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Resumo 

Com a globalização, o avanço tecnológico e o surgimento de novas estratégias 

competitivas, as empresas não ficam mais limitadas no seu próprio país. Para obter 

sucesso numa economia internacional, é necessário ter boas estratégias e profissionais 

eficazes, com capacidade de controlar e gerir as operações de forma globalmente 

coordenada, respeitando as particularidades culturais de cada local. Esta pesquisa tem 

como objetivo analisar a influência da cultura no processo de expatriação. Em 

particular, procura identificar as dificuldades para se trabalhar em diferentes culturas, as 

principais estratégias e características pessoais que incentivam a expatriação e que 

promovem uma melhor adaptação cultural, analisando a influência da empresa nesse 

processo. Para compreender melhor esse problema, foi efetuado um estudo de caso 

numa empresa multinacional com operações em Portugal. Com os resultados deste 

estudo, foi possível verificar a influência que a cultura pode gerar no processo de 

expatriação, bem como identificar algumas possibilidades de melhorar a adaptação 

cultural. 

Palavras-chave: Expatriação, Adaptação Cultural, Políticas de Recursos Humanos. 

Abstract 

With globalization, technological advances and the emergence of new competitive 

strategies, companies are no longer limited to their own country. To succeed in an 

international economy, they need good strategies and effective professionals with the 

ability to control and manage the operations globally, respecting the cultural 

particularities of each site. This research aims to analyze the influence of culture on 

expatriation. In particular, it aims to identify the difficulties to work in different 

cultures, different strategies and personal characteristics that encourage expatriation and 

promote a better cultural adaptation, by analyzing the influence of the company in this 

process. To better understand this problem, we carried a case study in a multinational 

company with operations in Portugal. With the results of this study, we confirmed the 

influence of culture in the expatriation process and identified some possibilities for 

improving cultural adaptation. 

Key  words: Expatriation, Cultural Adaptation, Human Resources Policies.  
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Glossário de abreviaturas 

 

GIRH- Gestão Internacional de Recursos Humanos 

GRH - Gestão de Recursos Humanos 

RH - Recursos Humanos 

RRH- Responsável pelos Recursos Humanos 
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1. Introdução 

 

No mundo empresarial e dos negócios, a globalização é algo incontornável e cada vez 

mais presente no quotidiano das organizações. Uma das estratégias usadas pelas 

empresas para o seu crescimento passa pela sua expansão além-fronteiras. À medida 

que as subsidiárias vão-se formando sob o controle da sede corporativa, é necessário 

colocar em prática métodos e estratégias familiares à empresa-mãe. Uma das soluções 

para colocar essas linhas de rumo em ação é a internacionalização dos seus recursos 

humanos (RH), ou seja, o envio de colaboradores para as suas subsidiárias. 

Ao internacionalizar os seus recursos humanos (RH), estes profissionais são enviados 

para países geograficamente distantes ou com culturas diferentes da de origem. A 

distância da sua família, hábitos e costumes locais diferentes dos que conhece, podem 

ser uma barreira ao objetivo de colocar em prática as linhas orientadoras corporativas. 

Neste caso, ganha relevância o profissional que tenha capacidade de interagir e adaptar-

se a outras culturas, e que seja capaz de ver o mundo dos negócios de maneira global e 

não somente através da sua própria ótica cultural. 

Apesar da expatriação ser um fenómeno que vem aumentando cada dia nas 

organizações, elas ainda enfrentam vários desafios, em particular na área da Gestão de 

Recursos Humanos (GRH). O fator cultural é um dos que assume maior importância, 

uma vez que é “a cultura corporativa que mantém as organizações em conjunto, 

proporcionando coesão e coerência entre as partes” (Schneider, 1988:1). Para, além 

disso, é também de um bom entendimento cultural que depende o funcionamento das 

organizações, no que respeita à comunicação e trabalho em equipa, por exemplo.  
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Diante destes e outros desafios, a GRH é utilizada como suporte para todo este 

processo, que necessita de boas técnicas e estratégias eficientes. A internacionalização 

dos RH numa empresa marca o início de uma nova fase, tanto para a empresa, como 

para o futuro expatriado, e para isso deve ser bem estruturada, de forma a assegurar-lhes 

eficácia em todo o processo. 

Sendo assim, é importante compreender que trabalhar em ambientes estrangeiros é mais 

difícil. A cultura influencia a forma de encarar o mundo, bem como o modo de gerir e 

liderar. Por isso, é importante que a empresa, os futuros expatriados e outras pessoas 

que se relacionam com outras culturas, tenham consciência desse fato e mudem as suas 

formas de pensar e as suas atitudes. Este processo exige das organizações métodos 

eficientes na escolha do profissional para a expatriação, proporcionando-lhes o apoio 

necessário, para que o mesmo adquira competências relevantes para viver e trabalhar 

em outro ambiente cultural. 

De forma a melhor compreender a influência cultural, esta pesquisa baseia-se num 

estudo com profissionais com experiências internacionais de uma empresa 

multinacional com operações em Portugal. É adotada uma noção ampla de expatriação, 

levando em consideração quatro tipos: expatriação de longa duração, expatriação de 

curta duração, deslocações internacionais e expatriação flexível (Rego e Cunha, 2009).  

É analisada a forma como a organização acompanha e apoia seus profissionais em suas 

expatriações, bem como a forma como os expatriados lidam com o impacto de uma 

nova cultura. 
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1.1. Objectivos do estudo 

 

Objectivo geral 

O objetivo desta dissertação é analisar a influência da cultura no processo de 

expatriação, através de um estudo de caso numa empresa multinacional com operações 

em Portugal. 

Objetivos específicos 

1- Identificar as dificuldades dos expatriados para trabalhar em culturas diferentes 

da cultura de origem. 

2- Identificar as principais estratégias e características pessoais que incentivam a 

expatriação e que promovem uma melhor adaptação cultural. 

3- Analisar a influência da empresa no processo de adaptação. 

  

1.2. Procedimentos metodológicos 

 

O método utilizado neste estudo teórico-empírico foi o qualitativo. Segundo Quivy & 

Campenhoudt (2008), a pesquisa qualitativa pretende compreender e interpretar os fatos 

no seu contexto real. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados, sendo o 

pesquisador o instrumento-chave nessa recolha. 

Tendo em vista o objetivo principal desta pesquisa, o instrumento de investigação 

abordado foi o estudo de caso. Este é um método que se aplica a variadíssimos tópicos 

de pesquisa e permite ter uma visão detalhada do estudo. É o mais indicado para esta 

pesquisa, uma vez que permite estudar os participantes de um caso específico no 

contexto natural, de forma detalhada, seguida da análise dos seus dados por tema, de 

forma ligeiramente aprofundada (Creswell, 2003). 
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A técnica de amostragem foi a não probabilística, pois os participantes não foram 

escolhidos ao acaso, mas sim com o propósito de proporcionar maior relevância ao 

estudo (Baranano, 2004). 

Foi feita inicialmente uma revisão bibliográfica e documental, para elaboração do 

enquadramento teórico, limitando-se ao foco principal do estudo. Foram utilizados 

também documentos públicos e informações do site da empresa analisada. 

Posteriormente, foram elaborados dois guiões de entrevistas, semi-estruturadas, sendo 

uma direcionada ao responsável pelos recursos humanos (RRH) em Portugal e a outra 

direcionada aos profissionais com experiência internacional (ver Anexos I e II). Para 

este estudo, foram realizadas entrevistas no período de Maio a Junho de 2012, com 

cinco expatriados portugueses em países como o Brasil, Espanha, EUA e Turquia. 

