são flexíveis. Com fábricas operando 

em países estrangeiros de custo mais baixo, as empresas multinacionalizadas poderiam 

até mesmo exportar para o Brasil produtos mais baratos.  

Segundo a autora, existem vários fatores que influenciam na internacionalização 

das empresas brasileiras: 
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Fator geográfico: são as fronteiras intransponíveis que explicam, em grande 

parte, a falta de contato do Brasil com seus vizinhos do Norte e Oeste, um 

distanciamento que, por isso, não se limitou ao plano físico, mas expandiu-se ao 

emocional, expressando-se em desinteresse, em desconhecimento, em ausência quase 

completa de sintonia cultural. Encontra-se o Brasil, por sua localidade geográfica, 

distanciado dos grandes eixos de comércio. Há, especificamente, as implicações 

derivadas desse isolamento geográfico para a cabeça do brasileiro, que condicionam seu 

interesse pelo exterior. Acresça-se a isso a barreira do idioma. Em síntese, o isolamento 

geográfico e lingüístico brasileiro dificulta a internacionalização. 

 

Fator ambiental: estudos têm mostrado que toda vez que o ambiente brasileiro 

apresenta estímulos favoráveis à internacionalização, os empresários brasileiros reagem 

positivamente. Outra evidência vem de empresas que realizaram IDE, ou seja, que 

abriram subsidiárias de produção ou de distribuição fora do país, na primeira metade da 

década de 1990, o que aconteceu devido à abertura do mercado brasileiro. Já na segunda 

metade da década de 90, a sobrevalorização cambial e a expansão do mercado 

doméstico, induzidas pelo plano real, estimularam as empresas a optar pelo mercado 

interno, ainda que a moeda valorizada favorecesse o IDE. A crise cambial de 1999 e 

seus efeitos permitiram aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no exterior, 

desestimulando, porém, a inversão no estrangeiro. É possível dizer, portanto, que a 

internacionalização das empresas brasileiras foi impedida, ou, pelo menos, não foi 

facilitada por fatores ambientais exceto nos períodos indicados. 

 

Fator Motivacional: resultados de pesquisas realizadas com empresas 

exportadoras brasileiras indicam que essas empresas raramente “escolheram” a 

exportação. A maioria reagiu a estímulos externos que favoreciam essa atividade: 

mercado interno saturado, incentivos governamentais, pedidos inesperados vindos do 

exterior.  Em relação a estes incentivos, o que se pode concluir quanto aos fatores que 

dificultam ou impedem a internacionalização dentro do aspecto motivação é: em 

primeiro lugar, se a saturação do mercado interno é uma causa para exportar e para IDE, 

a atratividade de um amplo mercado interno é uma causa para não se internacionalizar. 

Em segundo lugar, se os motivos reativos explicam a internacionalização via 

exportação, a ausência de pedidos no exterior e de incentivos governamentais pode 

explicar porque algumas empresas não se internacionalizaram. Na década de 1990, a 

 



 
 

43

abertura de mercado e a entrada de concorrentes estrangeiros passaram a representar 

uma ameaça para muitas empresas brasileiras, estimulando-as a buscar novos mercados 

para diversificar risco, fortalecer-se e aprender. Por sua vez, a criação do MERCOSUL 

permitiu expandir o mapa cognitivo de oportunidades de mercado dos empresários 

brasileiros, chamando-os a investir em países dessa região. 

 

Fator Cultural: este fator será discutido com mais profundidade mais adiante, 

devido à sua importância neste estudo. Dentro da cultura brasileira, existem algumas 

peculiaridades. Dentre elas, a principal diz respeito ao aspecto relacional: confiamos nos 

amigos e desconfiamos dos estranhos. Essa peculiaridade cultural leva a dois 

comportamentos que podem ajudar a entender a dificuldade de internacionalização. O 

primeiro é a questão da percepção de distância psicológica, ou cultural, entre nós, 

brasileiros, e os outros povos, e as formas com as quais procuramos mediar essa 

distância; o segundo é o papel da família como instituição social. Alguns fatores, que 

podem alterar as percepções de distância cultural, como a afinidade em termos de 

idioma e os contatos de fronteira, a singularidade de um idioma compartilhado com 

poucos povos, todos eles geograficamente distantes, e a intransponibilidade da maioria 

das fronteiras do país, vedam a convivência com os povos vizinhos.  

Ainda de acordo com a autora, em função dos fatores geográficos, do pouco 

contato com os povos de fronteira, de seu isolamento geográfico em relação aos demais 

países do mundo, a orientação dos brasileiros, de forma geral, tende a ser 

predominantemente local. Por outro lado, não é por acaso que, no sul do Brasil, 

inúmeras pequenas e médias empresas engajaram-se no comércio internacional, 

enquanto outras, maiores, estabeleceram subsidiárias no exterior. Particularmente nos 

Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul pode-se reconhecer o impacto da relação 

com os países vizinhos, ampliando a visão internacional, o que é ainda estimulado pela 

descendência de imigrantes de várias nacionalidades. 

Para que o brasileiro seja capaz de aceitar um estranho como parte da “casa”, é 

necessário que as pessoas se conheçam e que se desenvolva a confiança, um termo que 

tão bem expressa a forma como se conduzem os relacionamentos no Brasil. Nas 

empresas que se multinacionalizam, é necessário dispor de um “homem de confiança” 

para que as subsidiárias possam ser implantadas e relações comerciais duradouras 

possam ser estabelecidas com outras empresas ou com consumidores de outros países. 
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Além de apoiar seu processo de internacionalização na disponibilidade de 

pessoas de confiança para dirigir subsidiárias em outros países, o empresário brasileiro 

também se defronta com a dificuldade de cooperar e de compartilhar o controle de um 

empreendimento com estrangeiros. Pode-se dizer que as empresas brasileiras não se 

internacionalizam pelas imensas dificuldades que a elas se apresentam, originadas do 

isolamento geográfico e lingüístico, da formação cultural e do impacto do ambiente 

sobre as motivações empresariais.  

De acordo com Cyrino e Barcellos (2006, p. 242), o fato de as empresas 

brasileiras terem iniciado as operações internacionais tardiamente, depois de outros 

países latino-americanos, como o Chile e a Argentina, coloca-as em situação 

especialmente vulnerável quanto à escala e curva de aprendizagem internacional, fatores 

críticos para o sucesso nos mercados estrangeiros.  Cientes da crescente e inevitável 

globalização dos mercados, algumas multinacionais brasileiras têm empreendido 

esforços estratégicos na direção de maior comprometimento e melhor preparo para a 

expansão internacional. 

Finalmente, cabe ao governo o papel de estimular e coordenar esse processo. As 

políticas governamentais, de forma inteligente, podem ser desenhadas para reduzir as 

dificuldades ambientais, particularmente no plano econômico, permitindo que fatores 

motivacionais se manifestem, propiciando a expansão internacional das empresas 

brasileiras (ROCHA, 2003). 

 

2.6 O PAPEL DA DISTÂNCIA PSÍQUICA NO PROCESSO DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS E A SUA INFLUÊNCIA NO 
PROCESSO DE EXPATRIAÇÃO 

 

A teoria sobre o processo de internacionalização da escola de Uppsala postula 

que uma firma dá início às suas operações no mercado doméstico e que a 

internacionalização acontece em estágio posterior, como resultado de decisões 

incrementais (JOHANSON; VAHLNE, 1977, 1990). O processo pelo qual estas 

decisões são tomadas é mediado pelo fenômeno da distância psicológica, que pode 

acelerá-lo ou retardá-lo. 

Em estudo anterior, Johanson e Wiederscheim-Paul (1975, p. 307) definiram 

distância psicológica como “fatores inibindo ou dificultando o fluxo de informações 

entre a firma e o mercado”. Eles identificaram diferenças em linguagem, cultura, 
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sistemas políticos, nível de educação e nível de desenvolvimento industrial como 

exemplos de muitos fatores, embora seu trabalho empírico contasse principalmente com 

a distância geográfica. 

 Posteriormente, a distância psicológica foi conceituada, no trabalho pioneiro de 

Johanson e Vahle (1977, p.24), como “a soma dos fatores inibindo o fluxo de 

informações do mercado e para o mercado” que adicionaram diferenças nas práticas de 

negócios na lista. Nordstrom e Vahlne (1994, p. 42), subseqüentemente, ofereceram 

uma definição modificada como “fatores que previnem ou perturbam firmas aprenderem 

e entenderem sobre o ambiente estrangeiro”. Child, Rodrigues e Frynas (2006, p. 3) 

afirmam que, embora os estudos nórdicos sejam indicadores efetivos, empregados no 

conceito de distância psíquica, suas definições implicam em limitações na habilidade de 

criação de decisões de negócios para conhecer e entender  um ambiente estrangeiro, na 

medida em que adiciona incerteza sobre esse meio. 

Portanto, Evans, Treadgold e Mavondo (2000a, p. 165) dizem que é o processo 

da mente, em termos de percepção e entendimento de diferentes formas de culturas e 

negócios, que forma as bases da distância psíquica. Assim, distância psíquica deverá ser 

definida como distância pelo qual é percebida para existir entre o mercado doméstico e 

o mercado estrangeiro com a qual a companhia faz negócios internacionais (CHILD; 

RODRIGUES; FRYNAS, 2006). 

  Kogut e Singh (1988, p. 413) definiram distância psicológica como “o grau de 

desconhecimento de uma firma a respeito das características de um mercado 

estrangeiro”. Ford (1984, p. 102) a concebe como “o grau em que normas e valores de 

duas empresas diferem dadas as suas características nacionais individuais”. Estas 

diferenças incluem fatores legais, políticos e econômicos, estrutura das indústrias e dos 

mercados, práticas de negócio e idioma. Fletcher e Bohn (1998, p. 49) argumentaram 

que, embora a distância psicológica “inclua aspectos outros que não apenas a cultura, a 

mesma se baseia em percepções que são senão inteiramente determinadas, no mínimo 

influenciadas culturalmente”. Os autores definiram distância psicológica como sendo 

“esta vontade de estabelecer negócios em mercados estrangeiros específicos”.  

Desde a década de cinqüenta tem crescido o interesse entre os investigadores nos 

estudos do fator “distância”, como sendo uma variável explanatória na teoria do 

comércio internacional e do investimento. Em estudos mais adiantados, a distância foi 

definida normalmente como a distância física ou em outros termos relacionados, tais 

como custo de transporte. Os fatores que afetam a distância psíquica incluem diferenças 
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na língua, na cultura, no sistema político, nos níveis de instrução e no desenvolvimento 

industrial (CHILD; NG; WONG, 2003). 

A distância psicológica é um fenômeno individual porque é associado "ao modo 

como o indivíduo vê o mundo" (ROCHA, 2004). Dado que distância psicológica é um 

conceito subjetivo, o processo de coleta e organização de informação de mercado não 

pode se desenvolver de maneira acurada. Portanto, distorções da realidade acabam se 

verificando. Evans, Treadgold e Mavondo (2000a, p. 166) apontaram que fatores 

ambientais não se constituem na razão pela qual a distância psicológica existe, mas a 

maneira pela qual a mente do gestor processa a informação e a devolve ao ambiente. 

Distância psicológica é também, portanto, um fenômeno coletivo relacionado ao 

conceito de etnocentrismo, um viés cultural existente nas formas de enxergar pessoas 

pertencentes a outros grupos. Esta é a razão pela qual a cultura foi chamada de 

"subjetividade coletiva" (ROCHA, 2004). 

 Firmas são repositórias das experiências individuais e coletivas de seus 

membros em diferentes momentos do tempo. A distância psicológica pode, portanto, ser 

medida em níveis individual, organizacional, ou nacional. Percepções individuais e 

coletivas de distância psicológica tendem a estar relacionadas, mas podem diferir em 

função de características individuais específicas, tais como bagagem cultural, viagens ao 

exterior e experiência internacional dos executivos envolvidos, entre outros fatores, 

assim como uma razão de características de grupo. Medir a distância psicológica em 

nível regional pode diminuir alguns dos problemas derivados da agregação em nível 

nacional, especialmente em países onde existem grandes diferenças culturais regionais. 

Entretanto, tal procedimento incorre no mesmo problema de medição em nível nacional, 

uma vez que assume que experiências coletivas em nível regional são uma boa proxy 

para a distância psicológica em nível individual (ROCHA, 2004). 
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Mediadores individuais (pessoais): 
• País de nascença; 
• País adotivo; 
• Conhecimento de línguas 

estrangeiras; 
• Educação no exterior; 
• Viagens ao exterior. 

Distância psíquica 

Mediadores organizacionais 
• Experiência efetiva no mercado 

estrangeiro; 
• Experiência efetiva em mercados 

similares; 
• Experiência internacional em geral; 
• Planejamento; 
• Conexões para dentro. 

Mediadores Relacionais 
• Contatos com firmas no país de              

origem;    
• Laços sociais com membros da  

indústria no exterior;                               
• Outros laços sociais no mercado  

estrangeiro;  
• Alianças e parcerias estratégicas;      
• Disponibilidade local de parceiros          

com a mesma bagagem cultural; 
• Transformação de locais em amigos; 
• Desenvolvimento da confiança; 
• Afinidade cultural/apreço                       

Mediadores ambientais: 
• Formação de blocos comerciais; 
• Regiões de imigração; 
• Contatos fronteiriços. 

FIGURA 2 - Mediadores da Distância Psíquica 
Fonte: Ângela da Rocha, 2004. 
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Flitcher e Bonh (1998, p. 50) observaram que a distância psicológica parecia ser 

muito mais um problema associado a formas de internacionalização “para dentro” do 

que “para fora”. Para eles, isto derivaria do fato de ser “a firma estrangeira (o vendedor) 

que iniciava o relacionamento”, admitindo implicitamente que a distância psicológica 

poderia ser diferente dependendo do ponto de vista de análise escolhido, ou seja, se o 

olhar é proveniente da perspectiva do comprador ou da do vendedor. 

Os primeiros estudos na área do comércio internacional utilizaram a distância 

geográfica como proxy para a distância psicológica. As primeiras pesquisas 

escandinavas utilizaram medidas objetivas, tais como nível de desenvolvimento 

econômico, níveis de instrução, linguagem de negócios, cultura, idioma e canais de 

distribuição, como proxies para distância psicológica (ROCHA, 2004).  

Segundo a autora, um grande esforço das correntes tradicionais de pesquisa 

sobre a internacionalização da firma consiste na determinação de fatores que afetam a 

internacionalização e a distância psicológica. Em geral, estes fatores são associados às 

características dos executivos (objetivos e subjetivos), características da firma e 

variáveis associadas às relações entre as firmas e seus parceiros estrangeiros. O 

entendimento sobre como diferentes fatores afetam a distância psicológica é 

considerado de grande importância porque o gerenciamento de tais fatores pode ajudar a 

entender o fenômeno da distância psicológica e a administrá-lo.  

De acordo com Child, Rodrigues e Frynas (2006, p.10), há a co-ocorrência de 

alguns tipos de distância (cultural, econômica e administrativa): 

 

Assim como a distância cultural inclui diferenças em linguagem e 
normas sociais, a distância administrativa inclui diferenças no sistema 
político, políticas de governos e instituições. Já a distância econômica 
inclui diferenças em níveis de renda e infra-estrutura, recursos 
humanos e outros recursos.  
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Percepções sobre pessoas 
 

Percepções sobre 
ambiente de negócios 

 
Percepções sobre macro-

ambiente 
Comunicação 
Língua 
Relacionamento de fácil 
estabelecimento 

MANEIRAS DE FAZER 
NEGÓCIOS 
● Características dos produtos 
● Canais de distribuição 
● Disponibilidade de mídia 
● Práticas de negócios 
● Relações com empregados 
● Práticas de negociação 
 

MATURIDADE DO 
MERCADO  
● Atividades da concorrência 
● Competição de preço 

SISTEMA 
REGULATÓRIO 

EXPECTATIVAS DOS 
CONSUMIDORES 
Qualidade dos produtos ● Leis trabalhistas 
● Nível de serviço ● Sindicatos 
● ENTREGA ● Regras de crédito 

 
FIGURA 3 - Elementos da distância psíquica 
Fonte: Ângela da Rocha, 2004. 
 
 
 
Uma análise das diferenças da distância entre dois países pode ser manifestada 

em quatro dimensões distintas: (1) dimensões culturais (linguagens diferentes, grupos 

étnicos, religião e regras sociais); (2) dimensões administrativas (falta de laços 

coloniais, falta de instituições compartilhadas monetárias e políticas, hostilidade 

política, políticas de governo, fraquezas institucionais); (3) dimensões geográficas 

(isolamento físico, ausência de fronteiras, tamanho do país, transporte inadequado e 

infra-estruturas de comunicação, diferenças de clima); (4) dimensões econômicas 

(diferenças em rendas dos consumidores, nos custos e a qualidade, entradas 

intermediárias, financeiro e RH, em informação e conhecimento, e diferenças em infra-

estrutura) (GHEMAWAT, 2001). 

Embora seja um fato que distâncias geográficas tornaram-se menos importante, 

o mesmo não pode ser dito sobre dimensões culturais, institucionais, administrativas, ou 

sobre aspectos econômicos e físicos. Em vez disso, sua importância tem ganhado força 

em termos tanto práticos e teóricos dentro de atividades internacionais de negócio. 

(TANURE; BARCELLOS; FLEURY, 2007). 

Na teoria de negócios e investimentos internacionais, a idéia de distância 

psíquica subentende que perceived distance (distância percebida) entre firmas base e 
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um país estrangeiro limita o entendimento dos executivos envolvidos no processo de 

internacionalização em relação aos meios estrangeiros de negócios, resultando em 

um ambiente desconhecido, e interrompendo a ação das firmas que estão em expansão 

internacional. 

Neste caso, apontamos para a necessidade de se aplicar o conceito 

multidimensional de distância psíquica para identificar os fatores chaves que podem 

contribuir para perceber distâncias entre firmas home country e host country. Além do 

mais, apontamos para estender a concepção de distância psíquica, em que atualmente 

se foca na decisão para internacionalizar, para o negócio da firma com o país anfitrião 

seguindo sua internacionalização. (CHILD; RODRIGUES; FRYNAS, 2006). 

 

2.7 CULTURA: CONCEITOS E INTERPRETAÇÕES 

 

Cultura é um conceito antropológico e sociológico que comporta múltiplas 

definições. Para alguns, a cultura é a forma pela qual uma comunidade satisfaz as suas 

necessidades materiais e psicossociais. Implícita nessa idéia está a noção de ambiente 

como fonte de sobrevivência e crescimento. Para outros, cultura é a adaptação em si, é a 

forma pela qual uma comunidade define seu perfil em função da necessidade de 

adaptação ao meio ambiente. Nesses dois casos, está presente a idéia de feedback. A 

adaptação bem sucedida leva à evolução nessa direção. A adaptação mal sucedida tende 

a levar à correção e à evolução em outra direção (MOTTA; CALDAS, 2006).  

Segundo os autores, não são apenas raças e etnias, ou ainda suas combinações, 

que produzem culturas. Classes sociais, instituições e organizações também as 

produzem. É claro que a cultura de uma empresa será sempre diferente da de uma tribo, 

e será sempre semelhante à cultura de outra empresa. Porém, um dos fatores mais 

importantes a diferenciar a cultura de uma empresa da cultura de outra é a cultura 

nacional de cada uma. Os pressupostos básicos, os costumes, as crenças e os valores, 

bem como os artefatos que caracterizam a cultura de uma empresa, trazem sempre, de 

alguma forma, a marca de seus correspondentes na cultura nacional. Não há como, 

portanto, estudar a cultura das empresas que operam em uma sociedade, sem estudar a 

cultura – ou as culturas – dessa sociedade. 