Todos apresentavam experiências internacionais, com o mínimo de quatro meses e o 

máximo de três anos. É de salientar que a intenção inicial deste estudo era entrevistar 

um número maior de expatriados de longa duração, com uma experiência mais 

duradoura; porém, foi necessário juntar alguns expatriados com pouca experiência. Para 

este efeito, foram levados em consideração quatro tipos de expatriação (expatriação de 

longa duração, expatriação de curta duração, deslocações internacionais e 

flexpatriação).  

A entrevista permite um alto grau de flexibilidade na elaboração das perguntas, sendo 

este um ponto muito importante para este estudo, uma vez que cada entrevistado possui 

as suas particularidades e diferentes percepções acerca do tema analisado, permitindo ao 

entrevistador introduzir novas questões a novas situações que são pertinentes ao estudo 

(Triviños, 1994; Barañano, 2004). Elas foram realizadas individualmente, no local de 
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trabalho dos entrevistados, e os seus registos foram feitos por meio de gravações e 

apontamentos. 

2. Enquadramento teórico 

 

2.1 Expatriação 

 

A expatriação não é um tema novo e vem sendo estudado ao longo dos anos por vários 

autores. Ela é praticada cada vez mais pelas grandes empresas que possuem operações 

no exterior e que sentem necessidade de deslocar os seus colaboradores para 

assegurarem o sucesso dos seus negócios. É um processo no qual a empresa oferece ao 

colaborador a oportunidade de exercer várias funções a nível internacional, por um 

determinado período de tempo, para atingir diversos objetivos. Neste processo, os 

gestores devem estar preparados para sair da sua zona de conforto e se relacionarem 

com outros países, enfrentar novas culturas em prol dos seus objetivos e da organização. 

Na perspectiva de Bartlett e Goshal (1988), o sucesso além-fronteiras só é possível se as 

empresas forem capazes de ter controlo estratégico da organização e das suas 

subsidiárias em todo o mundo e gerenciá-las de uma forma globalmente coordenada.  

A expatriação pode ocorrer em vários casos, por várias razões. Devemos levar em 

consideração fatores como o tipo de expatriação, o período e a sua finalidade. Segundo 

Rego e Cunha (2009) existem quatro tipos de expatriação (ver Tabela I). A primeira é a 

expatriação de longa duração, que tende a ser usada para transferir competências, bem 

como controlar a gestão das subsidiárias e desenvolver competências de gestão global. 

A segunda é a expatriação de curta duração, e é especialmente utilizada para transferir 

competências de gestão global. A terceira é a deslocação internacional regular, sendo 
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predominantemente utilizada para transferir competências, controlar a gestão das 

operações no estrangeiro e responder a limitações familiares do colaborador. Por fim, a 

flexpatriação, que é sobretudo usada para transferir competências, controlar a gestão das 

operações no estrangeiro e desenvolver os quadros em curtos períodos, contribuindo 

para o desenvolvimento de competências globais da empresa, não exigindo por parte 

dos colaboradores uma grande imersão cultural. 

Tabela I 

Tipos de expatriação, período e enquadramento pessoal. 

Tipos de expatriação Período e enquadramento pessoal 

Expatriação de longa duração Mais de um ano, na companhia da família. 

Expatriação de curta duração Menos de um ano, por vezes acompanhado da 

família. 

Deslocação internacional Viaja todas as semanas ou quinzenas para outro 

país sem a família. 

Expatriação flexível - flexpatriado Viajante frequente. 

Fonte: adaptado de Rego e Cunha, 2009. 

 

Cada tipo de expatriação depende da sua finalidade. É a partir daí que se define a sua 

duração, o papel que o expatriado terá que desempenhar e o perfil mais adequado do 

profissional. Entretanto, é muito importante que a empresa formule bem as suas 

estratégias e deixe claro para o profissional as razões da sua deslocação. É necessário 

definir os objetivos que se desejam alcançar durante a missão internacional e escolher o 

profissional mais adequado, que poderá desempenhar com maior sucesso o papel 

estipulado pela organização. O profissional deve ainda demonstrar “inteligência 
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cultural” suficiente - um dos fatores mais importantes nas deslocações internacionais - 

para conseguir ultrapassar as dificuldades e adaptar-se a um novo contexto. 

Em síntese, o processo de expatriação pode fornecer vários benefícios, tanto para a 

empresa, facilitando a comunicação e a cooperação entre as diversas subsidiárias 

espalhadas no globo, como para o próprio expatriado, pois estes adquirem novos 

conhecimentos, desenvolvem novas idéias, aprendem um novo idioma e adquirem 

habilidades interculturais, que os tornam mais valorizados profissionalmente e mais 

preparados para as exigências do mundo corporativo (Bartlett e Goshal, 1989; Rego e 

Cunha, 2009). 

Contudo, ao mesmo tempo que as empresas percebem vantagens no processo de 

expatriação, também encontram vários problemas. Segundo Rego e Cunha (2009), as 

dificuldades estão relacionadas com os altos custos de selecionar e preparar o 

profissional mais adequado, para evitar as repatriações prematuras, principalmente pelo 

fato de não se conseguir adaptar, com altos custos de viagens, de remunerações, entre 

outros. Muitas empresas globais menosprezam fatores de grande importância, como o 

compromisso com o profissional. Por isso, o processo de expatriação deve ser analisado 

e estruturado de forma a evitar o seu insucesso. 

2.2. A influência da cultura 

 

A cultura é considerada uma “programação mental coletiva que distingue os membros 

de uma nação dos membros de outra nação” (Hofstede, 2003:19). Essa programação 

mental é adquirida e não herdada, através de ambientes sociais, como a família e a 

cidade em que o indivíduo nasceu e vive. É a cultura que faz com que o indivíduo, 
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através de suas ações, comportamentos, maneiras de pensar e relacionar, consiga 

distinguir os membros de uma sociedade de outra (Hofstede, 2003). 

Para verificar a sua importância e o impacto que a cultura nacional pode causar na 

forma de gerir as organizações, Hofstede (1980) realizou um estudo sobre as diferenças 

culturais em vários países. Com esse estudo, ele conseguiu identificar, através de 

entrevistas com colaboradores das empresas analisadas, quatro dimensões da cultura: a 

distância de poder, que está ligada ao grau de importância que os indivíduos menos 

influentes de uma determinada sociedade projetam sobre os seus superiores. O 

individualismo versus coletivismo, diz respeito ao nível mental dos indivíduos em 

relação ao que é mais importante. Os seus interesses individuais, ou seja, voltados 

somente para si e para sua família, ou os interesses do grupo. A masculinidade versus 

feminilidade, diz respeito à maneira de ser de uma sociedade: se é mais masculina ou 

feminina, ou seja, se estão mais ligadas à competição, autoafirmação e ambição, ou à 

cooperação e solidariedade. E por fim, o evitamento da incerteza que está relacionado 

com a ansiedade que as pessoas sentem perante situações inesperadas, arriscadas e 

incertas (Hofstede, 1980 e 2003).  

O projeto GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness), que 

sucedeu ao modelo de Hofstede, tem como objetivo básico “descrever, compreender e 

predizer o impacto de variáveis culturais específicas na liderança e nos processos 

organizacionais, assim como na eficácia desses processos”. House et al. (1999: 492, cit. 

in Rego e Cunha, 2009). O projeto definiu a cultura como “os motivos, os valores, as 

crenças, as identidades e as interpretações ou significados de eventos significativos, que 

são partilhados pelos membros de uma colectividade, que resultam das suas 

experiências comuns e que se transmitem ao longo das gerações” (id., ibid.). 
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A cultura influencia a mente dos membros de uma organização e o modo como cada um 

atua. Pessoas de diferentes culturas possuem modos diferentes de ver e interpretar 

atitudes de situações do dia-a-dia. A importância dada à cultura prende-se também com 

as transformações ocorridas no mundo do trabalho, devido às novas tecnologias.  

Um dos pontos de análise da cultura tem-se focado sobre os aspectos fora da sede, ou 

seja, a cultura nacional das subsidiárias, que é considerada um dos fatores que mais 

influencia a estratégia organizacional, através das atitudes e comportamentos dos 

gestores. Embora a cultura seja por vezes considerada de fraca relevância no mundo dos 

negócios, são essas diferenças que podem gerar conflitos, mal-entendidos, isolamentos, 

que prejudicam o intercâmbio internacional (Hambrick et al., 1998; Cerdeira e Kovács, 

1999). 

A cultura nacional influencia em grande parte as normas, as crenças e os valores dos 

membros na organização. Define o tipo de gestão e como os gestores devem colocá-la 

em prática. Os valores culturais diferem entre as sociedades e é por isso que os 

processos de gestão, que estão inseridos em uma cultura, diferem de sociedade para 

sociedade. Deste modo, em diferentes contextos culturais, os gestores deverão também 

atuar de forma distinta, de acordo com as características culturais dos países em que a 

empresa opera (Hofstede, 1980; Schneider, 1988). 

As empresas que possuem operações internacionais e que precisam deslocar os seus 

RH, devem levar em consideração a influência que a cultura tem sobre as suas 

subsidiárias. Rego e Cunha (2009:75) descrevem duas razões importantes para se 

entender melhor esta influência: a primeira é que “a cultura influencia a programação 

mental dos membros organizacionais e o modo de funcionamento das organizações”; a 
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segunda é que “a gestão das filiais pode fracassar se as multinacionais pretenderem 

nelas implantar sistemas de funcionamento que não se ajustem a essa programação”. 

Em outra perspectiva, as práticas e métodos adotados na empresa-mãe, podem ser 

usados também nas suas subsidiárias, porém terão resultados diferentes, devido às 

diferenças culturais (Laurent, 1986; Schneider, 1988).  

Importa também referir que a cultura tanto facilita como inibe determinados 

comportamentos e atitudes, principalmente aqueles que diferem dos valores e práticas 

aos quais o indivíduo já está habituado. No entanto, quando a pessoa é colocada diante 

de uma nova cultura, onde terá a necessidade de conviver e se adaptar, é crucial que ela 

esteja motivada e demonstre interesse em mudar a sua forma de gerir e liderar, para 

interagir de forma eficaz noutras culturas. Trabalhar além-fronteiras exige do indivíduo 

não só competências técnicas, como também outros fatores, como a inteligência 

cultural. Os indivíduos culturalmente inteligentes são capazes de interpretar os 

comportamentos que são e que não são aceitáveis noutras culturas. São aptos para agir 

de modo apropriado em determinadas situações, de forma a adquirir a confiança das 

pessoas. Além disso, acreditam e confiam na sua capacidade de colocar em prática 

novos procedimentos da cultura aonde irão atuar (Rego e Cunha, 2009). 

Na prática quotidiana das empresas, a cultura ainda tem uma fraca relevância. Ela é 

vista por muitas empresas como algo sem muita importância, uma vez que não é só ela 

que influencia a atuação das subsidiárias instaladas noutros países. Outros fatores como 

a economia, problemas políticos, sociais e legislativos, também contribuem para essa 

influência. No entanto, a gestão nas organizações não deixa de ser influenciada em 

grande parte por ela, pois a cultura é vista como fator de união que mantém as 
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organizações em sintonia, proporcionando coesão e coerência entre as partes 

(Schneider, 1988; Rego e Cunha, 2009).  

2.3. Adaptação cultural e choque cultural 

 

A adaptação do expatriado é considerada como um dos principais fatores de sucesso da 

expatriação, apesar de muitas organizações ainda não darem a total importância a este 

fato. Independentemente das razões da expatriação, neste processo são encontradas 

várias dificuldades e uma das mais frequentes são os problemas relacionados com a 

adaptação a uma nova cultura, principalmente para aqueles indivíduos que estão 

fortemente ligados aos seus hábitos culturais (Joly, 1996; Rego e Cunha, 2009). Nas 

palavras de Rego e Cunha (2009: 77), “até mesmo os indivíduos internacionalmente 

experientes sorvem influência da sua base genético-nacional”. 

É notório que não é fácil para o indivíduo inserir-se em outra cultura diferente da 

original e ter de compreender e aceitar os hábitos, as práticas e os valores que diferem 

daqueles a que está habituado. Isso acontece devido ao fato de já ter vivido vários anos 

da sua vida no seu próprio país, onde foi educado e adquiriu experiências pessoais. Os 

indivíduos possuem a sua própria identidade, que os tornam mais resistentes a outras 

realidades culturais diferentes (Javidan e House, 2001). Segundo Rego e Cunha 

(2009:53) “é o nosso etnocentrismo que nos induz a encarar os outros povos como 

“estranhos” e nos impele a fotografar para recordação, do cimo da nossa insensibilidade 

transcultural, os hábitos que colidem com os nossos”. 

No entanto, os RH são as peças fundamentais para as empresas que possuem negócios 

internacionais, e é a sua postura diante de determinada cultura que vai determinar o seu 

sucesso ou fracasso. Sendo assim, para “conduzir negócios numa cultura diferente, é 
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necessária a adaptação ao sistema de valores e às normas do país. O respeito pelas 

outras culturas, seus costumes e etiqueta não é apenas matéria de boas maneiras – mas 

também de bons negócios”. Littrell (2002:15, cit in Rego e Cunha, 2009). Os gestores 

deverão estar preparados para enfrentar os diversos percalços que, porventura, irão 

enfrentar durante a sua missão.  

Para isso, é necessário que os indivíduos tenham a capacidade para vencer os obstáculos 

que um novo ambiente cultural pode proporcionar. Rego e Cunha (2009: 60) salientam 

que “é especialmente relevante acreditar na sua própria eficácia, ser perseverante 

perante os desafios, estar motivado e denotar confiança”. A sua experiência do dia-a-dia 

com a realidade e, principalmente, a inteligência cultural, também são fatores que 

influenciam para que o expatriado sinta vontade de aprender e de mudar (Rego e Cunha, 

2009). 

Além disso, não basta os gestores estarem cientes das diferenças culturais, é também 

necessário adotar comportamentos adequados, estarem motivados e sentirem-se à 

vontade para atuar de forma diferente. No entanto, tais modificações só devem ser feitas 

se atenderem às particularidades das subsidiárias e sem comprometer a integridade 

global (Bartlett e Goshal, 1989).  