Dentro da literatura existente, encontram-se diversos trabalhos com o objetivo de 

conceituar cultura. Entretanto, uma das definições que mais têm sido citadas nas últimas 
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duas décadas é a de Hofstede (1997, p. 19): “Cultura é uma programação coletiva da 

mente que distingue os membros de um grupo humano de outro”.  Pode-se dizer que a 

cultura é um fenômeno coletivo que se manifesta de diferentes formas, como a família, 

a corporação, sexo, religião, raça e nação. Isto é “cultura no sentido restrito”: chamar-

lhe-ei “cultura 1”, a cultura como programação mental, corresponde a um sentido mais 

lato da palavra, acepção comumente adotada entre os antropólogos sociais: isto é 

“cultura 2”. 

 A Antropologia Social (ou cultura) é o estudo das sociedades humanas, em 

particular (embora não só) das mais tradicionais ou “primitivas”. Na Antropologia 

Social, “cultura” é a palavra que engloba todos aqueles padrões de pensamento, 

sentimentos e comportamentos referidos anteriormente. Ela inclui não apenas as 

atividades simples e ordinárias da vida: cumprimentar, comer, mostrar ou esconder 

emoções, manter certa distância física dos outros, fazer amor ou manter higiene do 

corpo. Os políticos e os jornalistas muitas vezes confundem as duas formas de cultura: 

assim, os problemas de adaptação dos imigrantes relativamente ao país de acolhimento 

são às vezes discutidos em termos da promoção de grupos de dança folclórica. Mas a 

cultura 02 relaciona-se com processos humanos muito mais fundamentais do que a 

cultura 01, pois ela lida com as coisas que ferem. A cultura 02 é sempre um fenômeno 

coletivo, uma vez que é, pelo menos em parte, partilhada por pessoas que vivem no 

mesmo ambiente social onde é adquirida (HOFSTEDE, 1997).  

A cultura, portanto, ainda segundo Hofstede (1997, p. 19), é adquirida, não 

herdada. Ela provém do ambiente social do indivíduo, não dos genes. Deve ser, por sua 

vez, distinta da natureza humana e da personalidade de cada um, mesmo se as fronteiras 

exatas entre esses conceitos sejam objeto de discussão entre especialistas de diferentes 

ciências sociais. Os comportamentos de executivos e trabalhadores baseiam-se em 

crenças, atitudes e valores e, em certa medida, verdadeiros ciclos viciosos de 

comportamento são causados por crenças, atitudes e valores. 

A descoberta mais importante de Hofstede (1997, p. 51) refere-se à importância 

da cultura nacional na explicação das diferenças em atitudes e valores em relação ao 

trabalho. Normalmente, outros fatores eram tidos como mais importantes, tais como 

posição na organização, profissão, idade, ou gênero. Tentando fazer um sumário das 

diferenças mais importantes, é fundamental notar que o autor pôde descobrir que tanto 

administradores quanto funcionários e operários podem ser situados ao longo de quatro 

dimensões básicas: individualismo e coletivismo, distância do poder, nível em que se 
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evita a incerteza e masculinidade e feminilidade. Posteriormente, Hofstede (1997) 

acrescentou uma quinta dimensão: orientação de longo prazo. 

Ainda segundo Hofstede (1997, p. 68), fala-se em individualismo nas situações 

em que as pessoas se definem como indivíduo. Isso implica redes sociais que se 

interligam difusamente, redes essas nas quais as pessoas tomam conta apenas de si 

próprias e daqueles que lhes estão mais próximos. A situação inversa, o coletivismo, é 

caracterizada por redes sociais profundas, nas quais as pessoas fazem distinção entre 

seus próprios grupos, que incluem parentes, clãs e organizações, e outros grupos. É o 

caso em que as pessoas esperam que seus grupos dêem proteção a seus membros, 

fornecendo-lhes segurança em troca de lealdade. 

Cada tipo de cultura exerce um tipo próprio de controle de seus membros 

participantes. No caso das culturas coletivistas, a pressão social externa é a forma 

principal de controle. Assim, é muito grande a força da vergonha ou da desonra. Já nas 

culturas individualistas, o controle é exercido principalmente por meio da pressão 

interna, em que a culpa exerce o papel primordial. Enquanto os membros das culturas 

coletivistas sublimam a harmonia e o “livrar a cara”, os membros das culturas 

individualistas sublimam mais o auto-respeito. Todavia, nas duas orientações, a 

liberdade individual e a proteção coletiva estão sempre em jogo (HOFSTEDE, 1997). 

A segunda dimensão, a distância do poder, refere-se à medida pela qual os 

participantes menos poderosos das organizações aceitam a distribuição desigual de 

poder. Já a terceira dimensão, que se refere ao nível com que se procura evitar a 

incerteza, mede o incômodo diante de situações ambíguas, bem como a forma pela qual 

essas situações são evitadas, criando maior estabilidade de carreira, pondo em prática 

regras mais formalizadas, deixando de lado idéias e comportamentos alternativos ou 

desviantes e tomando como viáveis as verdades absolutas (HOFSTEDE, 1997). 

Nos países de alta distância de poder e alta necessidade de se evitar a incerteza, 

os empregados pensam ou tendem a pensar as organizações como família: o pai-chefe 

protege os membros participantes tanto física como economicamente. Por sua vez, a 

família espera lealdade de cada um de seus membros. Na organização de tipo piramidal, 

que opera verticalmente, a administração procura reduzir a incerteza, definindo quem 

tem autoridade sobre quem (HOFSTEDE, 1997). 

Finalmente, no que tange à quarta dimensão, a definição que se dá de 

masculinidade refere-se à medida segundo a qual valores dominantes na sociedade 

enfatizam tanto a assertividade quanto a aquisição de dinheiro e de coisas, não 
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enfatizando particularmente as pessoas. Feminilidade, por sua vez, é definida como a 

medida como os valores dominantes na sociedade salientam os relacionamentos entre 

pessoas, a preocupação com o próximo e a qualidade de vida global. As sociedades 

masculinas definem os papéis de gênero com muito mais rigor do que as femininas. 

Assim, ninguém verá qualquer problema em uma mulher dirigir um trator ou exercer a 

lei e, da mesma forma, também não haverá qualquer problema em um homem ser dono 

de casa ou dançarino, em uma sociedade predominantemente feminina. (HOFSTEDE, 

1997). 

A cultura brasileira, de forma peculiar, programou-nos para sermos, entre muitas 

outras coisas, relacionais. Para confiarmos nos amigos e desconfiarmos dos estranhos. 

Essa peculiaridade cultural leva a dois comportamentos que podem ajudar a entender a 

dificuldade de internacionalização. O primeiro é a questão da percepção de distância 

psicológica, ou cultural, entre nós, brasileiros, e os outros povos, e as formas pelas quais 

procuramos medir essa distância; o segundo é o papel da família como instituição 

social. Distância cultural, termo usado na área de Negócios Internacionais, já 

mencionado anteriormente, refere-se à percepção das diferenças culturais entre o meu 

país e outros países. O brasileiro tende a considerar países como Portugal e Argentina 

mais “próximos” culturalmente, e a considerar países como Síria e Turquia mais 

“distantes”. Entretanto, a percepção de distância cultural pode variar de individuo a 

individuo, dependendo das experiências obtidas no decorrer da vida (ROCHA, 2003). 

Os desafios culturais envolvem a aprendizagem de como fazer negócios em 

outros países e gerenciar subsidiárias em localidades remotas além do questionamento 

da cultura organizacional, para absorver as demandas da empresa que se tornou 

multinacional.   

Para Tanure e Duarte (2006b, p. 216-217), a internacionalização das 

organizações é um fenômeno complexo com uma dimensão objetiva compatível com 

métodos, práticas e ferramentas de domínio hard, de que fazem parte os assuntos 

estratégicos, geográficos, logísticos, econômicos, operacionais e tecnológicos; de outro 

lado, possui uma dimensão subjetiva, que apresenta as nuances típicas dos assuntos 

culturais e relacionados às pessoas cujo trato é sempre mais complexo e que demanda 

competência e muita sensibilidade para perceber os valores fundamentais das pessoas, 

suas motivações e os traços culturais que contribuem para modelar seus 

comportamentos.  
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A “divergência convergente” traduz algumas armadilhas que as diferenças 

culturais podem representar para executivos e empresas, armadilhas muitas vezes 

difíceis de evitar. É fundamental ressaltar que a relevância das diferenças ou 

semelhanças culturais para os negócios internacionais relaciona-se com o tipo de 

operação que se realiza. Nas operações mais complexas (por exemplo, aquisições, 

alianças estratégicas, greenfield), tal relevância é mais significativa que nas mais 

simples (por exemplo, nas exportações). Para compreendermos a cultura do outro, o 

primeiro passo é conhecer a nossa cultura, ou seja, seus valores fundamentais e 

invisíveis. Só assim seremos capazes de ir além dos estereótipos – ou dos artefatos, 

como diz Hofstede. E nosso conhecimento deve abranger tanto os pontos considerados 

positivos quanto os negativos, condição vital para que um executivo esteja apto a fazer 

bom uso das diferenças e evitar os problemas que um posicionamento inapropriado 

causaria (TANURE; DUARTE, 2006b). 

Embora as organizações de uma mesma cultura nacional possam apresentar 

traços comuns, de acordo com Hofstede (1997), cultura nacional e cultura 

organizacional são fenômenos distintos. 

 

Cultura nacional diz respeito aos valores fundamentais e invisíveis da 
maioria dos membros de uma nação, valores que foram adquiridos 
durante a infância. Cultura organizacional, por sua vez, é um 
fenômeno mais superficial, que reside nas práticas mais visíveis da 
organização; essa cultura é adquirida por meio da socialização dos 
novos membros que entram na empresa (TANURE; DUARTE, 2006). 

 

Assim, de acordo com esses autores, cada organização tem sua própria cultura, 

uma vez que pode ser considerada uma pequena comunidade com características 

peculiares que as diferenciam das outras. A cultura organizacional foi definida ainda 

como modos padronizados de pensar, sentir e reagir, adquiridos e transmitidos, 

principalmente, por meio de símbolos que constituem as conquistas distintas de grupos 

humanos, incluindo seu acervo de artefatos (KLUCKHOHN, 1951). 

A evolução das empresas em termos de internacionalização ocorre em três 

níveis. O primeiro é o do mindset etnocêntrico, no qual os padrões organizacionais do 

país de origem servem de referência para o gerenciamento das operações internacionais; 

conseqüentemente, há uma centralização de decisões na sede da empresa. O segundo é o 

policêntrico ou regiocêntrico, em que a administração das operações tem como 

referência a cultura e as práticas gerenciais dos países hospedeiros; com isso, ocorrem a 
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descentralização das decisões e o fortalecimento da autonomia de cada unidade. O 

terceiro é o geocêntrico, no qual há integração e interdependência das operações no país 

de origem e nos hospedeiros e decisões e práticas da esfera global coexistem com as da 

esfera local. Este é um dos fatores que se tornam importante para a organização que 

aspira a um mindset global ter a capacidade de lidar com paradoxos (CYRINO; 

BARCELLOS, 2005). 

Para Hofstede (1997, p. 72-73), o Brasil é uma sociedade coletivista, não se 

colocando, entretanto, entre as mais coletivistas. O Brasil é, para Hofstede, mais 

coletivista que o Japão, país geralmente tido como coletivista por excelência; da mesma 

forma, nosso país é caracterizado por uma distância de poder muito grande, embora 

perca para as demais sociedades da América Latina, com exceção da Argentina. 

O Brasil também aparece como uma das nações onde é maior a busca de evitar a 

incerteza, mesmo que essa característica pareça menos marcada que a maioria dos 

países ditos mediterrâneos. A posição do Brasil, neste particular, mostra-se próxima da 

Itália. De qualquer forma, são fortes em nosso país tanto a dimensão da distância de 

poder quanto a dimensão elevado nível de busca de evitar a incerteza. Por sua vez, entre 

aqueles países que apresentam elevado nível de busca de evitar a incerteza, o Brasil 

encontra-se na dimensão feminina, muito próximo da masculina, sendo quase 

impossível situá-la com precisão (MOTTA, 2006). 

Freitas (2006, p. 44-45) estabeleceu cinco traços fundamentais visando a um 

entendimento global dos traços brasileiros: hierarquia, personalismo, malandragem, 

sensualismo, aventureirismo, em um estudo que tinha o objetivo estruturar os traços, 

para serem visualizados e associados mais facilmente no cotidiano das organizações no 

Brasil. Este estudo apresenta, portanto, as características das organizações brasileiras: 

• Hierarquia: existe a tendência à centralização do poder dentro dos grupos nas 

organizações, com distanciamento nas relações entre diferentes grupos 

sociais, existindo, ainda, a passividade e aceitação dos grupos inferiores; 

• Personalismo: a sociedade está baseada em relações pessoais, sempre na 

busca de proximidade e afeto nas relações, o que acarreta o paternalismo a 

partir do domínio moral e econômico; 

• Malandragem: existe a flexibilidade e adaptabilidade como meio de 

navegação social, usando o “jeitinho”, sempre que necessário; 
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• Sensualismo: a existência do gosto pelo sensual e pelo exótico nas relações 

sociais; 

• Aventureiro: é mais sonhador do que disciplinado e existe uma tendência à 

aversão ao trabalho manual ou metódico.  

 

A cultura brasileira reflete a herança da história do país, isto é, sua raiz 

portuguesa e africana. No que tange à influência da cultura nacional para as 

organizações, Tanure e Duarte (2006b, p. 201) afirmam que as heranças culturais 

portuguesas e africanas determinaram a formação de alguns traços da cultura brasileira, 

facilmente reconhecidos nas organizações que operam no país.  

Nas empresas brasileiras, predomina a centralização de poder, que concentra nos 

líderes a tomada de decisões, as iniciativas e as soluções para os problemas. Os 

liderados portam-se como espectadores, têm baixa autonomia e alto medo de errar: isso 

os impede de usar a própria capacidade. Tais características constituem o que Tanure e 

Duarte (2006b, p. 204) chamam de “lado sombra” das organizações brasileiras. O “lado 

sol”, por sua vez, caracteriza-se pela afetividade, hospitalidade e alta capacidade 

relacional das pessoas, o que as torna mais facilmente mobilizáveis. Assim, com uma 

gestão adequada, o comprometimento dos indivíduos com as metas da organização é 

muito mais fácil e imediato do que em vários outros países, o que é uma potencial 

vantagem para as empresas brasileiras. 

Os fatores culturais, entendidos como o conjunto de valores, crenças e atitudes 

de um país são considerados vitais na condução dos negócios internacionais. Pode-se 

conjecturar que a similaridade cultural favorece a adoção de estratégias de padronização 

de produtos para todos os ambientes. A diversidade cultural engendra resultados 

opostos, isto é, a adoção de estratégias particulares e específicas para o contexto cultural 

do país. Enfocando-se especificamente as estratégias de entrada de mercado, o fator 

cultural é importante à medida que favorece a adoção de estratégias de entrada mais 

sofisticadas, e que representa uma maturidade no processo de internacionalização ou 

que privilegia a entrada em mercados mais próximos em termos de distância física. 

(REZENDE, 1999). 

Ainda de acordo com este autor, é a partir da observação dos movimentos de 

globalização ou de regionalização que as firmas deverão formular suas estratégias de 

produto e de entrada em mercados internacionais, com o objetivo de minimizar 

impactos ou identificar oportunidades apresentadas pelo fator cultural. Em outras 
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palavras, significa que a globalização favorece a idéia do “pensar global e agir global”, 

preservando estratégias de entrada e de produtos únicos, independentemente do país de 

destino. A regionalização, de maneira contrária, pressupõe a idéia do “pensar global e 

agir local”, já que os consumidores não responderão de maneira satisfatória a produtos e 

serviços que não sejam adequados à sua cultura local. 

 

2.7.1 Cultura e Percepção 
 

Os indivíduos vivem em um mundo muito particular, e esse mundo é constituído 

de suas experiências interiores, que são: as percepções, os sentimentos, a imaginação e 

os pensamentos. Krech e Crutchfield (1973, p. 3) salientam de que maneira o homem 

vê, ouve, cheira e sente o meio ambiente. O mundo pessoal de cada indivíduo é único, 

pois está atrelado à sua natureza biológica e ao ambiente social e físico em que vive. 

A percepção é a maneira de agruparmos dados soltos dando-lhes significação. 

As partes só adquirem sentido quando associadas a um todo. Os fatos não fornecem a 

totalidade, que é oriunda da intuição: ela é inventada. Os dados são dicas que 

corroboram para que a mente se organize em totalidades em busca de sentidos. 

(ALVES, 2002). 

A conduta das pessoas está condicionada ao seu mundo pessoal, às suas 

representações. Portanto, para compreender o comportamento humano, é necessário um 

prévio conhecimento do seu mundo. Mas devemos nos conhecer para compreender o 

mundo dos outros. Alves (2002) afirma que, à medida que o individuo adota um certo 

padrão de percepção, ele é impedido de ver as coisas tais como são vistas por outros 

indivíduos que possuem padrões diferentes. Já Krech e Crutchfield (1973, p. 4), ao 

explicar as percepções comuns das coisas, e as diferenças individuais em tais 

percepções, afirmam que a comprovação experimental indica que a percepção é 

influenciada por três conjuntos principais de determinantes: os estímulos físicos que 

atingem os olhos, os ouvidos, o nariz e a pele do individuo que percebe; seu estado 

psicológico; e o aparelhamento fisiológico do organismo. As características dos 

estímulos físicos são determinantes na maneira do homem enxergar o mundo: os 

conhecimentos humanos associados ao estímulo físico produzem as percepções. O 

processo de percepção tem início com a atenção que não é mais do que um processo de 

observação seletiva, ou seja, das observações por nós efetuadas. Esse processo faz com 
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que nós percebamos alguns elementos em prejuízo de outros. Desse modo, são vários os 

fatores que influenciam a atenção e que se encontram agrupados em duas categorias: a 

dos fatores externos (próprios do meio ambiente) e a dos fatores internos (próprios do 

nosso organismo). 

Os objetos, as relações e os acontecimentos podem ser vistos de diferentes 

modos, e a cultura exerce um papel fundamental na determinação da maneira pela qual 

ocorrerá a percepção. Essas diferenças de percepção, indiretamente, são resultantes dos 

valores culturais da sociedade. O homem é constituído de habilidades específicas, 

motivos, valores, crenças e traços nos quais a organização desses elementos constitui 

sua personalidade. A personalidade humana é formada, além dos fatores biológicos, 

pelas suas experiências de vida (KRECH; CRUTCHFIELD, 1973). Estes autores ainda 

lembram que a percepção não possui um caráter estático. Pelo contrário, ela varia de 

acordo com o conhecimento, a motivação, a emotividade e condições fisiológicas dos 

indivíduos. A aptidão das pessoas para descobrir e distinguir estímulos pode ser 

aprimorada pela prática. As percepções integradas da personalidade são formadas com 

base nas percepções relativas ao comportamento e características das pessoas. 

Segundo Motta (2006, p.18), o fator fundamental para diferenciar a percepção da 

cultura entre as empresas é a cultura nacional. As crenças, os pressupostos básicos, os 

costumes, os valores e os artefatos presentes na cultura organizacional estão sempre 

revestidos de seus pares na cultura nacional. A cultura organizacional consistiria em 

entender os híbridos de cada empresa individualmente e o seu processo de formação, e, 

para entender a cultura da organização é necessário um entendimento prévio da cultura 

nacional, no caso, a cultura dos países para onde os executivos serão transferidos.  Os 

comportamentos de executivos e trabalhadores baseiam-se em crenças, atitudes e 

valores e, em certa medida, verdadeiros ciclos viciosos de comportamento são causados 

por crenças, atitudes e valores. 