Embora a adaptação a um novo contexto dependa em grande parte do indivíduo, a 

organização também exerce importante papel e precisa dar o suporte necessário para 

que o mesmo sofra o menor choque possível e consiga cumprir a sua missão. Além 

disso, muitas empresas não dão a devida importância a esse processo, não levando em 

consideração os fatores que podem gerar riscos para a empresa e para seus gestores, 

como por exemplo, à perda do investimento que foi feito, comprometendo o “negócio” 
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em questão. O risco para os gestores, por seu lado, está relacionado principalmente por 

não conseguir atingir os resultados esperados, podendo comprometer o seu futuro 

profissional (Freitas, 2006). Sendo assim, tanto a empresa como o expatriado podem 

perder muito no caso de fracasso da experiência. 

O choque cultural é um assunto abordado cada vez mais pelas grandes empresas que 

possuem diversos profissionais a trabalhar em diferentes partes do mundo. Ele acontece 

basicamente depois que o indivíduo perde o entusiasmo e encantamento e tem que 

enfrentar a realidade de viver em outra cultura, o que cria um “stress” que pode 

comprometer a qualidade de vida do colaborador no país. O choque pode ser gerado por 

vários fatores que abalam a autoestima do indivíduo e vai se consolidando ao longo do 

primeiro ano, fazendo com que pequenas coisas, consideradas muito simples, tenham 

um significado exagerado diante da situação em que se encontra. O indivíduo perde os 

pontos de referência familiar, sente falta das pessoas que são importantes e que fazem 

parte de sua vida. Passa a ter dificuldades em se comunicar com as pessoas devido ao 

contexto, surgindo dúvidas sobre qual comportamento é aceitável ou proibido. Pode-se 

sentir isolado, perdido, sem rumo e sem capacidade para lidar com determinadas 

situações, principalmente quando percebe que a sua maneira de fazer as “coisas” não 

funciona em outros lugares (Read, 1995; Rego e Cunha, 2009). E, assim, aparecem 

várias dificuldades de assimilar uma nova cultura. O indivíduo sente-se confuso, 

desconfortável e com pouca vontade de ultrapassar as diferenças. Perde a percepção e 

noção de espaço, sente-se impotente para resolver questões que, no fundo, são muito 

simples, mas que fogem completamente à sua capacidade (Hofstede, 2003). 

Importa também referir que, apesar do choque cultural ser um tema muito frequente na 

expatriação, não são todos os gestores que o sofrem, principalmente aqueles em que a 
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missão é de curta duração. Embora o choque possa ocorrer a qualquer momento, basta o 

indivíduo estar inserido numa nova cultura para sentir a influência que esta pode causar. 

Segundo Rego e Cunha (2009: 298), “é possível que um expatriado com alguma 

experiência internacional não sofra um choque cultural tão vincado e é possível que 

alguns indivíduos tenham maior capacidade de adaptação do que outros”.  

2.4. Políticas e práticas de expatriação 

  

As políticas e práticas de expatriação implicam vários desafios para a gestão 

internacional de recursos humanos (GIRH), uma vez que as empresas devem ser 

globalmente competitivas e sensíveis às necessidades e oportunidades de cada local. É 

importante salientar que as diferenças culturais são realmente importantes e têm 

implicações para as políticas e práticas de recursos humanos desenvolvidas na empresa-

mãe. As diferenças refletem-se não apenas na cultura organizacional, mas também na 

cultura nacional das subsidiárias, gerando um grande desafio, uma vez que, a empresa é 

uma só, mas precisa tentar conciliar a unidade da cultura organizacional com as 

diferenças culturais entre a sede e suas subsidiárias (Bartlett e Goshall, 1988). 

Assim, as práticas e políticas estão condicionadas pelo quadro cultural em que a 

empresa está inserida, mas, acima de tudo, também devem estar de acordo com a 

estratégia global da empresa. Por isso, exige-se grande atenção e cuidado por parte das 

organizações, principalmente na escolha do profissional mais adequado para uma 

missão no exterior. Além do mais, é necessário conhecer bem o perfil do profissional, 

incluíndo principalmente competências operacionais, capacidade gerencial e “alto 

potencial”, ou seja, gestores capazes de assumir e desempenhar importantes papéis de 

liderança, bem como adquirir comportamentos, valores e crenças da cultura 
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organizacional adaptada a cada país (Bartlett e Ghoshal, 1988; Schneider, 1988; Rego e 

Cunha, 2009). 

A seleção é considerada uma das principais ferramentas para o desenvolvimento e 

promoção da cultura organizacional (Schein, 1985). É um processo muito complexo e 

cuidadoso, que implica vários desafios para a expatriação. É importante assegurar que 

os candidatos selecionados tenham os requisitos exigidos para ocupar a função, 

capacidade de sobreviver e adaptar-se a um novo perfil de vida, isto é, possuir as 

características e competências apropriadas para cumprir a sua missão. Rego e Cunha 

(2009: 198) salientam que “a questão chave na seleção é a escolha de indivíduos cujo 

estilo seja compatível com a cultura de destino”. Antes de se selecionar pessoas para 

assumirem missões internacionais, é necessário levar em consideração que o 

profissional deve estar preparado para enfrentar uma cultura diferente, visto que “um 

líder eficaz num dado contexto cultural poderá não sê-lo em outro país. Devido à 

variedade de culturas, os gestores de RH devem ser proativos quando selecionam 

gestores para missões internacionais” (Harvey, 1996:295).  

Assim, a seleção visa encontrar o profissional adequado, com as necessárias adaptações 

possíveis, e ajustá-lo ao posto de trabalho mais apropriado, mesmo que para isso seja 

necessário abrir mão do mercado interno e recorrer ao mercado externo (Schneider, 

1988; Bilhim, 2009).  

Rego e Cunha (2009) ainda dão o seu contributo, salientando que as empresas não usam 

habitualmente critérios de seleção adequados. Utilizam apenas alguns tipos de sistemas 

para selecionar e verificar o interesse do profissional em se deslocar para outro lugar. 

Eles são: o sistema aberto, onde são disponibilizadas globalmente todas as vagas, e onde 
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todos colaboradores têm acesso, podendo candidatar-se a vagas que estejam de acordo 

com as suas qualificações. O sistema fechado, quando os profissionais responsáveis pela 

seleção já possuem uma lista com os candidatos que melhor se enquadram à vaga, que 

na maioria das vezes não sabiam da existência dela e são convidados para a missão. Por 

vezes, eles não têm opção e sentem-se pressionados pela empresa. O sistema formal, 

onde os critérios de seleção são explicitados e os selecionadores discutem o grau em que 

os vários candidatos vão cumprir ou não a missão. Por fim, o sistema informal, onde a 

seleção é subjectiva e os critérios não são mencionados. Neste caso, a seleção incide, 

muitas vezes com as pessoas que os selecionadores possuem um relacionamento mais 

próximo, indivíduos mais influentes ou escolhidos por indicações (Rego e Cunha, 

2009). 

Depois de selecionar o profissional mais adequado para assumir uma missão 

internacional, a organização também pode desenvolvê-lo através de formação. Importa 

referir que esse processo é uma das principais preocupações de muitas empresas 

multinacionais. Deve existir preocupação com o nível de competência operacional, 

capacidade gerencial e alto potencial, ou seja, formar aqueles que irão desempenhar 

importantes papéis de liderança no futuro. Em cada nível, não requerem apenas a 

aquisição de competências técnicas, mas também devem conseguir adaptar-se aos 

padrões de trabalho adotados pela empresa, ou seja, os comportamentos, valores e 

crenças de cada país. Katz (1974, cit. in Bartlett e Goshal 1988). 

Torna-se essencial que os RH tenham à sua disposição meios que lhes permitam ser 

alvo de uma aprendizagem contínua e estarem envolvidos numa cultura que promova 

esse tipo de aprendizagem. Neste trabalho, será dada uma maior atenção à formação 

transcultural do expatriado, devido ao foco do tema e sendo esta formação muito 
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importante para amenizar o impacto que o choque cultural pode causar. Segundo (Shay 

e Tracey, 1997; Tung 1998 a) a formação transcultural permiti melhorar o processo de 

ajustamento do expatriado a uma nova cultura e o seu relacionamento com outras 

pessoas, possibilitanto a criação de redes de relacionamento pertinentes para o exercício 

das funções e o sucesso dos negócios. Além de aumentar a satisfação do expatriado e 

prevenir a sua saída prematura. 

No entanto, muitas empresas conhecem a importância que esta preparação tem na 

integração do expatriado à nova cultura. Contudo, a maioria delas continua desatenta a 

esse processo. Outras empresas acreditam que esses programas de formação são 

geralmente ineficazes, e por esse motivo não ocorre o envolvimento da empresa nem da 

GIRH na preparação de futuros expatriados. A formação transcultural pode reduzir o 

impacto da chegada ao país de destino, principalmente num país de cultura muito 

diferente da original, dando ao expatriado uma noção do que poderá encontrar (Black e 

Mendenhall, 1990). 

As políticas de recompensas, por seu lado, devem enquadrar-se na estratégia global da 

empresa. Devem ser estabelecidas tendo uma relação direta com o exercício das 

atividades direcionadas ao alcance dos objetivos almejados e o tipo de missão, que pode 

ser de curta ou de longa duração. Nas missões de curta duração, as recompensas são de 

acordo com o país de origem. Os indivíduos são compensados de acordo com os custos 

específicos que a missão requer. Nas missões de longa duração, as recompensas variam 

de acordo com o custo de vida no país de destino, que podem ter características 

eventualmente diferentes do país de origem. As recompensas incluem todas as formas 

de pagamento, assumindo elas uma forma direta, como os salários, incentivos, 

bonificações e comissões, ou uma forma indireta, que compreende vários benefícios 
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como programas de reconhecimento e horários flexíveis (Bohlander et al. 2005; Rego e 

Cunha, 2009). 

O sistema de recompensas está relacionado com outra prática de gestão: a avaliação de 

desempenho, que também pode variar de acordo com a cultura em que a empresa opera. 

Segundo Deer (1987, cit. in Schneider, 1988: 235), “a avaliação reflete o desempenho 

passado e prevê o desempenho futuro”. As empresas japonesas, por exemplo, têm a 

preocupação de concentrar-se mais na integridade, na moral, na lealdade e no espírito de 

cooperação, do que na obtenção de um elevado volume de vendas. A avaliação é 

utilizada para que, através do feedback dado ao gestor, este possa corrigir ou melhorar 

um desempenho passado, utilizando esse feedback para se auto-avaliarem, sem culpar 

os outros ou as condições culturais pelo seu desempenho. Os gestores devem ser 

capazes de controlar o ambiente e mudar o curso dos acontecimentos. No entanto, a 

avaliação de desempenho é muitas vezes associada ao pensamento ocidental, uma vez 

que as pessoas devem ser recompensadas com base na sua performance, ou seja, o que 

fazem e o que alcançam, ou por suas habilidades e competências, e não traços ou 

características pessoais (Schneider, 1988).  

Finalmente, o processo de expatriação envolve aspectos culturais e de estilos de vida 

presentes no novo país. Sabendo o quanto é necessário, para as organizações, realizar 

um processo cuidadoso, como selecionar o profissional mais adequado, promover a 

formação necessária, avaliá-lo e compensá-lo pelo trabalho realizado, torna-se 

necessário também preocupar-se com a socialização do expatriado. A socialização é 

uma valiosa ferramenta que promove a cultura organizacional. Ações internas na 

empresa e uma maior interação fora do local de formação podem resultar em 

experiências compartilhadas e desenvolver competências técnicas (Trice e Beyer, 1984; 
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Schneider, 1988). A socialização faz com o que o indivíduo sinta-se membro funcional 

de uma determinada comunidade, através da comunicação com outros indivíduos, 

tornando-o mais sociável. É um processo importante, tanto para integrar o indivíduo na 

sociedade, como também para dar continuidade aos sistemas sociais (Schneider, 1988). 

3. Apresentação e análise dos dados 

 

3.1- A empresa Bombardier no mundo 

 

A Bombardier é uma empresa multinacional que se dedica à produção de aviões e 

comboios. Na produção de aviões (Bombardier Aerospacial) ela é responsável por 

33.600 empregos, dedicando-se ao design e construção de produtos inovadores ao nível 

da aviação. Na produção de comboios (Bombardier Transportation) ela possui 36.200 

empregados, dedicando-se à construção de material circulante e sistemas de controlo 

ferroviário de vias. Foi fundada em 1942, em Valcourt, Quebec e hoje a sua sede está 

instalada em Montréal, no Canadá. Exerce as suas atividades em 60 países, com 76 

centros de produção e engenharia, sendo Portugal o país escolhido para este estudo. No 

total, ela emprega cerca de 70.000 trabalhadores, com a missão de criar meios de 

transporte adaptados às diferentes necessidades dos clientes, sendo mesmo a única no 

mundo a dedicar-se a estas duas atividades. ¹ 

3.2- A empresa Bombardier Transportation em Portugal 

 

A indústria portuguesa fabricante de material hidromecânico Sorefame foi constituída 

oficialmente em 1943, dedicando os seus primeiros anos de trabalho à projecção, 

fabrico e montagem de equipamentos hidromecânicos para barragens (Ramos, 2002). O 

local escolhido para instalação da fábrica foi a cidade da Amadora. Em meados da 

¹ www.bombardie r.com 
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década de 50, em parceria com outras empresas internacionais, passou também a 

construir material circulante ferroviário.  

Em 1994, ela foi comprada pela multinacional ADtranz (ABB – Daimler Benz), o mais 

completo fornecedor mundial de sistemas no setor dos transportes ferroviários, sendo 

designada de ADtranz Portugal. Nessa altura passou de fabricante de veículos a 

produtora de sistemas completos, com atividades no sector de infra-estruturas 

ferroviárias, ou seja, instalações fixas e sinalização de vias (Ramos, 2002) 

Este período foi marcado por uma série de investimentos, originando um grande 

crescimento, atingindo recordes de produção, tornando-se mais sólida e dinâmica. 

Devido a este crescimento e à sua grande participação no mercado nacional, a empresa 

também passou a apostar na internacionalização. Ela teve participação em diferentes 

projetos, no âmbito da investigação e desenvolvimento. Coordenou um novo projeto 

europeu – o Safetrain –, que teve como objetivo estabelecer normas e códigos de 

segurança na construção de veículos. Além disso, a nível nacional, a empresa também 

participou no concurso do Metro do Porto, obtendo a vitória e ficando responsável pelos 

sistemas de sinalização, controlo de tráfego e pela produção de 72 unidades Eurotram, 

que atualmente circulam na cidade do Porto. Devido a este trabalho, a empresa neste 

período, aumentou em 265 milhões de euros o valor da carteira de encomendas da 

ADtranz Portugal e foi considerada uma das mais importantes do grupo a nível 

internacional (Ramos, 2002). 