 

2.8 EXECUTIVOS EXPATRIADOS – PERCEPÇÕES DA NOVA FUNÇÃO 

 

Os autores que escreveram sobre a nova ordem econômica são unânimes em 

apontar os desafios e as demandas impostos às empresas. Com efeito, o contexto de 

globalização vem imprimindo mudanças radicais na estruturação e nas práticas das 

empresas transnacionais, obrigando as empresas que atuam em cenários nacionais a 
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também se reestruturarem para fazer face à competição cada vez mais acirrada. O 

conceito utilizado pelos autores é bem mais amplo, significando o aumento do 

envolvimento de uma empresa em operações internacionais, abrangendo as duas faces 

do mesmo processo, isto é, tanto o movimento para dentro quanto o para fora, que é 

ligado à dinâmica do comércio internacional. Por outro lado, o sucesso nas atividades 

externas depende parcialmente do desempenho no mercado interno. O movimento para 

fora pode dar-se de diversas maneiras, mas em geral as empresas começam o processo 

de internacionalização pela exportação, passando pelas várias etapas já listadas, até o 

estabelecimento de subsidiária própria (LUZ, 1999). 

De acordo com Tanure, Evans e Pucik (2007, p. 175-176), para a Gestão de 

Recursos Humanos (GRH), o maior desafio contido nos instrumentos organizacionais é 

o da gestão da expatriação. Isso é particularmente verdadeiro nos primeiros estágios da 

internacionalização, como ocorre hoje com várias empresas brasileiras. Historicamente, 

a expatriação tem sido objeto de estudo por parte da área de gestão internacional de 

recursos humanos. Nos últimos tempos, a ênfase em recursos humanos internacionais 

mudou de forma drástica. De qualquer modo, a gestão eficiente da expatriação ou das 

transferências internacionais, segundo um conceito mais amplo, permanece como um 

dos fundamentos da implementação das estratégias globais. Expatriação não é um 

conceito novo: tem sido instrumento de controle organizacional desde os primórdios da 

civilização. Tanto na Roma antiga, quanto posteriormente em Portugal, Holanda e 

Inglaterra, pioneiros do comércio internacional nos séculos XVI e XVII, o sucesso da 

colonização de terras distantes residia na arte de preparar representantes de confiança 

para administrar subsidiárias. Não existe em português um vocábulo que traduza o 

termo expatriado, trata-se de uma adaptação da expressão norte-americana expatriate 

(FRAZEE, 1999, p. 8), que significa: qualquer indivíduo que sai do seu país de 

naturalidade para trabalhar em outro país.1  

Expatriação e expatriado são palavras que significam: exílio, desterro, expulsão 

ou banimento da pátria, ir para o exílio ou ir residir em país estrangeiro. Porém, neste 

sentido que estamos considerando, o mais comum é dizer “transferido” e não 

“expatriado”. Já dissemos que a internacionalização da economia tem criado a 

necessidade de novas estratégias empresariais e, particularmente, a gestão de recursos 

humanos tem sofrido grandes modificações. A expatriação tem sido uma alternativa 

                                                 
1 No sentido de expulsar da pátria, o verbo expatriar é datado de 1836, segundo o Dicionário Houaiss. 
HOUAISS, 2002. 1 CD-ROM. 
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praticada pelas grandes empresas transnacionais, especialmente na última década. O que 

chamamos de expatriação é o processo de transferência de um profissional de uma 

empresa, sediada num país, para trabalhar, por tempo determinado ou não, em uma 

unidade desta empresa ou grupo localizada em outro país. (FREITAS, 2000).  

Segundo Kilimnik (1999, p. 253), o mundo organizacional tem se tornado, 

diariamente, mais global, com grande número de países se afastando da tradicional 

manufatura e penetrando nos novos negócios ligados à informação e serviços. As leis da 

economia e da natureza de políticas internacionais e relações humanas estão todas 

influenciadas por pessoas, eventos e forças crescentemente difíceis de prever. O 

principal componente para uma resposta exitosa para todas as situações são as pessoas 

com as competências e talentos (MARQUERDT; ENGEL, 1993). 

 As distintas capacidades das empresas se assentam em seus investimentos em 

fatores competitivos e refletem-se em termos da habilidade em recrutar, reter e motivar 

indivíduos criativos. A utilização e a gerência eficiente dos profissionais é talvez o 

aspecto mais crítico a ser considerado em qualquer negócio nacional ou transnacional. 

A vantagem competitiva duradoura será baseada na inovação, qualidade, diferenciação e 

flexibilidade organizacional e, por essa razão, torna-se imperativa uma compreensão 

mais ampla da natureza, importância e dinâmica do relacionamento entre as 

organizações globalmente competitivas e seus Recursos Humanos. A política 

governamental do país hospedeiro também exerce um papel fundamental no sentido de 

sinalizar um desejo de construir uma posição competitiva durável por meio de 

investimento em treinamento do trabalhador e educação da gerência (ENDERWICK, 

1993). 

De acordo com Fleury e Fleury (2006, p. 154-155), o conceito de competência 

internacional tem suas raízes na visão baseada nos recursos da firma (Resource Based-

View of the firm). Essa abordagem considera que toda empresa tem um portfólio, 

formado pelos seguintes recursos: físicos (infra-estrutura), financeiros, intangíveis 

(marca, imagem etc.), organizacionais (sistemas administrativos, cultura organizacional) 

e humanos. Esta visão enfatiza a importância de centrar a formulação das estratégias em 

um grupo específico desses recursos: aquele que garante competitividade a longo prazo. 

Essa abordagem distingue recurso de competência: “Um recurso é algo que a 

organização possui ou a que tem acesso, mesmo que temporário; uma competência é 

uma habilidade para fazer alguma coisa, é construída a partir de um conjunto de blocos, 

denominados recursos”. 
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Competência é uma palavra do senso comum, utilizada para designar pessoa 

qualificada para realizar algo. Seu oposto ou antônimo não apenas implica a negação 

dessa capacidade, mas também guarda um sentimento pejorativo, depreciativo. Chega 

mesmo a sinalizar que a pessoa encontra-se ou se encontrará brevemente marginalizada 

dos circuitos de trabalho e de reconhecimento social. Entre os profissionais de recursos 

humanos, uma definição comumente utilizada é a seguinte: “conjunto de 

conhecimentos, habilidades, atitudes que afetam a maior parte do trabalho de uma 

pessoa, e que se relacionam com o desempenho no trabalho; competência pode ser 

mensurada quando comparada com padrões estabelecidos e desenvolvida por meio de 

treinamento” (FLEURY; FLEURY, 2007).  

A diversidade de medidas da competitividade usadas por pesquisadores sugere 

que idéias sobre este conceito complexo variam grandemente. Quando medidas 

estatísticas são usadas para mostrar, por exemplo, que uma empresa tem desempenho 

melhor no mercado que seus competidores, e gerou e sustentou maior potencial 

competitivo, a informação qualitativa derivada dos processos de pesquisa gerencial 

ajuda a explicar as razões para seu sucesso, segundo (BUCKLEY; PASS; PRESCOTT, 

1988). 

Segundo Fleury e Fleury (2006, p. 156), no estágio inicial da implantação, as 

subsidiárias eram vistas como mais um departamento da matriz, agrupadas na divisão 

internacional da empresa. Somente com o posterior crescimento do volume de produção 

ou com a expansão das linhas de produtos pelas subsidiárias foi que as empresas 

passaram a adotar estruturas por área geográfica ou por linha de produtos. As 

subsidiárias bem sucedidas foram aquelas que, estabelecidas em regiões que 

propiciavam condições de crescimento, souberam desenvolver as competências 

necessárias para competir em seus mercados. 

No Brasil, de acordo com os autores acima citados, as trajetórias das empresas 

multinacionais podem ser compreendidas se analisadas em três pontos distintos: em 

uma fase inicial, de instalação, houve processos de transferência de tecnologia (plantas, 

produtos e processos), assim como de políticas e procedimentos de gestão (inclusive de 

recursos humanos). A segunda fase foi de acomodação, à medida que o desempenho 

financeiro das subsidiárias atendia (ou superava) as expectativas da matriz. Finalmente, 

no recente movimento de inserção do país nos processos de globalização, há uma 

redefinição dos papéis das subsidiárias nas estratégias das corporações. 
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Tanure, Cyrino e Barcellos (2007, p. 207) afirmam que um dos grandes desafios 

das multinacionais brasileiras, atualmente, reside na capacidade de transferir as 

vantagens competitivas adquiridas no país de origem e desenvolver, a partir de suas 

competências distintas, modelos de negócio adaptados a diferentes contextos culturais, 

institucionais e mercadológicos. As dificuldades de replicar o sucesso em outras 

localidades são mais evidentes nas empresas cujas vantagens estão fortemente baseadas 

no acesso privilegiado a determinados fatores de produção.  

 No ambiente de negócios atual, as tradicionais fontes de vantagens competitivas 

não conseguem mais prover uma posição sustentável para as empresas. Baixos custos de 

produção, tecnologia ou acesso ao capital têm se tornado condições necessárias, mas 

não suficientes, para o sucesso. Além desses fatores, as abordagens mais recentes acerca 

das estratégias para negócios globais apontam para o foco nas competências, ativos 

invisíveis e capacidades organizacionais como fatores-chave que influenciam o sucesso 

a longo prazo em mercados globais. Assim, constata-se um renovado interesse pelo 

corpo de funcionários de uma organização como o principal fator estratégico para se 

alcançar uma posição competitiva no mercado global (PUCIK; THICHY; BARNETT, 

1992). 

Bartlett e Ghoshal (1992, p. 148) observam que, com a globalização, as 

organizações que competem internacionalmente passam também a competir pelo 

recurso mais importante de todos – o talento. A diferença entre o sucesso e o fracasso 

depende de quão bem as organizações selecionam, treinam e gerenciam seus 

empregados. Para as centenas de profissionais da GHR trabalhando ao redor do mundo, 

novas competências são necessárias para enfrentar as mudanças, responsabilidades e 

demandas do emergente contexto global de negócios. 

A gerência é, portanto, um elemento importante na competitividade das 

empresas. Ela tem um papel fundamental no sucesso de qualquer empreendimento. Por 

essa razão, não é incomum ver grandes somas de dinheiro serem oferecidas para que 

certos gerentes mudem de um lugar para o outro. Gerentes bem-sucedidos sabem muito 

bem quão importante é o envolvimento e o compromisso de pessoas, em todos os 

níveis, para se alcançar os objetivos da companhia. Gerentes bem-sucedidos são bem 

treinados e competentes. O gerenciamento de pessoas, processos, produtos e serviços 

requerem bastante conhecimento, perícia, trabalho em equipe, liderança, tomada de 

decisão e confiança. De fato, a boa gerência é o caminho mais eficiente para oferecer 

aos consumidores os produtos e serviços que querem (BARBOSA, 1999). 
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 Um dos estudos mais interessantes é o de Hickson e Pugh (1995), no qual os 

autores tratam do gerente intercultural, isto é, aquele que é capaz de tornar-se 

internacional ou de operar bem em outra cultura. Isso requer flexibilidade para 

administrar eficazmente em uma situação internacional, uma vez que todos nós somos 

sujeitos a algum grau de etnocentrismo. Ao tomar decisões sem observar as diferenças 

culturais e agir como se elas não existissem, os gerentes serão provavelmente menos 

eficazes e perderão a confiança de seus subordinados. 

Segundo os autores supracitados, há duas características dos gerentes que se 

adaptam a outras culturas e que administram eficazmente nelas: (1) o gerente deve 

querer operar bem em outra cultura e mostrar-se interessado pelo desafio; (2) o gerente 

deve estar preparado para aprender outra língua além das frases comumente usadas para 

fins de turismo. 

Ainda segundo os autores, numa pesquisa realizada com administradores da 

cúpula britânica, foram levantadas as características mais importantes dos gerentes 

internacionais. Foram citadas as seguintes, por ordem de importância, por mais de 40% 

das empresas pesquisadas: 

• Conhecimento de estratégia; 

• Adaptabilidade a novas situações; 

• Sensibilidade a diferenças culturais; 

• Habilidade para trabalhar em equipes internacionais; 

• Habilidade em línguas; 

• Conhecimento de marketing internacional; 

• Habilidade de relacionamento. 

 

De acordo com Luz (1999, p. 237-238), no processo de seleção dos gerentes ou 

líderes globais, as organizações procuram aqueles que demonstram competência técnica 

em seu próprio país, supondo que elas terão em outro país o mesmo desempenho. Além 

disso, o líder deverá ter visão de futuro em um ambiente cada vez mais complexo e 

habilidades para levar as outras pessoas/liderados para se alinhar com a sua visão. Outra 

qualidade exigida é a capacidade para reconhecer padrões em um ambiente cada vez 

mais competitivo, isto é, saber separar as informações relevantes das irrelevantes e 

organizá-las, reconhecendo os temas principais, de modo a facilitar o processo 

decisório. Espera-se ainda que tenha habilidade para manter uma rede de relações 
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interpessoais, principalmente porque a administração de alianças é um papel cada vez 

mais exigido. O líder global deve saber lidar com o stress, que é uma característica 

muito marcante de seu trabalho, mas, acima de tudo, o líder global precisa ter habilidade 

para interagir com pessoas de diferentes culturas. Este é talvez o maior desafio para a 

gerência internacional, pois o desempenho excepcional em sua própria cultura não 

garante o sucesso em contextos culturais diferentes. 

Gerentes de subsidiárias nacionais devem ser sensíveis ao mercado, para detectar 

as necessidades dos clientes e para satisfazer às exigências do governo do país 

hospedeiro e, ao mesmo tempo, para defender a posição de mercado da empresa diante 

dos competidores locais e externos. Na opinião de Bartlett e Ghoshal (1992, p. 26-27), 

não existe um modelo único de gerente global porque o dinamismo e a complexidade 

dos mercados exigem habilidades diversas, que se tornam a principal dificuldade para o 

esforço de globalização. Por esses motivos, os autores acreditam que a resposta à 

questão da gerência seja uma rede de especialistas, não um indivíduo. Gerentes de todos 

os níveis e em todas as disciplinas precisam tomar decisões com importantes 

implicações em todo o mundo.  A chave para romper com estas atitudes e percepções é 

uma função de recursos humanos que visem à ampliação de perspectivas, formação de 

experiências e desenvolvimento de relacionamentos que resultem em flexibilidade 

administrativa e maior interligação entre as unidades. 

De acordo com Magalhães e Rocha (2002, p. 224), é cada vez maior a 

importância do gerenciamento de recursos humanos em um mundo globalizado, já que o 

fator humano é um dos recursos mais críticos para as empresas, na busca da vantagem 

competitiva. Ao ingressar em mercados externos via IDE, esse aspecto torna-se ainda 

mais crítico, pois, como postulado pela teoria de internacionalização de Uppsala, o 

processo de aprendizagem, que permite a expansão internacional, ocorre através das 

pessoas que estão a cargo da condução dos negócios no exterior. São elas que permitem 

à empresa acumular conhecimentos sobre esses mercados, o que conduz a maior 

comprometimento. As decisões de comportamento dependem, portanto, em grande 

parte, da experiência acumulada através das operações em curso da empresa em cada 

mercado. Estas decisões são tomadas em resposta a oportunidades e problemas 

percebidos por executivos que conhecem bem a empresa e a representam no mercado. 

 Luz (1999, p. 247) lembra ainda que, além de ser sensível às diferenças sócio-

culturais e às diferenças quanto aos aspectos operacionais da empresa, é necessário 

também que o gerente internacional tenha conhecimento dos sistemas institucionais, 
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legais e políticos dos países nos quais a empresa opera ou com os quais mantém 

transações. Sacramento, Almeida e Silva (2002, p. 178) sugerem que outra competência 

da empresa é a habilidade de estabelecer e desenvolver relacionamentos com parceiros 

estrangeiros. Muitas características dos gerentes foram consideradas determinantes e 

influentes no desempenho internacional da empresa. Entre estas, a experiência 

internacional da alta gerência, experiências em negócios internacionais e viagens 

internacionais parecem ser as mais relevantes para a internacionalização, apesar de 

educação formal e experiência geral de negócios apresentarem também, em alguns 

casos, impacto positivo.  

A crescente importância da experiência internacional significa que as empresas 

transnacionais devem prestar considerável atenção à seleção de expatriados e às 

maneiras de reduzir o problema de fracasso na expatriação, cujas principais causas, 

segundo Dowling e Shuler (1990), podem ser identificadas: (a) seleção inadequada, com 

ênfase em aspectos técnicos; (b) treinamento e preparação inadequados e; (c) stress 

associado à expatriação. Isso inclui a preocupação com a adequação do pacote de 

salários e benefícios e com o problema da ida para outro país ser percebida como 

prejudicial à trajetória de carreira do expatriado. Segundo esses autores, existe uma 

clara necessidade de suporte, pela organização, durante o período em que o funcionário 

trabalha em outro país: propiciando o tempo adequado para a adaptação, acompanhando 

os resultados ao longo do tempo, provendo um contato pessoal com o país de origem ou 

assegurando uma ocupação futura para o gerente após o seu retorno. 

Um maior envolvimento na vida dos funcionários é necessário para a seleção, 

treinamento e gerência dos expatriados. Um departamento de Recursos Humanos 

internacional tem que assegurar que os empregados expatriados entendam todos os 

aspectos do pacto de compensação, acomodações e tratamento de saúde. Muitas 

empresas internacionais possuem um escritório de serviços de pessoal que coordena a 

administração desses programas, além de cuidar de assuntos tais como bancos, 

investimentos, aluguel de casa e de coordenar as visitas ao país de origem bem como o 

retorno dos expatriados (KILIMNIK, 1999). 

Segundo Tanure e Duarte (2006b, p. 211-212), desenvolver executivos 

preparados para lidar com a complexidade do mundo contemporâneo é uma das maiores 

preocupações das organizações. A ausência de executivos com mindset internacional é 

um dos grandes desafios das organizações e, em particular, das empresas brasileiras que 

têm se internacionalizado. Como executores das políticas organizacionais, não basta a 
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esses profissionais serem dotados de liderança, terem facilidade de articulação, 

percepção aguçada, capacidade de desenvolverem habilidades específicas e vasto 

arsenal de conhecimentos e qualificações. Eles precisam ter, também, mindset global, 

serem capazes de apreciar, valorizar e gerenciar a diversidade humana e cultural. 

Devem saber administrar processos de mudança e enxergar cenários mais amplos, com 

a habilidade de identificar mercados e competidores potenciais e novas fontes de 

tecnologia, de conhecimento, de recursos humanos e financeiros. 

O número de executivos brasileiros que vão para fora do país ocupar posições de 

destaque vem crescendo de forma acelerada com a internacionalização das empresas 

nacionais. Mas o que deveria ser uma experiência enriquecedora tanto para as empresas 

como para os profissionais tem se transformado em dor de cabeça, para ambos os lados. 

A grande questão é a ineficiência dos programas criados pelas empresas para preparar 

os executivos e familiares para viverem na nova realidade. Portanto, de acordo com 

Tanure e Duarte (2006a, p. 29), na estratégia para desenvolver o mindset global de seus 

executivos, as organizações contam com planos de carreira internacionais, nos quais a 

expatriação tem um papel de destaque. 

Ainda segundo Tanure e Duarte (2006b, p. 212-213) é necessário ter clareza 

quanto ao objetivo da expatriação: desenvolvimento de líder global ou a transferência de 

conhecimento. Essa definição é crucial para o encaminhamento correto do processo, 

pois implica a escolha de um candidato com perfil específico, negociações diferentes e, 

especialmente, o alinhamento de expectativas que, mais tarde, influenciarão os 

processos de repatriação. É preciso, então, escolher criteriosamente o executivo a 

expatriar. Mais do que selecionar candidatos com base em suas competências, é preciso 

assegurar-se de que eles tenham requisitos básicos como: capacidade de adaptação 

pessoal e familiar em um ambiente diferente, conhecimento do idioma estrangeiro, 

facilidade para aprender novas línguas, mente aberta, ausência de preconceitos para 

aceitar novas culturas, flexibilidade e capacidade de comunicação. Equilíbrio 

emocional, humildade para aprender, perseverança, senso de humor e habilidade para 

lidar com situações de crise e com mudanças completam o perfil ideal do futuro 

expatriado.  