Em 2001, a ADtranz foi adquirida na totalidade pela multinacional canadiana 

Bombardier, tornando-se assim “o maior grupo do setor ferroviário” (Ramos, 2002:50).  
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Em 2004, a Bombardier Transportation encerrou a produção de veículos ferroviários na 

unidade da Amadora, devido à inexistência de novos contratos para a construção de 

comboios, passando de 500 para 100 trabalhadores. Outras unidades de produção em 

países da Europa como Suécia e Inglaterra foram também encerradas nesse ano, dado à 

falta de perspectivas futuras. Após o encerramento da unidade de produção em Portugal, 

a empresa dedica-se apenas à prestação de serviços de manutenção ferroviária (material 

circulante e equipamentes de vias), não tendo mais produção em Portugal.  Desenvolve 

as suas atividades na sede, em Lisboa, e na sua oficina, instalada na cidade de 

Matosinhos, distrito do Porto.  Atualmente, conta com o total de 50 trabalhadores, sendo 

a sua maioria licenciados ou com mestrado em áreas como engenharia mecânica, 

eletrotécnica, industrial e logística. Dedica-se exclusivamente a manutenção do material 

circulante da empresa Metro do Porto, com um total de 102 veículos, não existindo na 

atualidade manutenção ao nível de sinalização de vias.    

3.3- Participantes do estudo 

 

Tal como foi explicado na introdução, a metodologia utilizada nesta pesquisa baseou-se 

fundamentalmente na realização de um conjunto de entrevistas, sendo uma direcionada 

ao RRH em Portugal e outras direcionadas a alguns profissionais com experiência 

internacional (ver guiões de entrevistas nos Anexos I e II). As entrevistas foram 

realizadas no período de Maio a Junho de 2012 com cinco expatriados portugueses em 

países como o Brasil, Espanha, EUA e Turquia. As suas experiências internacionais 

apresentavam o mínimo de quatro meses e o máximo de três anos (ver Tabela II). 
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Tabela II 

 Participantes do estudo 

Participantes Período da expatriação 

Expatriado 1 mais de 2 anos 

Expatriado 2 menos de 1 ano 

Expatriado 3 mais de 2 anos 

Expatriado 4 mais de 1 ano 

Expatriado 5 menos de 1 ano 

Fonte: Própria 

Neste estudo, não foi possível entrevistar todos os profissionais deslocados pela 

empresa. Depois de uma conversa com o RRH da empresa, este forneceu uma relação 

dos profissionais com os quais seria mais fácil o contato.   

Dos profissionais entrevistados, um é viajante frequente, deslocando-se periodicamente 

para a país da sua expatriação há mais de dois anos (enquadrando-se assim no tipo de 

expatriação flexível acima descrito – ver Tabela I). Outro entrevistado já retornou da 

sua expatriação (curta duração), que durou seis meses. Dois deles deslocam-se para o 

país da sua expatriação, permanecendo por quarenta e cinco dias, retornando depois a 

Portugal por uma semana, decorrendo este processo também há mais de dois anos 

(enquadrando-se no caso das deslocações internacionais). O último dos entrevistados 

está expatriado há quatro meses, sendo a previsão da sua expatriação um mínimo de seis 

meses, (enquadrando-se na expatriação de curta duração). Durante a entrevista, foi 

garantida aos entrevistados a confidencialidade e o anonimato das suas respostas, no 

entanto, os entrevistados e as suas respectivas citações, não serão identificadas. 

A intenção inicial do trabalho era verificar a influência da cultura de uma forma 

aprofundada, fazendo uma análise de acordo com a percepção dos profissionais que 

tiveram uma experiência mais duradoura e que estiveram completamente inseridos 

numa cultura diferente da sua de origem. No entanto, no decorrer desta pesquisa, houve 
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uma maior oportunidade de entrevistar os profissionais que tiveram uma expatriação 

mais curta, ou então aqueles que viajam frequentemente, mas que têm pouca 

oportunidade de viverem grandes fatos e conhecer a fundo a cultura do país de destino e 

de sofrer impactos mais fortes causados por ela. Apesar destas limitações, acredita-se 

que as entrevistas realizadas permitem conhecer algumas das principais realidades da 

expatriação e choques culturais nesta empresa.  

3.4 - O processo de expatriação 

 

Devido à inexistência de obras em Portugal na área de manutenção de sinalização de 

vias, alguns profissionais ficaram sem trabalho. Existiu também um decréscimo ao nível 

de atividade financeira e coordenação de obras. Para contornar esta situação, foi 

proposto passarem a exercer funções associadas a outros países, como a integração de 

mão-de-obra em outros projetos de sinalização de vias, fazer parte de conselhos na área 

financeira e logística, e apresentação de stands de atividades ferroviárias. De uma forma 

mais permanente, a expatriação também é utilizada pela necessidade de ter profissionais 

especializados, para exercerem o trabalho e gerir equipas em novos projetos no mundo. 

Atualmente, a empresa em Portugal conta com aproximadamente 12 profissionais 

envolvidos em processos de expatriação. O caso mais frequente é o das deslocações 

internacionais, onde os profissionais deslocam-se a determinados países, permanecendo 

por curtos períodos, retornando depois a Portugal por uma semana. Todo este processo 

acontece pelo período mínimo de dois anos. 

As funções exercidas pelos expatriados são sobretudo as de controler nas áreas de 

recursos humanos, engenharia, financeira e logística. É possível observar na empresa a 

predominância de homens expatriados. Neste estudo só foi possível entrevistar 
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expatriados do sexo masculino. A maioria dos expatriados é casada, com uma média de 

idade de 43 anos. 

3.4.1- Políticas e práticas de expatriação 

 

As políticas e práticas de expatriação da Bombardier Transportation Portugal seguem 

diretrizes globais. A sede da empresa, instalada no Canadá, é responsável pela 

administração dos contratos de expatriação de longa duração. A área de recursos 

humanos da empresa em Portugal é gerida por um diretor de recursos humanos e uma 

assistente, que são assessorados por consultorias que atendem globalmente e são 

responsáveis pelos contratos de longa duração. 

 Processo de seleção  

Na expatriação de curta duração, nas deslocações internacionais e na flexpatriação, o 

processo é feito com base nos conhecimentos técnicos e na experiência do colaborador, 

avaliadas pele chefia direta e pelo setor de RH, de acordo com as necessidades da futura 

expatriação. “Os trabalhadores são selecionados e convidados para uma entrevista. Por 

vezes, a empresa facilita um pouco o processo e indica uma pessoa mais especializada. 

A própria chefia também chama a atenção das ofertas disponíveis” (RRH).  

De acordo com o RRH da empresa em Portugal, nesses três tipos de expatriação 

anteriormente citados, não existe um processo formalizado para selecionar o melhor 

profissional para a expatriação. Na expressão de Rego e Cunha (2009), este é aquele que 

tenha capacidade de adaptar-se a diferentes culturas, que tenha habilidade para trabalhar 

com a adversidade e melhores condições de conduzir com sucesso até ao fim a missão 

que lhe foi confiada. Na maioria das vezes é utilizado o sistema fechado, mencionado na 

literatura por Rego e Cunha (2009): o colaborador é escolhido conforme as suas 
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qualificações técnicas e de acordo com a possibilidade de melhor se enquadrar à vaga; 

os seleccionados são assim convidados à missão e participam de uma entrevista somente 

para tratar de assuntos relacionados com a sua futura expatriação. Segundo relatos das 

entrevistas, na maioria dos casos são convidados a aceitar, pelo fato de terem pouco 

trabalho em Portugal e de terem de realizar trabalho itinerante.  

Foi possível perceber que nenhum dos entrevistados passou por um processo formal de 

seleção. De acordo com os trechos transcritos abaixo, na maioria dos relatos dos 

entrevistados nota-se que a necessidade da expatriação se deve principalmente à falta de 

atividade em Portugal:  

“Eu não participei num processo de seleção. A oportunidade surgiu pelo fato de 

ter acabado a obra em Portugal. Como o meu trabalho é de carácter itinerante, 

onde existir a obra, eu tenho que ir, pois depois de não haver trabalho em 

Portugal, tenho que aceitar ir para outro lugar”. (entrevista 2) 

 “O projeto no qual eu trabalhava estava a chegar ao fim. Surgiu na empresa 

uma oportunidade para trabalhar em outro país. Fui indicado por um chefe 

espanhol, pelo fato de eu ter passaporte americano, o que facilitaria ainda mais 

o processo. Hoje já há quatro meses que estou lá, mas antes tive que passar por 

baixo do “radar” de muitas pessoas”. (entrevista 4) 

“Eu fui convidado para trabalhar num projeto em outro país, devido ao fato de 

estarem com um pico de trabalho elevado e não terem trabalhadores suficientes 

para fazer face ao volume de atividade. De acordo com a informação que recebi, 

foi mais vantajoso recorrerem a trabalhadores portugueses do que admitirem 

novos funcionários, dada a nossa experiência.” (entrevista 5) 

“A grande dificuldade encontrada pela empresa na hora de selecionar é a expectativa 

das pessoas em termos de remuneração. Elas sempre esperam uma remuneração muito 

elevada, e muitas vezes ficam desapontadas/ decepcionadas com os valores” (RRH). Por 

isso é muito importante conhecer o perfil do futuro expatriado e saber quais são as suas 

expectativas, porque além de ser um processo que pode colocar em risco um projeto 

importante da empresa, também gera altos custos diretos e indiretos para a organização.  
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Para as expatriações de longa duração e para aqueles profissionais que aceitam o desafio 

de integrar uma nova experiência profissional no exterior, existe um programa de 

recrutamento interno chamado Btalent, onde o próprio profissional se candidata. Esta é 

uma ferramenta de gestão global de talentos que está implementada via intranet global, 

na BA (Bombardier Aerospacial), na BT (Bombardier Transportation) e na sede 

corporativa. 

O Btalent tem como objectivo melhorar a identificação de oportunidades globais para os 

colaboradores. Para isso, é necessário que os mesmos atualizem sempre o seu perfil e 

especifiquem os seus objetivos, através de questões, para verificar o grau de interesse do 

profissional por uma nova experiência noutro país onde a empresa possui operações. A 

importância desta ferramenta global utilizada pela empresa condiz com a perspectiva de 

autores como Bilhim (2009) e Schneider (1988) citados na literatura, visto que a 

empresa utiliza procedimentos, dentro das suas possibilidades legais, para encontrar 

interna ou externamente o profissional que melhor se enquadre a uma determinada vaga. 

 Formação e desenvolvimento 

Na empresa, existe uma formação técnica para todos os profissionais antes da 

deslocação internacional, com o objetivo de ganhar experiência. Contudo, na formação 

transcultural, não existe por parte da empresa um grande apoio. Este fato é coerente com 

a perspectiva de alguns autores, como Black e Mendenhal (1990), que notam a 

necessidade deste tipo de formação, sendo ela importante para que o expatriado aprenda 

sobre as diferentes culturas e se ajuste da melhor forma possível ao país de destino. Esta 

prática ainda é pouco usada pelas empresas, que não encaram esta formação como algo 

de grande importância.  
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De acordo com as entrevistas, nota-se que a maioria dos expatriados assume a 

importância do fator cultural, principalmente se a expatriação acontecer num país com a 

cultura muito diferente da sua de origem, porque ajuda a entender as diferenças de 

comportamento, as atitudes das pessoas que podem gerar mal entendidos e a forma de 

conduzir os negócios. É certo que, segundo a literatura, a formação transcultural é 

importante, mas não garante que o expatriado vai conseguir levar até ao fim a sua 

missão. Mesmo não sendo disponibilizado esse tipo de formação, os entrevistados 

demonstram interesse em conhecer um pouco mais da cultura na qual irão trabalhar. 

Eles compreendem a pertinência de conhecer os hábitos, valores, costumes de uma nova 

cultura, uma vez que, antes da expatriação, costumam recolher informações na internet 

e de pessoas que já tiveram uma experiência internacional. Abaixo seguem alguns 

trechos das entrevistas dos expatriados, que demonstram ter um perfil muito semelhante 

neste tema: 

“Não recebi formação transcultural. O que eu fiz, antes de ir para o país de 

destino, foi conversar com pessoas que já tiveram uma experiência no país. 

Procurei o máximo de informações possíveis por iniciativa própria”. (entrevista 

1) 

 “Recebi formação técnica durante seis meses, pois foi a partir desta formação 

que surgiu a oportunidade para me deslocar com grande frequência para 

trabalhar. Acho que é necessária uma formação transcultural antes, para superar 

dificuldades principalmente relacionadas com a comunicação, alguns termos 

que são às vezes são usados e não são bem entendidos”. (entrevista 3) 

 “Recebi uma formação técnica e depois fui para outro país trabalhar na área de 

manutenção de equipamentos de sinalização de vias. Integrei-me numa equipa, 

sendo a coordenação feita por parte de um chefe espanhol. A formação 

transcultural para o meu destino não foi necessária, uma vez que, em termos de 

cultura, são semelhantes. Mas para outra cultura muito diferente da minha, por 

exemplo, as orientais e árabes, essa formação é necessária, para uma boa 

relação da equipa de trabalho, de forma a conseguir realizar as atividades 

previstas.” (entrevista 5) 
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 Sistema de recompensas e acompanhamento da empresa 

Cada tipo de expatriação possui um tipo de recompensa. De modo geral, nas 

deslocações de longa duração, o pacote de recompensas é composto por um salário fixo, 

ajudas de custo, benefícios indiretos como auxílio à transferência, renda da casa, 

aluguer da mobília, carro, auxílio à família, educação para os filhos e suporte ao 

cônjuge, com um valor em dinheiro para a esposa até conseguir um trabalho (durante 

um determinado período de tempo).  

Para outros tipos de expatriação, as deslocações internacionais, por exemplo, a empresa 

paga todos os transportes, as diárias do hotel, reserva o aluguer do carro, ajudas de custo 

para alimentação e outras despesas, como a viagem para visitar a família.  

Nota-se, através dos relatos das entrevistas, que a empresa acompanha os futuros 

expatriados dando-lhes toda a assistência em termos legais, visto que eles abandonam as 

suas vidas no seu país e ficam à disposição para cumprir as missões determinadas pela 

empresa: 

“A empresa deu-me todo o suporte necessário para as minhas deslocações, todas 

as despesas com passagens, hospedagem, alimentação, são pagas pela empresa. 