O processo de recrutamento e seleção de executivos para a ação internacional 

deveria ser realizado por executivos especialmente capazes de lidar com questões 

internacionais. Para Magalhães e Rocha (2002, p. 225), os responsáveis pelo 

recrutamento de executivos internacionais devem abrir seus horizontes ao máximo, 
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viajando para fora de seu país de origem, para assim ampliar sua visão, de nacional para 

global. Para um recrutamento eficiente, os autores consideraram imprescindível, 

também, forte envolvimento dos gerentes de linha no processo de seleção, não se 

admitindo que o recrutamento de executivos internacionais seja apenas uma tarefa de 

especialistas. As empresas deveriam analisar suas características, valores, objetivos e 

cultura, assim como a cultura do local em que o executivo a ser expatriado fosse atuar, 

para definir o processo a ser utilizado na contratação de recursos humanos para o 

exterior. 

Ainda segundo Magalhães e Rocha (2002, p. 224), foram realizados estudos em 

quatro países sobre o processo de recrutamento e seleção de executivos para atuação no 

exterior. Stone (1989, p. 14) verificou que, embora o processo de seleção de um 

expatriado seja, em princípio, consideravelmente mais complexo e distinto daquele a ser 

conduzido para uma posição no mercado doméstico, a maior parte das empresas 

utilizava processos de seleção, para o exterior, que variavam muito pouco com relação 

ao processo doméstico, aumentando, desta forma, o risco de fracasso. 

A primeira auto-seleção deve ser anterior ao início do processo de seleção 

propriamente dito. Nesta fase, a semente para a carreira internacional é lançada, e o 

candidato faz uma auto-avaliação de sua realidade familiar e profissional, analisando a 

questão com seus familiares. A segunda fase consiste na criação de bancos de dados 

com os candidatos com potencial para serem expatriados. Na terceira fase, de 

determinação de habilidades, deve-se realizar uma triagem daqueles candidatos que 

preenchem os requisitos necessários ao cargo em questão. Na quarta e última fase, deve 

ocorrer o comprometimento mútuo entre a empresa, o empregado e sua família na 

decisão de mudar de país (MAGALHÃES; ROCHA, 2002). 

Ainda segundo os autores citados, é importante desenvolver a capacidade de 

identificar problemas culturais, normalmente difíceis de serem detectados. De fato, um 

estudo mostrou que os gerentes de recursos humanos em empresas globalizadas 

destacavam a habilidade de comunicação eficiente, principalmente saber escutar, e a 

sensibilidade cultural como imprescindíveis ao executivo internacional. Esse 

profissional deve ser capaz de superar as barreiras do idioma, sabendo entender o 

ambiente que o cerca e, ao mesmo tempo, fazer-se entendido. 

Além deste fator, há outros fatores responsáveis pelo fracasso das experiências 

de expatriamento, principalmente no Brasil: a inadaptação das esposas e da família do 

expatriado; a ausência de planos de carreira que contemplem a experiência adquirida no 
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exterior; o receio de serem esquecidos, principalmente pelos amigos; e a falta de 

preparação para o retorno ao país de origem. O retorno costuma significar também um 

choque, uma vez que o expatriado passa a perceber de modo diferente sua própria 

cultura, tornando-se mais difícil para ele relacionar-se com seus colegas e, muitas vezes, 

aplicar na matriz os conhecimentos e as habilidades adquiridas na subsidiária (LUZ, 

1999). 

Abrir o processo de recrutamento é apenas o primeiro passo. As empresas 

precisam também descobrir maneiras de identificar os indivíduos com mais chance de 

sucesso nos processos organizacionais transnacionais. Muitos gerentes falharam e 

falham em seus postos internacionais, a um custo econômico, organizacional e pessoal 

imenso. Uma das maneiras mais eficazes de reduzir o problema é implementar um 

processo mais eficiente de seleção interna, na verdade, um processo de recrutamento 

interno para identificar os candidatos mais apropriados a estas posições. Assim, as 

companhias não precisam apenas aumentar o grupo de candidatos internos, mas também 

estabelecer critérios para selecionar aqueles com maior chance de sucesso. 

(BARTLETT; GHOSHAL, 1992). 

O executivo precisa estar pronto para a nova experiência e em condições de 

gerenciar momentos de crise e de adaptar-se. O preparo deve ser extensivo à família, 

prevenindo a dificuldade de adaptação dos filhos e dando apoio para a estruturação da 

família no estrangeiro. Consumada a expatriação, não se pode deixar de manter contato 

com o gerente. É importante oferecer-lhe suporte profissional para os conflitos e as 

dificuldades que surgirem e sempre deixá-lo ciente do que ocorre na matriz, como 

mudanças e movimentos estratégicos. Assim, ele poderá manter-se alinhado com a 

direção em curso na empresa, o que ajuda a evitar expectativas irreais em relação ao 

retorno, além de facilitar a reinserção (TANURE; DUARTE, 2006a). 

Estes autores afirmam que há, ainda, outro aspecto que, caso não receba a devida 

atenção. Pode ser responsável pelo insucesso da expatriação: a falta de um processo de 

repatriação bem conduzido, para que a volta do executivo seja a menos traumática 

possível. Não se pode encarar a repatriação como mero retorno à normalidade, já que o 

executivo voltará mais qualificado, com novos talentos desenvolvidos, com percepção 

diferente de sua própria cultura e bem mais crítico em relação a ela. Traçar um plano de 

carreira em conjunto com o executivo, com atenção à sua possível percepção de perda 

salarial, previne a insegurança quanto à volta e minimiza o choque do retorno. 
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Para Tanure, Evans e Pucik (2007, p. 179), tornar bem sucedida a missão do 

expatriado para o indivíduo, a família e a empresa exige atenção a muitos fatores, desde 

o momento da seleção inicial até a repatriação.  

Esses mesmos autores sugerem um quadro apresentando as práticas e cuidados 

que a GRH deve ter para que se sustente uma expatriação eficiente. 

 

Arregimentação de equipe 

• Comunicar a importância das missões internacionais para o objetivo global da 

empresa. 

• Garantir que aqueles com o potencial mais alto tenham mobilidade internacional. 

• Fornecer missões de curto prazo para aumentar o círculo de pessoas com 

experiência internacional. 

• Recrutar profissionais que tenham vivido ou tenham sido educados em um país 

estrangeiro. 
Treinamento e crescimento profissional 

• Transformar o planejamento de missões internacionais em parte de um processo 

de crescimento profissional. 

• Encorajar a experiência internacional dos jovens. 

• Criar oportunidades de aprendizagem durante o período de missão. 

• Usar missões internacionais como instrumento de desenvolvimento de liderança. 

• Negociar os objetivos de expatriação. 

 

Avaliação de desempenho e remuneração 

• Compatibilizar a gestão de desempenho com os diferentes papéis exercidos pelos 

expatriados. 

• Alinhar os incentivos com os objetivos da expatriação. 

• Ajustar os benefícios do expatriado, tendo em vista o custo de vida local. 

• Ter como foco a equidade de oportunidades, não o dinheiro. 

• Enfatizar as carreiras compensadoras e não os resultados de curto prazo. 

Atividades de expatriação e repatriação 

• Envolver a família no programa de orientação no início e ao final da missão. 

• Estabelecer relações de orientação entre os expatriados e os executivos da empresa 

no país natal. 

• Fornecer apoio para carreiras paralelas. 

• Garantir oportunidades para o gestor repatriado, de modo que ele possa utilizar os 
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conhecimentos e as habilidades adquiridos durante sua missão.  

FIGURA 4 - Práticas e cuidados para uma repatriação eficiente. 
     Fonte: TANURE; EVANS; PUCIK, 2007.  
 
 

 O sucesso de um executivo em outras culturas depende fortemente da 

capacidade de entender e balancear dualidades, tais como pensar globalmente e agir 

localmente, descentralização e centralização, planejamento e oportunidade, 

diferenciação e integração, mudança e continuidade, delegação e controle, competição e 

parceria. Essas dualidades, normalmente, ocorrem em experiências que envolvem outras 

culturas e são normalmente consideradas mutuamente excludentes pelos executivos 

ocidentais, sendo este o principal problema na gestão intercultural. A análise correta 

dessas dualidades deve promover um balanceamento entre elas para que as diferenças 

culturais sejam gerenciadas de forma construtiva (HOELCHLIN, 1995).   

 Embora o recrutamento e treinamento sejam valiosos, muitas companhias 

reconhecem que a melhor maneira de formar perspectiva internacional em seus gerentes 

é por meio da experiência pessoal. Ao transferir gerentes selecionados, de uma função 

para outra, de uma atividade para outra e de uma unidade geográfica para outra, a 

companhia cria um ambiente organizacional no qual pode ocorrer a fertilização 

recíproca de idéias e também desenvolve indivíduos com a amplitude necessária de 

experiências e perspectivas para poderem gerenciar de forma flexível. A tarefa, 

portanto, não é criar uma estrutura de matriz sofisticada, mas criar uma “matriz na 

mente dos gerentes” (BARTLETT; GHOSAL, 1992). 

Tanure e Duarte (2006b, p. 216) afirmam que no mundo contemporâneo já não 

cabem antagonismos e soluções unilaterais. Não se trata de optar entre o global e o 

local, mas de harmonizar os dois. Nesse contexto, a competência cross cultural está se 

transformando, cada vez mais, em um atributo fundamental para a gestão de alta 

performance, na perspectiva, inclusive, da habilidade de lidar com paradoxos que até 

então pareciam inconciliáveis.  

A seção seguinte aborda os passos metodológicos a serem propostos para a 

busca de todas essas respostas.  
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3 O CAMINHO METODOLÓGICO 

 

O uso inteligente e criterioso da pesquisa é fundamental para manter o ritmo de 

crescimento no mundo dos negócios. A aplicação de método em pesquisa cientifica 

significa escolher os procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de 

fenômenos. Conclui-se, portanto, segundo Gonçalves e Meirelles (2004, p.42), que a 

pesquisa com um enfoque exploratório pode ser o início de um processo para se 

diagnosticar a descoberta do problema mais relevante, causador de alguns sintomas já 

presenciados em outros estudos. Esses autores firmam ainda que um estudo exploratório 

constitui um estudo de natureza mais básica, cuja finalidade é a identificação do 

problema raiz para a pesquisa, contribuindo para a formulação de hipóteses. Pode-se 

dizer que a pesquisa exploratória é desenvolvida com a finalidade de proporcionar uma 

visão geral de determinado fato. Geralmente é utilizada quando o tema escolhido é 

pouco estudado, como no caso desta pesquisa, em que os estudos são escassos. 

Pela estrutura teórica proposta pela FIG. 5, assumiu-se que fazem parte do 

processo de expatriação de executivos brasileiros, primeiramente, o processo de seleção 

e escolha; depois, a adaptação, atuação e retorno. Esse esquema conceitual foi definido 

para revelar previamente as diferenças entre os mercados e as percepções que os 

gerentes mostram, desde a saída do Brasil até o país de origem, onde vão atuar ou 

atuaram, e o retorno, que também é considerado um processo de grande dificuldade pela 

maioria dos gerentes que terão que se readaptar no seu país de origem. 

No sentido de averiguar as percepções dos gerentes expatriados e a função da 

distância psíquica no processo, utilizou-se uma metodologia qualitativa, com o uso da 

História Oral, para entender os significados do processo de expatriação, e com uma 

abordagem essencialmente interpretativa. O presente estudo teve o objetivo de explorar 

quais e como as narrativas estão presentes na vida dos gerentes expatriados. O método 

de coleta de dados proposto é composto de entrevistas abertas, com roteiro semi-

estruturado, com as quais pretende-se perceber emoções e experiências a partir da 

trajetória de vida dos entrevistados.  A pesquisa de campo foi desenvolvida com grupos 

de executivos de diferentes empresas brasileiras inseridas no contexto da 

internacionalização.  

Procurou-se reunir, pela linguagem falada e escrita, ou seja, por meio de 

entrevistas pessoais semi-estruturadas, as percepções individuais dos gerentes, que 
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foram trabalhar fora do Brasil, acerca de como a distância foi um fator facilitador e/ou 

dificultador para cada Entrevistado. Tais percepções se deram individualmente, dentro 

de um cenário que revelasse as estratégias pessoais e corporativas para o ajustamento do 

processo e redução de risco e insucessos no processo. No tópico seguinte, descreve-se 

como o estudo exploratório foi dando forma à metodologia usada na pesquisa. 

 

 

Executivos
expatriados
brasileiros

Seleção / Escolha:
Processo de seleção
Processo de treinamento
Processo de transferência/
 instalação
no país aonde se estabeleceu

Atuação:

Percepções da nova função
Percepções das habilidades e
competências

Adaptação:
Distância entre o mercado
 doméstico e estrangeiro:
Cultura local
Religião
Idioma
Educação
Confiança nas negociações
Mercado local
Sistema de negócios

Retorno

Fatores de repatriação
Benefícios

     
FIGURA 5 - Modelo proposto pela pesquisa 
Fonte: Dados da pesquisa 
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3.1 O estudo exploratório trilhando a metodologia de pesquisa 

 

No intuito de explorar as percepções dos gerentes expatriados em sua nova 

função e a influência da distância psíquica no processo, surgiu a oportunidade de 

estudar o complexo mundo dos gerentes expatriados brasileiros e a relação entre os 

mercados domésticos e os mercados estrangeiros e as diversidades entre as culturas.  

Por causa da internacionalização das empresas brasileiras ter-se dado de forma tardia e 

haver problemas na pesquisa em relação a esse fato, inclusive pelo pequeno número de 

relatos e pela pequena bibliografia existente, considerou-se que a coleta de depoimentos 

seria mais proveitosa para a pesquisa. Houve a possibilidade de extrair uma amostra 

representativa de pessoas que já viveram a experiência da expatriação e de pessoas que 

estão vivenciando este processo, para apresentar suas percepções em relação às 

vivências e aos fatores da distância psíquica que foram facilitadores e/ou dificultadores 

do processo. 

Ciente das dificuldades que, em geral, levam as pessoas a responderem a um 

questionário, que por algum motivo poderia comprometê-las na empresa onde 

trabalham ou trabalharam, o primeiro passo foi o envio de um e-mail explicando todos 

os aspectos, procedimentos e razões da pesquisa, assim como reforçando o sigilo das 

entrevistas e mantendo a individualidade de cada Entrevistado. Logo após, foram 

marcadas as entrevistas com as pessoas que já passaram pelo processo e residiam em 

Belo Horizonte, capital aonde a pesquisa foi executada. Foram agendadas entrevistas 

com antecedência, com aquelas pessoas que estão morando em outro país ou Estado, via 

internet, utilizando-se dos recursos de Voip e Skype, todas gravadas e transcritas. 

 

3.2 Coleta e análise dos dados 

 

Foram entrevistados executivos de diferentes empresas brasileiras envolvidos no 

processo de expatriação. A segmentação da amostra contemplou tanto atores que já 

foram expatriados (oito), quanto os que estão vivenciando o processo de expatriação 

(cinco), totalizando treze (13) entrevistados, o que classifica a pesquisa como 

qualitativamente representativa.  Objetivou-se, através de entrevistas pessoais semi-

estruturadas, obter as percepções individuais dos gerentes expatriados em relação à 

mudança de país, mudança cultural e organizacional, assim como compreender e 
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interpretar os fatores determinantes para o êxito profissional, e quais fatores da distância 

psíquica são mais influentes no sucesso ou fracasso do processo. 

A fase de tratamento de dados se deu com a transcrição das entrevistas na 

íntegra e análise dos depoimentos e histórias de vida dos Entrevistados, devido à 

proposta da metodologia da História Oral, onde se pretende reaver a experiência dos 

expatriados, seus pontos de vista e percepções em relação ao processo de mudança, 

considerando estes relatos como evidência. 

 Como já foi dito, para ajudar o Entrevistador, foi feita uma explicação prévia 

com a apresentação, para o Entrevistado, do tema da pesquisa, informando-o sempre 

sobre a garantia do anonimato e da importância da espontaneidade no transcorrer da 

entrevista, o que contribuiu para o bom andamento do processo. Visando a entender o 

processo de expatriação como um todo, fez-se uso de entrevistas abertas, em que o 

Entrevistado pôde, de forma bem clara e explícita contar seu processo de expatriação, 

com as facilidades e dificuldades encontradas. Portanto, no roteiro de entrevistas, 

procurou-se evidenciar as interpretações individuais de cada respondente. 

Primeiramente, foi solicitado aos Entrevistados falar sobre como foi o seu 

processo de seleção e escolha para a expatriação dentro do seu ambiente organizacional 

e familiar. Em um segundo momento, explorou-se a questão de sua adaptação e a da sua 

família, segundo cada caso, no país para onde foi enviado, e a influência da distância 

psíquica no processo. Em seguida, foram abordadas questões sobre a atuação e 

percepção de cada respondente quanto ao seu novo ambiente organizacional. E, para 

quem já vivenciou o processo, foi pedido que relatasse sua repatriação e a de sua 

família, quando foi o caso, assim como os benefícios e assistência da empresa para a 

qual trabalha na readaptação da família e na sua própria (Anexo A). 

A análise das entrevistas foi feita por meio da análise de conteúdo e das 

evidências levantadas (estudo da História Oral), utilizando como ferramenta principal 

de tratamento o software ATLAS/ti. A análise dos dados está organizada por meio de 

um processo de categorização. De acordo com Bardin (2004, p. 111), a categorização é 

uma operação de classificação de elementos construtivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com 

critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, que reúnem um 

grupo de elementos (unidades de registro no caso de análise de conteúdo) sob um título 

genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos. 
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3.3 Primeira etapa da pesquisa 

 

Essa fase se constituiu de entrevistas com perguntas abertas para se obter o 

maior número de informações, expressas literalmente ou não. Tal escolha deveu-se ao 

fato de que não se queria, no presente trabalho, estudar um aspecto único, mas a relação 

de elementos da distância psíquica que são percebidos como facilitadores e 

dificultadores do gerente expatriado; quais as percepções em relação às competências e 

habilidades são influenciadas para o processo e quais estratégias pessoais e 

coorporativas devem ser identificadas para a redução de risco do processo de 

expatriação. As entrevistas foram aplicadas utilizando o mesmo roteiro, sem distinção 

entre as pessoas, mas ocorreram adaptações para os atores que já passaram pelo 

processo e os que estão passando. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas 

originalmente, com o objetivo de buscar a consistência interna da História Oral, além de 

se procurar confirmações em outras fontes, em alerta ao viés potencial da pesquisa 

(THOMPSON, 1992). Os nomes dos envolvidos na pesquisa não serão identificados, 

por razões éticas e compromisso feito com os informantes.  

A população-alvo é formada por diretores, gerentes, engenheiros, 

administradores, pesquisadores e professores. Como forma de obter informações 

diferenciadas, buscou-se entrevistar pessoas que trabalharam ou estão trabalhando em 

diferentes continentes, como Europa, África, Estados Unidos, América do Sul e Oriente 

Médio, resultando, assim, numa melhor abordagem das características individuais de 

cada país e validação da pesquisa. Nessa primeira fase, analisaram-se as perguntas com 

dados qualitativos, que foram agrupados em uma tabela distinta: 
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TABELA 1 
Estratificação da amostra por Entrevistados, cargo ocupado, número de 

pessoas entrevistadas, tempo de permanência no país da expatriação e na empresa 
e países. 

Categoria Cargo ocupado Amostra ex-

expatriado 

Amostra 

expatriada 

Tempo 
expatriação 

Tempo 

empresa 

Países 

Entrevistado 01 Pesquisador 01 ------------
- 

04 anos 12 anos Escócia 

Entrevistado 02 Especialista 
em redes 

--------------- 01 04 anos e 07 
meses 

04 anos 

e 07 

meses 

África 

Entrevistado 03 Diretor Geral --------------- 01 04 anos 
Espanha/ 02 
anos Holanda 

18 anos Espanha e 
Holanda 

Entrevistado 04 Engenheira 
de qualidade 

01 ------------
- 

06 meses  04 anos Venezuela 

Entrevistado 05 Engenheira 
civil 

--------------- 01 01 ano 01 ano Angola 

Entrevistado 06 Gerente de 
contrato 

01 ------------
- 

05 anos 16 anos Chile 

Entrevistado 07 Supervisor de 
Comunicação 
e Marketing 

--------------- 01 09 meses 09 meses Moçambique 

Entrevistado 08 Professora 
regente 

01 ------------
- 

02 anos e 
meio 

20 anos Brazzaville 

Entrevistado 09 Engenheira 
Civil com foco 
na área 
contratual 

--------------- 01 01 mês 02 anos Argentina 

Entrevistado 10 Diretor de 
operações do 
governo 

01 ------------
- 

02 anos 34 anos Estados 
Unidos 

Entrevistado 11 Inspetor de 
almoxarifado 
e analista de 
estoque 

01 ------------
- 

Iraque: 05 
anos/ Líbia: 
05 anos/ 
Argélia e 
Mauritânia: 
01 ano e 06 
meses e 
Chile: 09 
anos 

36 anos Iraque, 
Líbia, 
Mauritânia e 
Chile. 

Entrevistado 12 Gerente de 
suprimentos 

01 ------------
- 

07 anos na 
Bolívia e 01 
ano no Peru 

27 anos Bolívia e 
Peru 

Entrevistado 13 Analista de 
custos/ 
engenheiro e 
coordenador 
de obras 

01 ------------
- 

03 anos 12 anos Bolívia 

 08 05   Total  

Fonte: Dados de pesquisa 
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3.4 O Método da História Oral 

 

Conforme Medeiros (2007), histórias são narradas em todas as culturas, e são 

consideradas um meio de prover o indivíduo de significados, para poder compreender o 

mundo em que vive.  As narrativas são símbolos que prevalecem nas organizações, que 

utilizam storytellings como um mecanismo para criar, manter e disseminar a cultura 

corporativa, numa abordagem interpretativo-simbólica. 

 A História Oral é uma metodologia muito usada em pesquisas históricas e 

sociológicas. Surgida como forma de valorização das memórias e recordações de 

indivíduos, é um método de recolhimento de informações através de entrevistas com 

pessoas que vivenciaram algum fato ocorrido. A fonte oral geralmente vem a ser uma 

das únicas formas de registro e estudo de algumas sociedades ágrafas ou também de 

alguns setores marginalizados da sociedade, uma vez que as classes dominantes, 

detentoras do controle sobre a escrita, deixam registros mais abundantes (THOMPSON, 

1992). 

Portanto, pode-se dizer que a História Oral permite compreender as emoções a 

partir das trajetórias de vida das pessoas. É o relato de um narrador sobre sua existência 

através do tempo, sobre os acontecimentos vivenciados, experiências e valores 

transmitidos, a partir dos fatos da vida. A peculiaridade da História Oral, como um todo, 

decorre de uma postura com relação à história e às configurações sócio-culturais, que 

privilegia a recuperação do vivido. Segundo Thompson (1992, p. 43), a proposta da 

História Oral é não apenas de confirmar os fatos, mas também de servir como meio de 

transformar o conteúdo elucidado.  

De acordo com Pardini (2004, p.100), transpondo para o campo organizacional, 

a história de um funcionário se entrelaça com as experiências vividas nas organizações, 

sendo, na média, mais de um terço do dia dos atores organizacional dedicado às 

empresas. A formação do indivíduo passa a ser influenciada pela proposta cultural das 

corporações às quais está vinculado. Nesse contexto, a formatação esboçada nos 

sistemas normativos, pilares básicos de uma cultura, indicará o comportamento que se 

deseja dos membros da organização. A importância da biografia está na possibilidade de 

fornecer os meios para a observação e análise do funcionamento da dinâmica cultural 

que envolve as normas, os valores e as práticas do cotidiano organizacional.    

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
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A História Oral, ao contrário, torna possível um julgamento muito mais 

imparcial: as testemunhas podem, agora, ser convocadas também de entre as classes 

subalternas, os desprivilegiados e os derrotados. Isso propicia uma reconstrução mais 

realista e mais imparcial do passado, uma contestação ao relato tido como verdadeiro. 

Ao fazê-lo, a História Oral tem um compromisso radical em favor da mensagem social 

da história como um todo (THOMPSON, 1992). 

Para Almeida (2005, p. 2), ao falar da fonte oral, não se podem negligenciar as 

dificuldades existentes, particularmente quando se apresenta a tarefa de utilizá-las. 

Além das questões metodológicas, que, a rigor, constituem-se num aprendizado 

contínuo (realizar a entrevista, transcrever, digitar, analisar e interpretar), é preciso, 

ainda, atentar para o uso que se faz do material, já que estamos lidando com 

experiências de sujeitos, de seres humanos; e isso exige sempre sensibilidade, respeito e 

ética. A História Oral tem como elemento de composição a possibilidade de 

aproximação da realidade das pessoas, assim como tem a capacidade de se transmutar 

em ciência e arte do indivíduo. Por estas razões, não estamos concebendo a memória 

apenas como preservação de informações, para as quais nos reportamos somente com o 

intuito de conhecer o passado. Pelo contrário, entendemos memória como um processo 

constante de atribuição de significados, não só para o passado, mas também para o 

presente, o que, em última instância, significa lidar, de forma indissociável, com a 

relação passado/presente. 

Uma das mais profundas lições da História Oral é a singularidade, tanto quanto a 

representatividade de cada história de vida. Ajusta-se particularmente bem ao trabalho 

por projeto. Isso porque a natureza essencial do método é, ela mesma, criativa e 

cooperativa. Os projetos de História Oral podem ter lugar em muitos contextos 

diferentes, sob a forma de empreendimentos individuais ou em grupo. Pode envolver 

toda espécie de pessoas (THOMPSON, 1992). 

De acordo com Pardini (2004, p. 102-103), a História Oral, na medida em que 

acrescenta dados pessoais e visões subjetivas baseadas em determinado evento, permite 

abrir caminhos de investigação, tanto no campo das rotinas institucionais como dos 

processos e das relações sociais. Além disso, tem o potencial de conseguir dados 

difíceis e quase inacessíveis, numa tentativa de revelar o ambiente intangível dos 

acontecimentos que fizeram parte da experiência de determinado individuo ou grupo 

social. Visa descobrir o ponto de vista dos protagonistas dos fatos sociais, mesmo 

daqueles geralmente descartados da visão dos setores dominantes. A ferramenta 
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principal para evidenciar esse processo é a fala. Utilizando-se do gravador, a história é 

registrada e apresentada por meio das palavras faladas. 

 

3.5 Segunda fase da pesquisa: modelo proposto e descrição 

 

O objetivo dessa pesquisa foi identificar e analisar as percepções dos gerentes 

brasileiros expatriados, em sua nova função, e os fatores influenciadores da distância 

psíquica, com ênfase nas estratégias pessoais e corporativas para a diminuição do risco 

de insucesso da gerência, e em como os elementos da distância psíquica são percebidos 

como facilitadores e/ou dificultadores para a adaptação. Para isso, foi desenvolvido um 

modelo de análise sobre as várias fases da experiência da gerência expatriada no 

exterior, e de como os fatores (distância entre o mercado doméstico e estrangeiro: 

cultura local, religião, idioma, educação, confiança, mercado local e sistema de 

negócios) atuam no processo de adaptação, atuação e retorno do executivo e sua família. 

O critério de escolha dos fatores foi baseado naqueles que tiveram maior destaque 

dentro da literatura acadêmica lida durante essa pesquisa, relevantes para o roteiro de 

entrevistas: seleção e escolha, adaptação, atuação e retorno. De acordo com Joly (1996, 

p. 84), viver no exterior, especialmente num meio cultural muito diferente do seu, é uma 

experiência que nos mergulha na confusão. Pode-se reforçar esta citação com a fala do 

Entrevistado VII: 

 

“Não sabia onde ficava Moçambique. Quando pesquisei, tive mesmo a 

impressão que era “África”, resumidamente, extremamente pobre, 

povo ignorante, vivendo em palhoças, barracos. Fome pra todo lado. 

Quando andava pelas ruas de Maputo via muita gente pobre nas 

calçadas, em frente a lojas e prédios em estado avançado de 

deterioração, com pouca ou nenhuma preocupação com higiene. 

Pouco a pouco nos acostumamos com o sotaque diferente, e vamos 

entendendo que há sim pessoas inteligentes, cultas, e, sobretudo 

interessantes por aqui. Saímos da fase inicial, de estudar um ao outro 

de longe, para entrar na aproximação, aceitar os longos apertos de 

mão, a conversa de perto, as brincadeiras íntimas, enfim, tudo aquilo 

que aprendemos a repudiar na Europa. Agora, após 09 meses, a 

adaptação é completa. Já conheço bem a cidade e redondezas, e tenho 
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amigos locais assim como estrangeiros. Na empresa, já conheço os 

fornecedores, ferramentas, e como as coisas funcionam (ou não 

funcionam) em Moçambique.” (Entrevistado VII) 

 
 

O Entrevistado XII, também relata o que o autor sugere como “mergulhar na 

confusão”: 
 

“No começo tudo era novidade, estávamos todos ansiosos pelo novo. 

Quando chegamos lá tudo era muito diferente do que estávamos 

acostumados, o clima, os costumes, as paisagens, as pessoas, enfim 

tudo. Quando a novidade passou começamos a sofrer. Minha filha 

tinha 11 anos, não sabia nada do idioma e depois de uma semana que 

estávamos lá teve que estudar em um colégio boliviano. Deixou todos 

seus amigos para trás, mas sua adaptação apesar de tudo foi a mais 

rápida. Minha esposa, que sempre havia trabalhado, estava 

impossibilitada de encontrar um emprego em um país que era 

totalmente estranho para nós; foi a que mais sofreu e como ela não se 

acostumava a ficar somente em casa, e era difícil um emprego, decidiu 

fazer Psicologia na Universidade Católica Boliviana. Para mim, a 

maior dificuldade além do idioma foi a cultura local; tive um bom 

relacionamento com os nativos e fui bem recebido por todos, que não 

contaram esforços para me ajudar”. (Entrevistado XII) 

 

 

 Os esquemas de referência que estruturam nossa personalidade não são 

capazes de dar um sentido aos acontecimentos que nos assediam. Como a cultura 

constitui, de certa maneira, a ponte de nossa análise entre o individuo e a sociedade 

da qual faz parte, a cultura tem por finalidade propor um sentido às atividades do 

homem. Podemos entendê-lo melhor pelos traços culturais que marcam as 

atividades humanas. A percepção dos traços culturais será realizada tanto mais 

facilmente quanto mais diferentes forem esses traços da cultura de origem do 

observador. Os traços culturais fornecem uma visão de estrutura subjacente, muito 

mais complexa, pois representa o sistema das crenças. Este sistema nos fornece as 

chaves para interpretar comportamentos que, à primeira vista, nos parecem 

estranhos, irracionais, fúteis, mas dos quais não escapamos. Como eles fazem parte 
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da equação de nossa identidade pessoal, não são tão facilmente observáveis, já que 

os comportamentos por eles induzidos nos parecem extremamente naturais (JOLY, 

1996). 

 

“Na Europa, as pessoas perderam um pouco da garra, são pouco 

flexíveis, não estão acostumadas a lidar com adversidade e mudança. 

Este é um fenômeno recente, pois a Europa do pós-guerra trabalhou 

duro para sua reconstrução e este espírito se perdeu nas ultimas 

gerações. Efeito gato gordo. Entretanto, os valores são levados em alta 

estima, não só entre pessoas, mas entre empresas e governos. As 

coisas funcionam”. (Entrevistado III). 

 

 

“O nível de desenvolvimento angolano, cuja guerra se encerrou em 

2002, encontra-se hoje em reconstrução. A guerra traz conseqüências 

culturais muito marcantes. O povo é imediatista, muito patriota, as 

mulheres são verdadeiras guerreiras, mas falta autoconfiança. São 

extremamente formais, e possuem um senso de humor muito diferente 

do nosso. Os angolanos são alegres, gostam de música e festas. Outra 

grande diferenciação, que choca logo de início é a alimentação. É um 

país que importa a maior parte de seus alimentos. A escassez é 

constante”. (Entrevistado V). 
 

Ainda de acordo com Joly (1996, p. 88), a cultura é um sistema de crenças que 

dá sentido às atividades do homem. Mas elas também governam as relações que 

mantêm com seus semelhantes, à medida que lhes fornecem modelos de interação, que 

se cristalizam em instituições. Cultura e sociedade formam um conjunto, pois o sistema 

social dentro do qual o individuo se insere, em graus variáveis, é cultural. A cultura e a 

personalidade individual (ou seja, o resultado de uma arbitragem entre tensões sociais e 

pulsões individuais) são as bases da identidade pessoal. Compreender-se-á facilmente 

que, nestas condições, a experiência intercultural representa uma séria ameaça para a 

estrutura desta identidade pessoal, porque o indivíduo está exposto, ao mesmo tempo, a 

conjuntos culturais diferentes e às estruturas de personalidade, cujo funcionamento só 

pode ser decodificado através dos modelos fornecidos por sua cultura de origem.  
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“Uma coisa que me chamou a atenção, apesar de no Iraque ser mais 

ostensivo, no período em que estive na Líbia eu via mais isso, por 

exemplo, não existe namoro, não têm o costume de sair para irem a 

bares, a venda de bebida alcoólica é proibida. Para casar, é necessário 

que se tenha dote. A relação do casal, mesmo depois do casamento, é 

um outro modo de se ver as coisas, a mulher só serve para criar os 

filhos, arrumar a casa e pronto, a cultura é extremamente machista. No 

Iraque havia free shops aonde só se vendia produtos para estrangeiros 

com a apresentação do passaporte. Nos hotéis nós conseguíamos 

comprar bebida alcoólica, só para estrangeiros. Já na Líbia e na 

Argélia, não, eles seguem a risca o que diz o Alcorão que é a religião 

que seguem. A venda de bebida alcoólica é proibida mesmo. Os 

iraquianos tinham muito preconceito em relação às nossas esposas, 

pelo fato de usarem calça jeans, tínhamos que ficar de 

olho”.(Entrevistado XI). 

 

Encarar a experiência de inserção numa outra cultura, como uma abertura 

para essa outra, obriga-nos a passar por certa desestruturação da personalidade. Esta 

desestruturação provocada pela experiência intercultural é a primeira causa das 

dificuldades enfrentadas no estrangeiro, porque atinge a identidade pessoal nos seus 

próprios fundamentos. Podemos considerar o ciclo, no seu todo, como uma 

experiência de desestruturação-reestruturação, pois que, na volta, a exposição a uma 

cultura estrangeira nos leva a ver a nossa própria cultura sob uma nova ótica. 

Podemos até admitir a hipótese de a personalidade do indivíduo, que  passa por este 

tipo de experiência, ficar profundamente modificada. Isso no sentido de que certos 

fundamentos, mesmo se eles não são totalmente excluídos, sofrem pelo menos uma 

profunda mutação em decorrência do fato da assimilação ou da familiarização com 

os saberes operativos adquiridos nas culturas estrangeiras a que se foi exposto 

(JOLY, 1996). 

 

3.5.1 Motivos que levam à expatriação 
 

Tanure, Evans e Pucik (2007, p. 176-177) afirmam que, historicamente, as 

missões de expatriados cumpriam dois papéis distintos. Um era o de agência 

corporativa, no qual o executivo era designado para trabalhar em um país 
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estrangeiro por um período de tempo relativamente longo (geralmente três anos ou 

mais), como agente da empresa-mãe para cumprir uma variedade de tarefas 

relacionadas a operações e/ou vigilância das subsidiárias. Nesse caso, a demanda 

por serviços era forçada primeiramente pelo controle ou pelas exigências de 

transferência de conhecimento. O outro papel era o de solucionador de problemas, 

cuja demanda era forçada por movimentações de curto prazo ou pela necessidade de 

resolver problemas, e a duração da missão era determinada pelo tempo necessário 

para o cumprimento da tarefa. 

Ainda de acordo com os autores supracitados, foi realizada por eles uma 

pesquisa que revelou que o principal motivo de as empresas expatriarem é a 

necessidade de controlar as subsidiárias por meio de sua pessoa de confiança. Por 

parte dos expatriados, o que os motiva a aceitar a transferência é a expectativa de 

desenvolvimento de carreira. A presente pesquisa confirma com as seguintes 

citações de alguns Entrevistados: 

 

“A construtora selecionou os melhores funcionários, sem desfalcar a 

empresa aqui no Brasil. Foram pessoas com alto grau de 

especialização até níveis mais baixos. Selecionou, portanto, pessoas 

de confiança, já que teriam que tocar uma obra gigantesca. A minha 

seleção foi baseada neste critério e como teria vários grupos para 

cuidar de materiais, ela selecionou os melhores que ela tinha na época 

e eu me enquadrava neste quadro”. (Entrevistado XI). 

 

“Tive 80% de ajuda de custo, moradia, escola assistência médica e 

odontológica, preço subsidiado para a alimentação, férias e licença 

semestrais totalmente pagas para o Brasil”. (Entrevistado XIII). 

 

“Fui enviado em 1996 para uma combinação de treinamento e troca de 

experiência on job na Holanda, Inglaterra e Hungria. Em 1998, este 

processo ocorreu outra vez, agora visitando a Turquia. Em 2000, 

quando já havia tido a oportunidade de crescer na empresa no Brasil, 

assumindo a Diretoria de Operações, fui convidado para ser um dos 

quatro membros do Comitê Técnico e Segurança a nível mundial. 

Como já era “conhecido” no grupo e demonstrei minha vontade de 

sair do Brasil, em 2001 me foi oferecida minha primeira expatriação. 
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Em janeiro de 2002 assumi a Direção Geral de nossa empresa na 

Espanha. Depois de 4 anos da Espanha, fui convidado para assumir, 

em 2006, no Benelux”. (Entrevistado III). 

 

“Aprendizado e desafio sempre. Financeiramente também é válido, 

pois temos um acordo de um salário liquido (baseado no sistema 

internacional – HAY) e diversas ajudas de moradia, escola, seguros, 

fundos de pensão e viagens ao Brasil todo ano”. (Entrevistado III). 

 

 “Com a minha expatriação, obtive aumento salarial e uma grande 

experiência pouco comum.” (Entrevistado VIII). 
 

Em relação aos benefícios recebidos com a expatriação, além dos fatores 

citados, todos foram unânimes em relação à melhoria dos salários e benefícios, 

como passagens para vir ao Brasil, planos de saúde, de previdência privada, casa e 

alimentação.  

Segundo estes mesmos autores, o perfil de competências exigido do 

expatriado e a definição de seu papel principal variam em função da estratégia de 

internacionalização, de acordo com as estratégias de internacionalização 

desenvolvidas por cada empresa. 

 

“Pelo fato de ser brasileira, os venezuelanos tinham um pouco de 

“desconfiança”; eles fingiam confiar em mim e no meu trabalho, mas 

no fundo eles não gostam do fato de ter uma pessoa estrangeira  numa 

posição superior à deles e com total autonomia nas realizações das 

tarefas. Fui avaliando aos poucos para ver o potencial de cada um”. 

(Entrevistado IV). 

 

“Atualmente trabalho com uma arquiteta local que é uma profissional 

muito competente e com capacidade técnica excelente. Entretanto, 

falta-lhe iniciativa. Os angolanos não têm iniciativa e não vestem a 

camisa da empresa. Até o momento não foi me outorgada autonomia 

para a realização das minhas tarefas”. (Entrevistado V). 

 

“Existe uma dificuldade por parte dos hispanos de entender um 

brasileiro que fala mal seu idioma e eu não recebi treinamento em 
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espanhol, aprendi no tranco. Minha primeira função foi justamente 

analisar as competências para compor meu plano de recuperação do 

contrato. Em muitos casos percebi um ano mais tarde que havia errado 

em minhas avaliações, apesar do resultado final ter sido muito bom. 

As habilidades são indicadas, ou controladas por grupos, ou pessoas 

que ganham sua confiança em primeiro lugar. Não me outorgaram 

ampla autonomia na realização das minhas tarefas, que considero ter 

sido o maior erro da administração central. O resultado na minha 

gestão foi bastante expressivo em números. Coroado com a assinatura 

de um novo contrato por oito anos que foi rompido na gestão 

seguinte”. (Entrevistado VI). 

 

“Dominar o tema do meu novo trabalho foi minha maior dificuldade 

inicial. Dentro da empresa é muito difícil encontrar alguém que não 

possua um tipo de habilidade especial, pois o processo seletivo é 

muito sério e rigoroso. Em relação à questão de autonomia, funciona 

da seguinte forma, não sou líder e sim liderada, ampla autonomia não 

me foi concedida, porém tenho o poder de realizar minhas tarefas 

como quero, desde que eu cumpra com os objetivos do meu líder. 

Como ainda estou em fase de adaptação, não recebi um feedback 

sobre a percepção da empresa sobre minhas habilidades e 

competências”. (Entrevistado IX). 

 

“A empresa procurou minimizar ao máximo este relacionamento, 

inclusive sabendo que nós, brasileiros, somos pobres em idiomas. Na 

minha área, por exemplo, tinha três intérpretes, sendo que um ficava 

na minha sala. Os funcionários iraquianos respeitavam muito o 

“chefe”; se vissem um brasileiro de capacete branco, era chefia, eles 

tinham muito respeito à hierarquia. Os trabalhadores eram obedientes 

e acatavam as ordens, e não tinham muitos árabes em função de 

comando ou de responsabilidades, que era exercido por brasileiros ou 

portugueses. A mesma autonomia que eu tinha no Brasil, tive no 

Iraque, tudo era feito da forma brasileira. A percepção da empresa em 

relação às minhas habilidades e competências foi muito bem vista. Por 

isso, trabalhei por muitos anos como expatriado em muitos países”. 

(Entrevistado XI). 
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“Minha maior dificuldade foi o idioma e oportunidade foi o “jeitinho 

brasileiro” que, para mim, deu muito certo. No meio de pessoas sem 

princípios, num país onde tudo gira em torno da corrupção, mentira e 

muito dinheiro, sem dúvidas o jogo de cintura foi o que me destacou e 

garantiu minha sobrevivência. A estrutura organizacional é da 

empresa brasileira e não havia nenhum boliviano ocupando cargo de 

chefia. Eram preguiçosos e mentirosos e não gostavam de trabalhar. 

Apesar de ter sido subordinado ao gerente de contrato, tinha 

autonomia na realização das minhas tarefas e tinha que prestar contas 

no Brasil e na Bolívia. Minhas competências e habilidades foram 

percebidas de forma bem positiva, daí minha permanência no exterior 

por um período de 07 anos”. (Entrevistado XII). 
 

Na empresa global, na qual as decisões estratégicas são tomadas na matriz, os 

controles são simples e o fluxo de produtos, informações e recursos é unidirecional (da 

subsidiaria para a matriz). O expatriado deve ser principalmente um “replicador”, 

garantindo a ligação da subsidiária com a matriz. É importante também que ele tenha 

conhecimento e participação na rede internacional e ajude a manter as pontes entre as 

diferentes unidades. Nas empresas transnacionais, o expatriado deve ser um “membro 

da rede”, apresentando traços de um empreendedor corporativo. Deve ser capaz, ainda, 

de transferir conhecimentos e ter sensibilidade cultural para operar no nível tácito e, 

finalmente, na empresa internacional emergente, o expatriado é fundamentalmente um 

“implementador e controlador” que repete o modelo da matriz e muitas vezes não tem o 

mandato claro. (TANURE; EVANS; PUCIK, 2007).  

De acordo com estes autores, muitas pesquisas têm enfocado os critérios de 

seleção de futuros expatriados. Os levantamentos mostram que o conhecimento técnico 

e o desempenho na operação doméstica são os fatores que mais pesam na escolha das 

empresas. Os processos de seleção geralmente deixam de considerar fatores tais como a 

habilidade intercultural do candidato e a disposição da família de viver em um país 

estrangeiro. Na verdade, as empresas deveriam investir esforços mais substanciais na 

apreciação destes fatores.  

Na pesquisa realizada, observou-se que as empresas brasileiras não apresentam 

treinamento para seus funcionários que são enviados para o exterior. A falta de 

treinamento apresenta uma série de problemas que poderiam ser previstos e 

minimizados se o mesmo fosse feito, e diminuiria os riscos de insucesso na atuação da 
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gerência expatriada. Todos os Entrevistados foram unânimes quanto ao fato de que não 

houve realmente um treinamento, que deveria ter sido feito, principalmente para que o 

choque cultural fosse minimizado. As empresas, no máximo, fazem palestras e 

apresentam algo sobre a cultura do país. 

 

“Não houve treinamento específico, fizemos algumas entrevistas, 

aulas para uma banca, reuniões, seleção de materiais e 

planejamentos”. (Entrevistado VIII). 

 

“Não houve treinamento, apenas um acompanhamento do RH para 

tornar a adaptação menos traumática”. (Entrevistado X). 

 

“Não posso dizer que foi bem um treinamento. A empresa adotava o 

seguinte critério: qualquer trabalhador, que fosse transferido para o 

exterior, teria que participar, tanto ele quanto a sua família, de um 

processo de integração, como palestras, alertando sobre a cultura, 

costumes locais, e sobre como teria que ser o nosso modo de vida lá. 

Mostravam filmes, documentários, experiências de pessoas que 

estiveram lá; pessoas que eram iraquianas e que moravam no Brasil 

também participavam destas atividades, ensinando algumas 

peculiaridades da cultura”. (Entrevistado XI). 

 

“Praticamente não houve treinamento, somente noções de espanhol”. 

(Entrevistado XIII). 
 

 

Dentro do processo de expatriação, as etapas que os executivos passam podem 

ter percepções diferentes entre eles. Muitas vezes isso acontece devido à forma como foi 

feita a seleção e o treinamento dos mesmos, a adaptação no país onde foi trabalhar, a 

atuação no novo ambiente organizacional e o retorno ou repatriação. Conforme 

apresentado no modelo de análise desta pesquisa, Tanure, Evans e Pucik (2007, p.179) 

identificaram fatores desde o momento da seleção inicial até a repatriação. Um 

importante ponto de partida é o reconhecimento de que a expatriação é um processo, 

não um evento. Sob a perspectiva da GRH, tal processo pode ser dividido em várias 

etapas: 

• Identificação da estratégia de internacionalização; 
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• Clareza do objetivo da expatriação; 

• Seleção dos candidatos à expatriação; 

• Preparação e orientação dos candidatos; 

• Ajuste do papel do futuro expatriado; 

• Gestão de desempenho dos expatriados; 

• Remuneração; 

• Repatriação. 

 

Nesta pesquisa foi possível comprovar, entre as quatro etapas citadas no modelo 

proposto, as diferentes percepções entre os Entrevistados que se enquadram dentro da 

perspectiva de GRH citada acima pelos autores. 

De acordo com Tanure, Evans e Pucik (2007, p. 180), é fundamental a 

verdadeira compreensão do processo de internacionalização das empresas, para que o 

RH possa articular adequadamente a modelagem do processo de expatriação. 

 

 “A EMBRAPA desde sua criação, por excelência, apóia solidamente 

a formação de seus empregados tanto na área de pesquisa quanto na 

área administrativa. Os cursos fomentados pela empresa vão desde 

Mestrado, Doutorado até o Pós-doutoramento. Estes cursos podem ser 

realizados em instituições como Universidades ou empresas de 

pesquisa no Brasil ou no exterior. Os profissionais interessados 

sempre buscam os centros de excelência para o desenvolvimento de 

seus projetos”. (Entrevistado I). 

 

“Nossa empresa foi fundada por uma família brasileira e, após 

algumas décadas operando somente no Brasil, o mercado mudou e 

exigia mais investimentos e expansão. Sem condições de manter o 

ritmo de investimentos, em 1995, nossos acionistas brasileiros fizeram 

uma parceria com a SHV, empresa holandesa que opera em todo o 

mundo com diversas atividades, mas sendo a distribuição de GLP a 

principal. Em alguns anos, o grupo holandês acabou por adquirir nossa 

empresa 100%. Desde o principio e por alguns anos, a empresa 

holandesa enviou expatriados para o Brasil em posições chave para 

transmitir sua cultura, forma de trabalho e garantir 

conhecimento/controle do mercado. Ao mesmo tempo, ‘jovens 
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talentos’ e gerentes brasileiros com potencial de crescimento foram 

enviados para participar de treinamentos e “experiências on job” em 

outros países do grupo também para facilitar a troca de experiências e 

trazer novas tecnologias e idéias. A empresa hoje é gerenciada por 

brasileiros, seguindo a filosofia de que cada país deve ser gerenciado 

por pessoas locais”. (Entrevistado III). 

 

“O processo de internacionalização da Odebrecht aconteceu em 

função da visão de seu dirigente, Norberto Odebrecht, cujas filosofias 

e estratégias empresariais foram transformadas no que hoje 

conhecemos como a TEO – Tecnologia Empresarial Odebrecht, onde 

o foco dos negócios é Sobreviver, Crescer e Perpetuar. Conceitos 

como delegação planejada, descentralização, relação líder e liderado, 

educação para e pelo trabalho, espírito de servir, hoje disseminados 

por todos da organização e muitos até mesmo fora desta, foram as 

bases para o crescimento e internacionalização da empresa”. 

(Entrevistado V). 

 

“Necessidade de expandir os negócios, já que no Brasil as obras já 

estavam escassas. No Iraque especificamente foi um acordo entre o 

governo brasileiro, iraquiano e a Mendes, onde a mesma entraria 

como executora da obra, uma ferrovia, no caso. Antes do Iraque, a 

Mendes já tinha tido experiências internacionais com obras no 

Uruguai, na Mauritânia (foi quase 10 anos, quando ela entrou em uma 

concorrência)”. (Entrevistado XI). 

 

“A empresa já era considerada uma entre as quatro maiores 

construtoras do Brasil onde, praticamente, era impossível o seu 

crescimento local, motivo pela qual ela partiu para obras no exterior”. 

(Entrevistado XIII). 

 

Segundo Joly (1996, p. 92-111), há quatro fases que descrevem a aventura de ser 

expatriado: a primeira fase, de encantamento, a segunda, de negativismo extremo; a 

terceira, de guardar distância ou integrar-se; e a quarta, do choque da volta. 

 

 

 



 
 

90

 

3.5.1.1 Primeira fase: O Encantamento 

 

  Especialmente para os executivos que vão trabalhar em países emergentes, o que 

sobressai no início é o grande potencial existente, as novas oportunidades e o muito que 

se tem para fazer. Ele encontrará ali o espaço para desenvolver-se e sente-se gratificado 

com os desafios; existe também a excitação da descoberta dos segredos, dos mistérios, 

das sutilezas. Se a empresa foi cuidadosa com o processo e o profissional soube 

negociar as condições de seu contrato, aí também está a importância do conforto 

material superior ao que estava acostumado, das moradias espetaculares e das 

mordomias. Também o acesso a pessoas e a informações privilegiadas, o que no país de 

origem não seria sequer cogitado. Esta fase é descrita especificamente para o executivo, 

ainda que os estudos sugiram uma generalização para a família. É também chamada de 

fase de lua-de-mel ou de período de euforia, cuja duração será o tempo necessário para 

que se torne relativo o sentimento de onipotência do recém-chegado. 

 

“Tivemos a oportunidade logo no início do processo de aprendermos 

o inglês e enriquecer nossa cultura”. (Entrevistado I). 

 

  “Tivemos a oportunidade na chegada de aprender vários idiomas, 

outras culturas e costumes, além de viajar muito e conhecermos várias 

pessoas”. (Entrevistado III). 

 

”Não tive problemas, porque fui com uma infra-estrutura toda 

montada, só a saudade da família e dos amigos que me fizeram sofrer. 

Mas tive a oportunidade de conhecer uma cultura muito rica e muito 

diferente, apesar da pobreza existente”. (Entrevistado VIII). 

 

“Devido ao fato de meu pai residir há alguns anos no país, já tinha 

uma boa gama de informações sobre a cultura e a realidade que iria 

encontrar no país”. (Entrevistado V). 

 

 Quando o expatriado não foi por sua livre e espontânea vontade, mas empurrado 

por uma pressão para manter o emprego, tudo o que foi dito está absolutamente 
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anulado, pois toda a experiência será gravada pela coação, pelo ressentimento e pela 

necessidade de sobrevivência pura e simples. Nesse caso, a voz escutada é a do 

purgatório. Esta fase de encanto dura o tempo que duram as descobertas, a estimulação 

dos sentidos e do intelecto. No plano profissional, dura o tempo necessário para que se 

torne relativo o sentimento de onipotência do recém-chegado. Em outras palavras, 

quando os limites explicativos de nossos esquemas culturais de origem estão sendo 

alcançados, começa a fase negativa. 

Esta é, em geral, a função das disposições do cônjuge quanto à experiência nova: 

será mais curta se o afastamento é penoso, mais longa se corresponde a uma 

necessidade dos membros do casal. 

 

3.5.1.2 Segunda fase: O Negativismo Extremo 

 

Passada a onda de excitação e de euforia, o processo de aterrissagem numa nova 

realidade e a colocação dos pés no chão começa a provocar dor. Se a linguagem é uma 

ferramenta essencial de expressão da identidade pessoal, ela também é um veículo de 

desestruturação dessa identidade. À medida que o nosso expatriado começa a circular de 

maneira mais solta, ele começa a se dar conta das diferenças. Descobre que o humor é 

diferente e que palavras, gestos e manifestações espirituosas não dizem nada para os 

locais, da mesma forma que também não compreende qual é a graça do que os outros 

estão rindo. Nem todos os idiomas têm tão claramente definidos nos seus pronomes 

pessoais os graus de intimidade e fica a confusão sobre que tratamento usar para quem e 

em que situação. As particularidades da linguagem não somente lembram as origens 

regionais, mas também as origens sociais. A língua utilizada pelo interlocutor conserva 

os vestígios de sua origem.  

A relação com o tempo pode vir a ser um grande gerador de irritação e de 

impaciência: o ritmo é ou mais lento ou mais rápido em relação ao que se estava 

acostumado. É também nessa fase que o executivo expatriado tem mais informações e 

maior clareza sobre a situação econômica e social em geral, com desigualdades, 

estratificação social, injustiças sociais e violências. 

 Nesse momento, surge a tentação de procurar os seus compatriotas e realizar 

com eles as sessões de liberação, que significa fundamentalmente falar mal do país 

hóspede e descarregar todas as frustrações em rituais de desqualificação de quaisquer 
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aspectos da experiência. Insistimos que o encontro com outras pessoas do seu país de 

origem não é um aspecto negativo, pois se trata de um mecanismo de defesa contra a 

ansiedade gerada pelo desconhecido, de reafirmação de identidade pessoal e de partilha 

de códigos comuns. O que se constitui numa armadilha perigosa é o fechamento nesse 

círculo, é a auto-exclusão e a recusa em buscar digerir o código local, pois esta atitude 

reforçará o sentimento de impotência. Os índices de mal-estar, que aparecem quando 

certas questões estão sendo abordadas nas conversações, mostram geralmente que nos 

encontramos na pista certa. Conhecer os tabus e, por conseqüência, compreender o 

sistema de crenças básicas de uma sociedade, é uma boa maneira de sentir-se menos 

estrangeiro, mesmo que isso não signifique adaptar o seu ponto de vista. 

O sistema cultural repercute sobre a organização social que ele sustenta. O que 

choca o estrangeiro é a instabilidade econômica e política no nível governamental e no 

nível de uma burocracia freqüentemente tentacular e hesitante. São as distâncias sociais 

que se manifestam pelo desprezo pelo trabalho manual, as relações singulares com os 

domésticos, a violência generalizada e o desdém pela vida, a irresponsabilidade social 

nas relações individuais, que se traduz pela indiferença nas relações sociais. Enfim, 

nestas sociedades de Antigo Regime, o lugar das mulheres é peculiar. 

 

“Um fator marcante é o comportamento sexual. A traição é ainda mais 

comum e oficial do que no Brasil, claro que há exceções, sobretudo 

junto aos muçulmanos. Não é incomum vermos nossos colegas de 

trabalho e amigos casados acompanhados de amantes em locais 

públicos. 

Em geral sinto uma ingenuidade na sociedade. É muito mais imatura 

que a nossa em termos de organização, produtividade e, sobretudo 

iniciativa. É um povo acostumado a esperar que as coisas caiam do 

céu”. (Entrevistado VII). 

 

“Em Brazzavile, capital congolesa e em Impfondo, uma cidade do 

interior, as pessoas não tinham o que comprar, apesar de terem o 

dinheiro para pagar. Outra coisa que me marcou foi ver que até o mais 

pobre tinha estudo. A importância que os congoleses dão ao estudo e a 

leitura também foi um fator marcante para mim em relação ao Brasil”. 

(Entrevistado VIII). 
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“Família, amigos e estilo de vida. As pessoas vivem muito em função 

da casa. Poucas reuniões, poucas interações, etc. Cada qual no seu 

canto e universo. Por outro lado uma grande preocupação com a vida 

em comunidade (respeito/limpeza/silêncio/serviços/etc.)”. 

(Entrevistado X). 

 

A vida no exterior comporta importantes gastos de suporte com apoio, que não 

são integrados ao custo do funcionamento das organizações, tanto governamentais, 

quanto privadas. Poucas coisas podem ser resolvidas por telefone ou pelo correio. É 

preciso uma documentação importante para apresentar-se ao banco. Telefonar é, muitas 

vezes, uma experiência frustrante.  

 

“Devido à guerra na África ter terminado muito recente (2002), as 

pessoas não pensam em suas carreiras ou em economizar para o 

futuro: são imediatistas e pensam somente no presente”. (Entrevistado 

II). 

 

“Os funcionários são muito acomodados, não são práticos como os 

brasileiros para trabalhar. Eles não têm o hábito de chegar no horário 

para trabalhar, mas é cultural mesmo, e ainda se reúnem pra tomar 

café da manhã no escritório, e ficam enrolando mais ou menos uns 40 

minutos neste ritual do café da manhã, todos os dias”. (Entrevistado 

IV). 

 

“Aqui no Brasil, a palmatória foi extinta há tempos. Lá, tive a 

oportunidade de ver que castigos físicos ainda eram permitidos em 

sala de aula”. (Entrevistado VIII). 

 

“O primeiro problema realmente é o idioma, que é uma diferença 

muito grande, porque de um modo geral o brasileiro não é preparado 

para trabalhar no exterior, é muito difícil um brasileiro falar fluente 

dois idiomas. Ao contrário da Europa, do Iraque, da Líbia, em que o 

cara fala no mínimo dois idiomas. O povo árabe trabalha de sábado a 

quinta. Sexta é o dia de descanso. Em relação ao horário de trabalho 

era o mesmo nosso. Não criavam problemas, porque sabiam que tudo 

que estava sendo feito era para o beneficio deles mesmo. Agora, em 
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algumas partes era confuso, porque a justiça lá é bem diferente da 

nossa, é olho por olho, dente por dente. Aconteceu um acidente na 

obra e morreu um iraquiano, eles acharam que deveriam eliminar 

algum brasileiro para se ter uma compensação”. (Entrevistado XI). 

 

“É uma cultura indígena que transparece irresponsabilidade como 

trabalhador. Tínhamos mais ou menos 800 funcionários bolivianos. 

Nunca fui subordinado a boliviano, porém fui chefe de muitos. Essa 

experiência foi a pior do meu cargo. Eles são falsos submissos, pois 

fingem escutar e entender, porém para tudo fazem greve, são 

preguiçosos e mentirosos, se escoram em várias crenças para não 

trabalhar, bebem muito, inventam motivos para justificarem faltas por 

ressaca, são covardes (esperam dar as costas para dar punhaladas). 

Vale ressaltar que feriados que caem no sábado são passados para a 

sexta feira e os que caem no domingos são passados para a segunda-

feira”. (Entrevistado XII). 

 

“Para minha mulher, a Espanha foi mais fácil pela similaridade das 

culturas. Claro que a distância da família sempre pesa. Na Holanda, o 

esforço para a minha mulher está sendo muito maior, pois a língua é 

uma barreira, o clima e a cultura muito diferentes em todos os 

sentidos. Viajamos muito e isto ajuda. Já minhas filhas não tiveram 

problemas, porque foram muito pequenas, e com isso a cultura delas 

já é uma cultura internacionalizada”. (Entrevistado III). 

 

Terminaremos lembrando que conhecimento cultural não equivale a 

competência cultural. 

 

3.5.1.3 Terceira Fase: Guardar Distância ou Integrar-se 

 

Podemos definir esta terceira fase da estada no exterior como o movimento de 

um pêndulo entre dois pólos: ou a rejeição definitiva, ou a adaptação, tornando-se 

nativo. 

Rejeitar completamente uma cultura e uma sociedade é dar-se conta de que 

jamais se tornará um de seus membros, regozijando-se com este fato. Esta euforia 
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advinha-se, começa a aparecer no fim da estada. Sentimo-nos felizes de escapar a tanta 

mediocridade concentrada e de pensar que fomos chamados de volta pelos nossos, lá 

onde se situa o sério, o trabalho bem-feito, o saber de ponta, a cultura erudita, a 

“verdadeira” cultura, os amigos que compreendem e não o abandonam etc. Os 

depoimentos a seguir traçam com clareza os processos de adaptação ou de rejeição 

cultural: 

 

 

Cultura local: muito semelhante à do Brasil. 
 

Informações sobre a religião e costumes locais: é um povo muito 

alegre, gostam de festas e sempre mantém seus rituais. 

 

Idioma: o maior facilitador. 

 

Nível educacional: dificulta encontrar e formar mão-de-obra local. 

 

Nível de confiança nas negociações realizadas: baixo. 

 

Informações sobre o mercado local: praticamente tudo é importado, o 

que eleva o custo de vida. 

  

Informações sobre os sistemas de negócios: o sistema de negócios é 

muito frágil, pois tem pouco tempo (2002) que acabaram de sair de 

uma guerra. (Entrevistado II - África). 

 

 

Cultura local: Dois extremos: cultura latina, o Brasil e Espanha, versus 

a cultura calvinista na Holanda. 

 

Informações sobre a religião e costumes locais: Na Espanha, a vida 

social e até negociações se fazem em torno da mesa com boa comida.  

A Espanha é católica, especialmente no centro e no sul. Lembre-se de 

que a Espanha é um conjunto de nacionalidades de maneira que o 

catalão, o galego ou o vasco têm cultura, idioma, tradições totalmente 

diferentes. Eu vivi na Catalunha, onde o conceito de Espanha é 
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diferente. Na Holanda, trabalhamos de 8:30 até 17:00 sem parar. Não 

existe o conceito de almoço. Paramos não mais de 15 minutos, quando 

paramos, para comer uma fatia de pão com queijo. Comer é uma 

necessidade e não um momento social. O jantar é o momento de 

sentar-se à mesa entre família ou com amigos muito próximos. O 

clima rege os hábitos. Inverno: todos em casa, jantando, às 18:00, e se 

acabou o dia. No verão, temos sol 20 horas por dia e a vida é fora de 

casa, quando não chove. 

 

Idioma: Na Espanha: Espanhol, Catalão, Galego, Basco, Valenciano, 

todos sendo línguas reconhecidas no país. Em Barcelona, tudo está 

escrito em catalão e todos falam catalão e espanhol. Há movimentos 

de mais pessoas que não querem falar espanhol. Escolas ensinam em 

catalão. Na Holanda se fala Holandês e Frísio, numa pequena parte, e 

vários dialetos não oficiais. O idioma é difícil e, como todos falam 

inglês perfeito (o melhor país da Europa), nós, expatriados, acabamos 

falando muito pouco do idioma. Eu hoje consigo falar mais, com 

muito esforço e pouquíssimo vocabulário. 

 

Nível educacional: todos têm acesso à escola até o nível secundário. 

Aproximadamente 50% fazem universidade. 

 

Nível de confiança nas negociações realizadas: Alto. Valores, 

integridade e legislação muito fortes e escritos neste sentido. Sempre 

que chego ao país tenho reuniões com auditores, advogados e 

financeiros para aprender rapidamente o básico de cada país.  

 

Informações sobre o mercado local: sem problema. 

 

Informações sobre os sistemas de negócios: como disse acima, busco 

a princípio informação com informantes locais. (Entrevistado III – 

Espanha e Holanda). 

 

Cultura local: são alegres, gostam de festas e músicas; apesar de a 

guerra ter exterminado a auto-estima da população, são muito 

imediatistas. 
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Informações sobre a religião e costumes locais: são bastante 

diversificadas. 

 

Idioma: Não existe problema de idioma. 

 

Nível educacional: baixo. 

 

Nível de confiança nas negociações realizadas: baixo. 

 

Informações sobre o mercado local: alimentação (medo de doenças 

devido à falta de higiene das culturas locais e escassez de 

determinados alimentos). 

 

Informações sobre o mercado local: importa a maioria dos alimentos. 

A população é muito pobre, vivendo abaixo da linha da pobreza. 

 

Informações sobre os sistemas de negócios: faltam iniciativas por 

parte dos angolanos. Todos os produtos e serviços são oferecidos 

através de empresas internacionais. (Entrevistado V - Angola). 

 

Cultura local: Cultura do pedir. Várias amizades que tentei iniciar 

acabaram por deixar a impressão de interesse. Apesar de que isso está 

também presente no Brasil. 

 

Informações sobre a religião e costumes locais: como já disse são bem 

diferentes dos nossos costumes. Tive alguns problemas de adaptação, 

mas com o tempo acostumamos.  

 

Idioma: Inicialmente, dificuldade em entender o sotaque. Agora já os 

entendo perfeitamente. Atualmente só tenho que fazer algum esforço 

com o “r”, “djiferentxi”, e gírias.  

 

Nível educacional: no trabalho o nível de profissionalização é muito 

baixo. Tudo se faz num campo mais empírico do que científico. Taxa 

de analfabetismo é muito alta. 
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Nível de confiança nas negociações realizadas: baixo. Aqui as leis são 

muito frágeis. 

 

Informações sobre o mercado local: faltam diversos produtos no 

mercado. 

 

Informações sobre os sistemas de negócios: as leis são muito frágeis. 

O povo vem agüentando absurdos deste Governo desde Abril de 2007, 

com a explosão do Paiol de Malhazine. Centenas de mortos e feridos, 

milhares de desalojados, muitas promessas do presidente, e pouca 

ação. Alguns ainda vivem em tendas improvisadas, enquanto o 

dinheiro de assistência social é comido pelos burocratas e corruptos. 

Outro efeito que vem estrangulando as populações mais pobres é o 

crescimento da inflação, sem o aumento de salários para a base da 

população. O crescimento econômico, de 7 a 8%, beneficia os mais 

ricos, que absorvem bem os aumentos. Na camada mais baixa, no 

entanto, não há sinais evidentes de desenvolvimento. Com o salário 

congelado (programado para ser revisto ainda este mês), vêem os 

aumentos graduais comerem seu orçamento. Gasolina, pão, chapa, 

casa... (Entrevistado VII - Moçambique). 

 

Cultura local: Facilitador: educação, respeito, ambiente de trabalho, 

não sofro preconceito pelo grupo, pois se fui trazida para cá é porque 

tenho valor como profissional. A cultura argentina é muito mais 

européia que latina. Existe uma mistura muito grande do espanhol 

com o italiano. Problema: a imagem do Brasil no exterior é terrível e 

se diz que é brasileiro... Aí, sim, sofre discriminação. No caso das 

mulheres, taxadas de prostitutas, carnaval. Os brasileiros em geral têm 

um jeito muito simpático de lidar com as pessoas, mas nós, mulheres 

brasileiras, se somos simpáticas, os homens acham que estamos nos 

oferecendo. Esta questão é muito difícil de acostumar. 

 

Informações sobre a religião e costumes locais: não tive problemas 

com estas questões, pois a Argentina é um país praticamente católico 

como no Brasil. O povo argentino, apesar de não ser muito apto ao 

trabalho, é um povo lutador que sempre reclama de seus direitos, faz 

manifestações todos os dias. 
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Idioma: não tive problemas porque domino o espanhol. 

 

Nível educacional: estão faltando bons profissionais no mercado. Os 

bons que há estão saindo do país, porque o salário é baixo, igual no 

Brasil. Existem boas escolas públicas, e as particulares são muito 

caras, principalmente quando se trata de estrangeiros. O nível de 

alfabetização, comparado com o Brasil, é mais alto. 

 

Nível de confiança nas negociações realizadas: as negociações devem 

ser de confiança, senão, não funciona. Até hoje não tivemos 

problemas, porque a empresa trabalha da seguinte maneira: se a 

empresa que ela contratar para fazer o trabalho não cumprir o prazo, 

não recebe e paga multa. Mesmo com os escândalos de corrupção na 

Argentina, eles estão cumprindo os prazos. 

 

Informações sobre o mercado local: aqui o mercado dominante são as 

empresas de gás, mas tem algumas indústrias, calçados, tem muita 

carne, frutas, vestuário. Atualmente tem muitas lojas que não aceitam 

cartão de crédito em função da crise financeira. A inflação subiu mais 

de 300% no ano passado. Divulgada pelo governo apenas 9%. 

 

Informações sobre os sistemas de negócios: os grandes negócios são 

feitos como um consórcio. Os demais negócios são venda e compra 

com efetivo normal. Não há comercio ilegal como dos chineses no 

Brasil. Há muitas empresas de tecnologia aqui que vendem produtos 

somente da China garantindo qualidade. Agora, corrupção tem em 

todo lugar, mas aqui é mais discreto que no Brasil. (Entrevistado IX - 

Argentina). 

 

Cultura local: a cultura iraquiana é muito diferente da nossa. Não 

podemos dizer que tivemos grandes problemas devido ao fato de 

ficarmos dentro dos acampamentos, mas sempre que saíamos 

respeitávamos tudo e todos. É uma cultura extremamente machista, 

principalmente em relação às nossas esposas, pelo estilo de roupas que 

usavam. 
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Informações sobre a religião e costumes locais: respeitavam muito o 

Alcorão. Tudo funcionava em função dele. 

 

Idioma: foi um fator de grande dificuldade para nós, brasileiros. 

 

Nível educacional: tinham boas universidades, têm pessoas com 

cultura, apesar de serem atrasados em muitas coisas, mas era uma 

minoria. Na Líbia tinha também alguns problemas, como carência 

muito grande de médicos e enfermeiras, apesar de terem boas escolas 

e bons profissionais, mas estes estudavam fora porque lá não tinha 

campo para desenvolver suas habilidades, então o Khadaffi buscava a 

maioria das enfermeiras e médicos das Filipinas. 

 

Nível de confiança nas negociações realizadas: o iraquiano cumpriu 

todos os acordos que foram feitos. Com a guerra aconteceram alguns 

episódios como não poder usar o porto do Iraque, e sim o da Turquia, 

que nos causou enormes transtornos, mas não porque os iraquianos 

queriam e sim devido à situação que estavam vivendo com a guerra. 

No dia-a-dia, o árabe é negociante, gosta de negociar, são pessoas 

confiáveis, principalmente se tiverem em confiança em você não vão 

querer te prejudicar. Eram bastante confiáveis. 

 

Informações sobre o mercado local: o mercado local era bem antigo 

mesmo, como se voltássemos ao tempo na época de Cristo. Tinha 

muita pobreza. O mercado é chamado de Souki e tinha variedades em 

ouro, tinha de tudo um pouco. No interior, principalmente as pessoas 

pararam no tempo. Agora a capital cresceu, Bagdá é uma cidade muito 

grande e estava sendo modernizada. Na Líbia, como tudo era proibido, 

tudo que se conseguia era através do câmbio negro. 

 

Informações sobre os sistemas de negócios: o povo iraquiano já é um 

povo agressivo por natureza e o governo do Sadam levou o país a uma 

massificação muito grande através de sua imagem. Os brasileiros 

tinham que tomar muito cuidado, porque o governo colocava 

infiltrados nas obras e se alguém falasse mal do governo seria preso. 

Tinham pessoas do sindicato que fiscalizavam esta parte. O governo 

de Saddam foi ruim, mas hoje o Iraque está muito pior. Ele era muito 
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severo com seus inimigos, mandava matar mesmo, assim como 

mandou matar genros e irmãos. O Khadaffi também é muito 

interessante, porque oficialmente não tinha cargo político nenhum na 

Líbia. É um chefe espiritual da Líbia e manda mesmo, patrocinou por 

muito tempo o terrorismo. (Entrevistado XI - Iraque). 

 

Cultura local: A cultura deles (indígena) era presente de certa forma 

nas pequenas coisas do dia-a-dia. Alguns costumes como: não tomar 

banho, fazer necessidades fisiológicas no meio da rua, adorar deuses, 

matar animais e enterrá-los no local de uma futura construção, nos 

causaram impactos negativos. Sem contar que eles são muito patriotas 

e não gostam muito de brasileiros (especificamente). Com isso nos 

causaram uma má impressão, e para nós não eram muito confiáveis. 

 

Informações sobre a religião e costumes locais: Católico. Café da 

manhã é como se fosse almoço, ingerem muita bebida alcoólica. 

 

Idioma: Espanhol. Como não tive nenhum preparo, não fiz nenhum 

curso, aprendi na convivência, de tanto escutar, ou como diz o ditado: 

‘Na marra’. 

 

Nível educacional: Baixo. 

 

Nível de confiança nas negociações realizadas: Infelizmente, zero. 

 

Informações sobre o mercado local: mercado com pouquíssimas 

coisas, o básico mesmo. 

 

Informações sobre os sistemas de negócios: muito complicado e 

perigoso; ocorreram casos de ameaça de morte e até morte de 

brasileiros que não entraram no esquema de corrupção deles. 

(Entrevistado XII - Bolívia). 

 

 

 Este retorno equivale a entrar numa cadeia onde todo o cotidiano foi pensado 

por outros pelo único prazer de recusar-lhe a faculdade de tomar iniciativas ou de 

 



 
 

102

proibi-lo de organizar a sua vida ao seu modo. Então, alguns agirão para ficar onde 

estão, mudando de emprego, lançando-se nos negócios, casando-se com uma autóctone, 

ou, pelo menos, preparando algumas portas de saída, notadamente pela compra de bens 

imobiliários (terrenos rurais ou propriedades rentáveis nas cidades). Torna-se cada vez 

mais freqüente uma expatriação seguida de outra, sem o retorno ao país de origem, e 

com isso se inaugura a inversão do profissional expatriado em expatriado profissional. 

 

“Minha vida sempre foi assim, quando não estava em obra estava 

viajando pela obra. Não posso dizer que a minha família se acostumou 

com a minha ausência, se adaptou a minha situação. No Iraque, nos 

primeiros três anos minha família ficou comigo, mas com a perda do 

nosso filho minha esposa resolveu voltar para o Brasil e eu fiquei mais 

dois anos em função da obra estar em fase final. Depois, fui para a 

Líbia e não levei a família, vinha visitá-los a cada três meses. No 

Chile fiquei por nove anos e eu vinha ao Brasil e minha família ia ao 

Chile me visitar a cada dois meses”. (Entrevistado XI). 

 

 

3.5.1.4 Quarta fase: o Choque da Volta 

 

Depois de ter vivido vários anos no exterior, somos candidatos a um choque 

tanto mais confuso quanto inesperado. Abordar as dificuldades de reinserção na cultura 

de origem é tentar compreender o que se poderia chamar de síndrome do cidadão do 

mundo. Estas dificuldades vão manifestar-se tanto no plano pessoal quanto no 

profissional.  

 A pessoa que está retornando não é mais a mesma que saiu, os que ficaram 

continuaram as suas vidas e definiram outros interesses que podem não incluir quem 

estava longe. Por outro lado, o fato de ter vivenciado situações completamente 

inesperadas, estimulantes e desafiadoras faz com que o expatriado olhe a sua terra, a sua 

cidade e seu grupo como provincianos. Uma vez que no exterior ficou exposto e teve 

que lidar com uma variedade de situações, o expatriado acaba por desenvolver uma 

série de competências e a ter reforçado o sentimento de autonomia e de iniciativa. 

Portanto, quando o seu grupo original não valoriza devidamente a sua experiência, ele 
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se sente despojado, tratado como se tivesse apenas feito uma viagem turística, o que lhe 

provoca uma forte sensação de perda.  

 

“O profissional tem que ter a experiência necessária e a maturidade 

como pessoa para realizar este processo. Uma característica 

fundamental é a adaptabilidade e vontade de aprender de forma aberta. 

Outro aspecto fundamental é a questão familiar. Caso a família não 

tenha a mesma vontade e o mesmo espírito, certamente o processo não 

vai funcionar. A percepção que tenho em relação às competências 

organizacionais importantes para este processo é a pessoa conhecer 

bem o negócio, ter uma visão holística e, mais importante, gostar da 

convivência com outras pessoas, estar atento a elas, escutar e orientar. 

Operando especialmente em outras culturas, as habilidades de 

relacionamento interpessoal se tornam vitais para o êxito do 

processo”. (Entrevistado III).  
 

No plano profissional, as dificuldades inerentes à volta referem-se à distância 

estabelecida entre o expatriado e seus colegas. Em muitos casos, é também o risco real 

da subutilização das competências adquiridas no exterior por causa da ausência de plano 

de carreira próprio para integrar este tipo de experiência. O executivo que viveu no 

exterior terá aprendido a desenvolver uma perspectiva própria, que lhe permitirá 

relativizar os problemas à luz desta experiência particular. 

No plano das estruturas, os problemas da volta surgem com a descoberta da 

rigidez, de uma inflexibilidade maior de condições na maneira de conduzir os negócios. 

O executivo terá saudades das práticas mais elásticas do exterior. A restrição de 

responsabilidades e da iniciativa será também comparada com a liberdade que gozava 

no exterior. 

 A consolidação de um mundo corporativo global, resultante das exigências de 

internacionalização das empresas, de instalação de segmentos industriais em diferentes 

países, e dos processos de fusões e aquisições, traz demandas constantes às pessoas que 

viabilizam as necessárias interações entre diferentes culturas. Executivos trabalhando 

com e em diferentes países precisam lidar cotidianamente, tanto no ambiente 

organizacional como em sua vida pessoal, com diferentes valores e padrões de 

comportamento. 
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“Que sejam apresentadas mais informações sobre a cultura do país 

com fotos e procedimentos, como, por exemplo, no caso de doenças e 

acidentes. As competências mais importantes que percebo no processo 

de expatriação é o compromisso que o funcionário tem que ter com a 

empresa; não é somente ir para um outro país e trabalhar e atuar com a 

mesma seriedade aqui no Brasil”. (Entrevistado II). 

 

“Como tive vários problemas quando cheguei à Venezuela, do tipo: 

maneira de receber salário, impacto cultural, problemas com a língua, 

entre outros; sugiro que as empresas criem um manual/guia do 

expatriado e promova treinamentos, pois só fiquei sabendo das 

burocracias quando cheguei lá e foi muito desagradável para mim”. 

(Entrevistado IV). 

 

“Exigir um contrato específico que garanta não só os tópicos acertados 

de ganhos e garantias, mas também o de ser treinado em contratos 

similares, o de assistência no conhecimento da forma de pensar do 

povo local. Na minha percepção, é impossível estar bem preparado em 

todas as competências que são delegadas; porém, a pessoa [precisa] 

conhecer previamente sua função para entender as necessidades de 

competências que necessitam ser aprimoradas, ou seja, um estágio e 

um período de treinamento seria o ideal”. (Entrevistado VI). 

 

“O processo de expatriação não é positivo para todas as pessoas que se 

prestam a sair de seu país e ir para outro; as pessoas precisam ter uma 

capacidade muito grande de adaptação que, para mim, é a chave de 

todo o processo. E isso envolve ter o mínimo de preconceitos, estar 

aberto a novidades, e estar disposto a sacrificar certos confortos em 

prol de um grande aprendizado. As competências que devem ser 

percebidas e utilizadas pelos expatriados são: adaptação, comunicação 

e, principalmente, ouvir o mercado”. (Entrevistado VII). 

 

“O que posso dizer é que a pessoa tem que ter muito cuidado, não 

deve olhar só a parte financeira não. Nem todo mundo suporta o 

choque cultural. É muito difícil se a pessoa não dominar o idioma. É 

complicado, porque se não levar a família e não estiver acostumado a 

ficar longe dela não consegue ficar. Somente quando saímos é que 
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vemos como isto aqui é bom, é uma maravilha. Nós somos um povo 

alegre, extrovertido. Falta ainda muito treinamento. Em relação às 

competências, é uma questão de experiência, em que as pessoas têm a 

oportunidade e a possibilidade de conviver com outras culturas, 

costumes e povos que lhes agregam experiência cultural e profissional 

e, principalmente, de vida. Os jovens não devem ir achando que é uma 

aventura e as empresas precisam estruturar melhor para enviar seus 

funcionários para o exterior. As empresas oferecem um salário maior, 

porque problemas, como isolamento, vão surgir. É trabalhar e dormir. 

Tem-se crescimento profissional, mas [as pessoas] terão que abrir mão 

de muitas coisas”. (Entrevistado XII). 

   

Quando o indivíduo se submete voluntariamente a um programa de expatriação, 

a vivência em uma cultura diferente pode ser muito positiva, uma vez que novos valores 

e hábitos exigem leituras das particularidades e mistérios culturais, possibilitando a 

construção de novos parâmetros de análise e interpretação de seu próprio modo de 

viver. 

 A inserção de um estrangeiro em um país em desenvolvimento, carente de 

serviços, infra-estrutura e formas de controle, permite a constatação de que o país 

oferece possibilidades de expansão. Por outro lado, colocações em economias 

desenvolvidas são uma oportunidade para aprender técnicas diferentes, seriedade na 

condução dos negócios e uma definição diferente de eficácia. Já no caso de 

transferências forçadas, esperam-se maiores dificuldades de adaptação, visto que as 

bases da identidade pessoal são ameaçadas pela experiência intercultural, disparando 

um mecanismo de defesa no próprio expatriado. A identidade pessoal recorre ao 

esquema freudiano, em que “o superego é o lugar de integração da personalidade de 

base, veiculada pelo sistema social, e das características do subgrupo ao qual pertence o 

indivíduo: classe social, idade, sexo, família”. A relevância de uma abordagem dos 

aspectos culturais brasileiros, direcionada para programas de expatriação, contribui na 

medida em que antecipa fatores conflitantes, facilitando a integração intercultural. 

Entretanto, o expatriado não está exposto somente às diferenças culturais dentro da 

empresa na qual trabalha, mas também, e principalmente, sua vida pessoal está em 

contato com um novo ambiente cultural. Assim, torna-se importante que um 

levantamento cultural verifique também aspectos mais abrangentes, extrínsecos ao meio 

organizacional, envolvendo a rotina que o estrangeiro terá. Este será um outro canal de 
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contato com seus habitantes e seus hábitos, definindo a relação interpessoal, que 

influencia de maneira indireta o desempenho do estrangeiro na organização. (JOLY, 

1996). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS 
FUTUROS 

4.1 Conclusões 

 

 O presente estudo objetivou identificar e analisar, dentro do processo de 

internacionalização das empresas brasileiras, a percepção dos executivos expatriados 

brasileiros em sua nova função, e como a distância psíquica influencia positiva ou 

negativamente o processo. Dentre os fatores da distância psíquica, os que mais tiveram 

influência foram: linguagem, cultura, religião, sistemas políticos, sistemas trabalhistas e 

confiança.  Durante a análise das entrevistas, foi possível identificar em várias respostas 

as dificuldades causadas pela falta de informações sobre os países, o que vem confirmar 

as afirmações de vários autores, como Child (1999), quando diz que o conhecimento 

mútuo e o compartilhamento de informações entre as pessoas envolvidas são condições 

essenciais para o sucesso de uma expatriação. 

Confirmando a afirmação de Child (2005), o fator idioma foi um dos grandes 

dificultadores dos entrevistados em seus processos de expatriação. Poucos sabiam falar 

o idioma local, o que criou uma barreira inicial na comunicação com os 

trabalhadores/empresas locais.  

Dentre os fatores de seleção e escolha, os que mais tiveram influência foram o 

processo de seleção e treinamento e o processo de transferência para o país de destino. 

Os fatores de adaptação que tiveram mais importância foram: cultura local, religião, 

idioma, educação, confiança, mercado local e sistemas de negócios; os fatores de 

atuação mais destacados foram: percepções da nova função e das habilidades e 

competências e, finalmente, o fator retorno. Foi possível identificar em várias respostas 

as dificuldades causadas pela falta de informações sobre os países, apontadas pelos 

entrevistados. Isso vem confirmar as afirmações de vários autores, como Tanure, Evans 

e Pucik (2007, p. 179), de que tornar bem sucedida a missão do expatriado – para o 

indivíduo, a família e a empresa –, exige atenção para muitos fatores, desde o momento 

da seleção inicial até a repatriação. 

Foi observado na análise realizada que o processo de seleção coloca em relevo o 

conhecimento técnico e o desempenho na operação doméstica. O aspecto mais 

considerado é o nível de confiança depositado no expatriado para que ele seja de fato “o 
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olho da matriz”. O critério de seleção acontece geralmente por indicação de um 

funcionário, buscando os melhores funcionários e os de maior confiança para a empresa. 

Deixam de considerar fatores tais como a habilidade intercultural do candidato e a 

disposição da família de viver em um país estrangeiro. 

O fator treinamento causou problemas iniciais na chegada dos executivos e 

ampliou o choque cultural da maioria dos entrevistados. Conseqüentemente, aumentou 

o período de adaptação dos mesmos, visto que nenhum teve um processo de 

treinamento propriamente dito. Um bom preparo pode ajudar muito a reduzir o tempo 

de adaptação ao novo ambiente. Para o crescente número de empresas que buscam a 

experiência internacional, é importante promover oportunidades de treinamento 

intercultural. 

Os Entrevistados, em sua maioria chegaram ao país em que foram trabalhar sem 

ao menos conhecer a língua local, o que causou dificuldades de comunicação e 

inicialmente de adaptação. O mesmo ocorreu em relação à cultura, pois o não 

conhecimento de uma cultura pode atrapalhar uma negociação. Por exemplo, um dos 

entrevistados citou que a cultura do país em que foi expatriado era tão diferente da 

brasileira que, se em uma negociação uma das pessoas envolvidas mostrassem a sola do 

sapato, isso seria considerado falta de respeito e a negociação nem iniciaria. 

O aspecto religião, para alguns Entrevistados, foi um fator dificultador; para 

outros, um facilitador. A religião exerce papel central em muitas sociedades e tem uma 

influência importante na vida de muitas pessoas. Seu impacto pode se estender às 

práticas relacionadas às roupas, alimentos e comportamento interpessoal. A religião 

exerce papel central em muitas sociedades (KOTABLE; HELSEN, 2000).  No caso do 

Entrevistado que foi expatriado para o Iraque, ele relata que os iraquianos seguem à 

risca o Alcorão, e se você, como estrangeiro, desrespeitar as regras, é severamente 

punido. 

Embora a economia mundial esteja se tornando cada vez mais integrada, 

provavelmente as diferenças consideráveis entre as economias dos países isolados 

persistirão por algum tempo. Essas diferenças manifestam-se nos tipos de sistemas 

econômicos encontrados em diferentes países.  De acordo com os Entrevistados, os 

mercados locais influenciaram muito pouco o processo de expatriação, pois a maioria 

das empresas proporcionou todo o aparato nessa questão. E cada país possui 

particularidades em relação à economia local, uns muito ricos, outros extremamente 

pobres. 
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Os valores culturais foram de significativa importância e apresentaram 

influência positiva na maioria dos casos. A legislação local e os sistemas legais 

determinam diretamente os procedimentos para realizar negócios em um país 

estrangeiro. 

Em relação à atuação, nas percepções da nova função e das habilidades e 

competências, tanto dos brasileiros quanto dos trabalhadores locais, também houve 

diferenças nas respostas, uma vez que alguns já haviam passado por este processo, 

enquanto outros o estão vivenciando. Alguns entrevistados não tiveram problemas com 

a sua função, pois era a mesma realizada aqui no Brasil, e para cuja realização tinham 

total autonomia. Dos que já passaram pelo processo, a percepção da matriz em relação a 

suas habilidades e competências foi vista com bons olhos: muitos receberam vários 

benefícios financeiros e outros continuaram atuando no exterior; ainda outros, na 

chegada ao Brasil, subiram de cargo. Dos que estão vivenciando o processo, muitos 

dizem que, apesar de não terem total autonomia, não tiveram problemas com a matriz e 

que, possivelmente, estão apresentando resultados positivos. No que diz respeito à 

percepção das habilidades e competências dos trabalhadores locais, também houve 

algumas diferenciações em relação ao trabalhador local ter cargo de chefia. Para muitos, 

a percepção não foi positiva. Em alguns países, percebeu-se a discriminação em relação 

ao trabalho feminino; em outros, havia o problema da corrupção: em seu relato, um dos 

entrevistados disse que vários colegas de trabalho foram ameaçados de morte várias 

vezes se não entrassem no esquema. Ele utilizou o “jeitinho brasileiro” para evitar este 

tipo de constrangimento. No Iraque, em que nenhum funcionário local ocupava cargo de 

chefia, não houve problema desta natureza. Mas o problema eram o horário e dias de 

trabalho, diferentes dos do Brasil, devido à cultura do país. Nas demais entrevistas, os 

problemas com a falta de comprometimento não foram vistos como um obstáculo de 

ordem mais grave.  

Com relação ao retorno, a percepção de oito dos entrevistados, que já viveram o 

processo de expatriação e também o de repatriação, é semelhante quanto aos benefícios 

que receberam com a volta. Todos foram muito bem remunerados, mas, em relação à 

sua adaptação e à de sua família, tiveram pouco ou nenhum apoio das empresas. 

Tiveram que resolver todos os seus problemas sozinhos. O processo de readaptação foi 

tão complicado quanto o de expatriação. O que para alguns poderia parecer uma 

situação banal pode, na realidade, ser um processo complexo de renegociação, 

readaptação, reconstrução de redes profissionais e re-ancoragem da carreira na 
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organização. Assim, não causa surpresa a percepção dos pesquisados de que o choque 

da volta ao lar pode ser ainda maior do que o ocorrido no início do período de 

expatriação, como constataram Tanure, Evans e Pucik (2007). 

Segundo Magalhães e Rocha (2002, p. 231), com relação ao stress causado pelas 

diversas mudanças e afastamento de amigos e familiares, é importante que o indivíduo 

reconheça as principais fontes deste stress para que possa gerenciá-lo da melhor 

maneira possível. Outro ponto diz respeito ao ajustamento do expatriado. Neste caso, 

até que o expatriado se encontre melhor adaptado à nova cultura, podem ocorrer muitos 

erros e insucessos devido a sua carência de conhecimentos sobre o novo entorno em que 

deve operar. O choque cultural no novo país costuma ser mais crítico para a família do 

expatriado do que para o próprio, que pode ocupar seu tempo com atividades na 

empresa e receber algum tipo de feedback. 
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4.2 Limitações da Pesquisa 

 

Junto com as conclusões é necessário assinalar algumas limitações dessa 

pesquisa. A primeira seria a metodologia utilizada, da História Oral, que relata a fala do 

funcionário e não da empresa. O ideal seria desenvolver esta pesquisa com funcionários 

e donos das empresas que se internacionalizaram, o que tornaria possível estabelecer 

algumas comparações e chegar a resultados mais generalizados sobre o processo de 

expatriação. 

A segunda se refere aos entrevistados que estão vivenciando o processo de 

expatriação, devido ao fato de estarem em outro país e, muitas vezes, até em outro 

continente. Isso foi um fator dificultador para entrevistá-los, pois em muitos casos 

houve problemas com fuso horário; em outros casos, estavam em horário de serviço e a 

entrevista tinha de ser interrompida. Mesmo com as tecnologias da Internet, a gravação 

e transcrição foram mais difíceis de serem feitas.  

A terceira se refere à dificuldade de encontrar pessoas que passaram ou estão 

passando pelo processo de expatriação que estivessem dispostas a serem entrevistadas. 

Mesmo enviando uma carta, explicando previamente todos os passos da pesquisa, um 

número considerável de pessoas não quis conceder a entrevista, por medo de 

identificação e retaliação por parte das empresas.    

 

4.3 Sugestões para Estudos Futuros 

 

A importância desse tema dentro das empresas, atualmente, sugere a necessidade 

de estudos mais profundos quanto à forma de se perceberem os efeitos da distância 

psíquica no processo de expatriação, por meio de pesquisas quantitativas desenvolvidas 

com pessoas e empresas que vivenciam a expatriação. Devem-se enfatizar os fatores da 

distância psíquica que influenciam o processo de expatriação, com o propósito de fazer 

um estudo mais profundo e menos generalizado destes aspectos. 
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ANEXO A  

 

Roteiro de entrevistas 

 

1. Nome: 

2. Data de nascimento: 

3. Estado civil: 

4. Tem filhos? Quantos? 

5. Formação: 

6. Idiomas: 

7. Empresa/Setor: 

8. Cargo: 

 

Seleção / Escolha: 

 

9. Há quanto tempo está ou esteve nesta empresa? 

10. Há quanto tempo ocupa ou ocupou este cargo? 

É o mesmo cargo ocupado anteriormente na matriz ou na filial? 

11. Você poderia descrever como foi o processo de internacionalização da empresa 

em que trabalha e qual o (s) motivo (s) para que esse processo ocorresse? 

12. Como ocorreu o processo de seleção para sua expatriação, na empresa onde você 

está trabalhando ou trabalhou? 

13. Houve algum tipo de treinamento para sua expatriação? 

14. Houve benefícios para sua transferência? Quais? 

15. Quanto tempo levou seu processo de transferência profissional e familiar? 

16. Como foi o processo entre a decisão de transferência e sua instalação no país em 

que se estabeleceu? 

 

Adaptação: 

 

17. Antes de ir trabalhar neste país, quais eram suas percepções em relação a ele? 

Houve divergências entre as percepções iniciais e a realidade encontrada? 

18.  Quanto tempo permaneceu nesse país? 
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19. Quais os fatores que foram marcantes na diferenciação da cultura do Brasil e do 

país em que você trabalhou? 

20. Quais os fatores que foram marcantes, na diferenciação da cultura do Brasil x 

País em que esteve, para sua família? 

21. Quais foram os fatos marcantes que melhor evidenciaram as diferenças culturais 

no modo de trabalho brasileiro e no país em que você trabalhou? 

22.  Quais foram os principais problemas/agentes facilitadores encontrados por você 

e sua família em relação a: 

a. Cultura local: 

b. Informações sobre a religião e costumes locais: 

c. Idioma: 

d. Nível educacional: 

e. Nível de confiança nas negociações realizadas: 

f. Informações sobre o mercado local: 

g. Informações sobre os sistemas de negócios: 

 

Atuação: 

 

23.  Quais foram os principais problemas/oportunidades que você e/ou sua família 

encontraram na chegada ao país? 

24. Quais as maiores dificuldades/oportunidades para sua integração no seu novo 

ambiente organizacional? 

25. Como foram percebidas por você as habilidades e competências organizacionais 

da equipe de trabalho local? 

26. Foi concedida a você, no seu processo de expatriação, ampla autonomia para a 

realização de suas tarefas? 

27. Como foi percebido pela subsidiária o desenvolvimento de suas habilidades e 

competências? 

 

Retorno: 

 

28. Qual (is) sugestão(s) você poderia recomendar em um processo de expatriação? 

29. Qual (is) a (s) competências organizacionais que você consideraria mais 

importantes no processo de expatriação? 
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30. Após sua repatriação, o que a empresa, em termos legais, atribuiu a você 

enquanto funcionário? Você obteve benefícios com sua repatriação? Quais? 

31. E em relação à readaptação de sua família no Brasil, a empresa lhes 

proporcionou algum tipo de benefício? Quais?  

 

Se possível, relate fato ou fatos que você considera que foram relevantes no seu 

processo de expatriação, como algum fator relacionado à cultura, à população local. 

Algo que tenha chamado sua atenção e que você considere relevante relatar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


	Capa e sumário defendidos e corrigidos Mod.doc
	UNIVERSIDADE FUMEC
	Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Belo Horizonte da Universidade FUMEC, como requisito para obtenção do título de Mestre em Administração.
	Área de Concentração: Organização e Recursos Humanos.



	Dissertação Luciana Lessa defendida e corrigida.doc
	1 INTRODUÇÃO
	2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
	O atual momento da economia mundial é caracterizado por um aumento da competição entre as empresas, à medida que economias nacionais abrem-se aos investimentos externos e novos concorrentes entram em diferentes mercados. Simultaneamente, o aumento da quantidade e escopo das informações disponíveis aos consumidores faz com que estes se tornem mais exigentes em relação à qualidade, à tecnologia e ao preço dos produtos. Diante da necessidade de adaptação a esse ambiente de acirrada competição, empresas em todo o mundo têm, paradoxalmente, recorrido a estratégias colaborativas como forma de adquirirem habilidades que ainda não possuem (OLIVEIRA; DRUMMOND; RODRIGUES, 1999).
	2.1 MODELOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS FIRMAS
	2.2 TEORIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS FIRMAS
	2.2.1 Teoria de poder de mercado
	2.2.2 Teoria do ciclo do produto
	2.2.3 Teoria da Internalização
	2.2.4 Paradigma Eclético
	 2.2.5 Teoria dos Custos de Transação
	2.2.6 Escola de Uppsala
	2.2.7 Teoria de Networks
	2.2.8 Teoria do Comportamento Estratégico
	2.2.9 Resource-Based View (RBV)

	2.3 MODOS DE ENTRADA E DE OPERAÇÃO
	2.3.1 Entrada por exportação
	2.3.2 Exportação contratual
	2.3.3 Entrada por investimento

	2.4 COMPETITIVIDADE NA INTERNACIONALIZAÇÃO E OS GERENTES EXPATRIADOS
	2.5 INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS
	2.6 O PAPEL DA DISTÂNCIA PSÍQUICA NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS E A SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE EXPATRIAÇÃO
	Percepções sobre pessoas


	MANEIRAS DE FAZER NEGÓCIOS
	MATURIDADE DO MERCADO 
	● ENTREGA
	SISTEMA REGULATÓRIO
	2.7 CULTURA: CONCEITOS E INTERPRETAÇÕES
	2.7.1 Cultura e Percepção

	2.8 EXECUTIVOS EXPATRIADOS – PERCEPÇÕES DA NOVA FUNÇÃO
	3.1 O estudo exploratório trilhando a metodologia de pesquisa
	3.2 Coleta e análise dos dados
	3.3 Primeira etapa da pesquisa
	3.4 O Método da História Oral
	3.5 Segunda fase da pesquisa: modelo proposto e descrição
	3.5.1 Motivos que levam à expatriação
	3.5.1.1 Primeira fase: O Encantamento
	3.5.1.2 Segunda fase: O Negativismo Extremo
	3.5.1.3 Terceira Fase: Guardar Distância ou Integrar-se
	3.5.1.4 Quarta fase: o Choque da Volta



	4 CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS
	4.1 Conclusões
	4.2 Limitações da Pesquisa
	4.3 Sugestões para Estudos Futuros

	5 REFERÊNCIAS 
	 ANEXO A