Recebemos uma boa ajuda de custo”. (entrevista 1) 

“Sim, tive toda a assistência necessária. Não me preocupei com a 

documentação, pois a empresa auxilia e providencia toda a documentação 

necessária, faz a reserva num hotel por determinado período até se conseguir 

alugar uma casa, e faz transportes de mudança se for necessário”. (entrevista 2) 

 “A empresa paga todas as minhas despesas de viagem. Tive um ligeiro 

aumento no salário. Deram-me um valor em dinheiro bastante significativo. 

Pagam um valor mensal de ajudas de custo. A empresa também paga a casa 

onde moro, o aluguer do carro e ajuda em toda a documentação”. (entrevista 4) 
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 Socialização  

A empresa não tem nenhuma estratégia formal para acompanhar e ajudar o expatriado 

na sua adaptação/socialização. Nota-se que existe uma variação de empresa para 

empresa aonde o expatriado chega para trabalhar. Segundo percepção dos entrevistados, 

em termos de trabalho, eles costumam ter um grande acompanhamento no início. A 

pessoa com quem o expatriado vai trabalhar leva-o, geralmente, a conhecer a empresa. 

O RRH da empresa de destino tenta enquadrar a pessoa na organização e procura dar 

todas as orientações possíveis. Conforme relatos dos entrevistados, no que se refere à 

socialização, vista pelo lado pessoal, mas com o intuito de promover a cultura 

organizacional, a empresa raramente pratica esta valiosa ferramenta. De acordo com a 

percepção de autores como Schneider (1988) e Rego e Cunha (2009), a socialização é 

importante para ajudar o indivíduo a se integrar na sociedade, e ajustar-se melhor não só 

ao trabalho, mas a uma nova cultura, tornando-os mais eficazes. 

“Houve uma pessoa que me orientou quando cheguei. Apresentou-me o setor 

onde eu iria trabalhar. Esta pessoa na empresa é chamada de “amigo dentro”, 

ela é responsável por apresentar os colegas da empresa e dar as devidas 

indicações. Recebi também ajudas espontâneas. Quando eles começam a ganhar 

a confiança das pessoas, prontificam-se a ajudar. Mas para isso é preciso 

conhecer bem. A pessoa deve procurar intergrar-se”. (entrevista 3) 

“Sim. Eu recebi todas as orientações do meu chefe. Cheguei de surpresa à 

empresa. Era para me apresentar na segunda, só que fui antes na sexta-feira 

anterior. A primeira coisa que ele me perguntou foi se já tinha carro e 

prontificou-se em alugar um carro para mim. Percebi que algumas pessoas são 

um pouco distantes. Neste aspecto fiquei um pouco desiludido, mas consigo 

achar uma razão para as atitudes delas. Dentro da empresa os trabalhadores 

estão sempre a entrar e a sair, passam de uma expatriação para outra, mudam de 

lugar com muita frequência. Existe uma grande abertura para os estrangeiros na 

empresa, mas como os trabalhadores estão sempre a deslocar-se, eles não criam 

muitos vínculos e não se interessam, nem se preocupam em ajudar, porque 

sabem que a pessoa não vai ficar por muito tempo”. (entrevista 4) 
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3.4.2- Adaptação intercultural 

 

As dificuldades mais frequentes na adaptação dos expatriados dizem respeito às 

atividades no “terreno”. Encontram diferentes ritmos de trabalho, necessitando estar 

sempre a supervisionar e a acompanhar de perto. Às vezes queixam-se por terem que 

realizar os trabalhos sozinhos, não tendo autonomia para tomar decisões locais, muitas 

vezes dependendo das chefias. Não é fácil a comunicação; às vezes precisam lidar com 

pessoas difíceis, que são incapazes de entrar em um acordo e exigem que tudo seja feito 

como eles querem. 

É também pertinente citar que existem dificuldades de adaptação à cultura do país, no 

que diz respeito às tradições e ter que aceitar hábitos que são diferentes daqueles a que 

estão acostumados. Tal como já defendido por Javidan e House (2001), e na perspectiva 

do RRH da empresa, a necessidade das pessoas crescerem profissionalmente faz com 

que elas tentem se adaptar e tirar o melhor partido dos países onde estão. Na empresa 

estudada parece ainda não ter havido nenhum caso de não adaptação à cultura. Os 

expatriados ficam o tempo previsto, recusando-se às vezes a ficar mais tempo, mas, por 

inadaptação, não houve aparentemente nenhum caso. 

3.4.2.1- Maiores dificuldades 

 

A maioria dos entrevistados teve a oportunidade de trabalhar em países onde a cultura 

não é muito diferente, onde se pode dizer que a adaptação é mais fácil. A maior parte 

das dificuldades demonstradas manifestou-se através de hábitos alimentares, das 

relações pessoais e do ambiente, ou seja, dificuldades com a alimentação, a forma de 

agir das pessoas, dificuldades com o trânsito e o clima. No trabalho e na relação com os 

colegas, os entrevistados não demonstraram encontrar grandes obstáculos. Os 
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problemas estão mais relacionados com a comunicação verbal, que se torna um pouco 

restrita pelo idioma, e pela comunicação não verbal, feita através de gestos e 

comportamentos que muitas vezes eles não compreendem, tornando-se um pouco 

complicado entender o que as pessoas realmente querem dizer. Existem também 

dificuldades em saber como comportar-se diante de determinadas situações. 

As diferenças culturais implicam grandes modificações, algumas são mais fáceis de 

lidar, mas outras interferem profundamente na rotina do dia-a-dia. Mas o que foi 

possível notar, e pelo fato do estudo ter sido feito com profissionais em que a cultura 

não teve uma influência tão vincada, é que os entrevistados demonstraram conseguir 

conviver e lidar com certas diferenças culturais, estando dispostos a superar dificuldades 

que porventura ainda poderão encontrar. Tentam esforçar-se, principalmente para 

manter uma boa relação com as pessoas de outras culturas, e assumir o compromisso 

firmado com a empresa, uma vez que a internacionalização tornou-se uma prática 

frequente na mesma: 

“Tive dificuldades na alimentação, mas, por ser um viajante frequente, não tive 
oportunidade de vivenciar e reparar em muitas diferenças culturais. Mas foi 

fundamental ter uma boa fluência no inglês, pois é a língua no qual eles comunicam”. 

(entrevista 1) 

 “Senti que a maneira das pessoas se relacionarem é diferente. É necessário fazer atas 

em reuniões, escrever tudo, pois se for só oralmente acaba por não se resolver nada. 

Tive dificuldades com o clima, cheguei a trabalhar com uma temperatura de 40 graus 

em sinalização de vias. O trânsito também é muito complicado”. (entrevista 2) 

“No início tive dificuldades na comunicação, devido à língua ser diferente. As pessoas 

falavam muito rápido e só passado algumas semanas comecei a entendê-los melhor. A 

alimentação tem partes semelhantes a Portugal, mas acaba por se tornar saturante, pois 

existe muita repetição de refeições à base de fritos e outras gorduras. Tento sempre que 

posso evitar essa alimentação, mas não é fácil, uma vez que esses acabam por ser os 

pratos mais económicos”. (entrevista 5) 
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3.4.2.2-Comparação entre a cultura de origem e a cultura de destino 

 

De acordo com os estudos de Hofstede, Portugal é um país com elevado grau de 

feminilidade. Os portugueses são muito pacíficos e preferem resolver um problema 

usando o que eles têm de melhor: ser bons negociadores. Agregam grande valor aos 

títulos, às regras de etiqueta. São muito conservadores, seguem rigorosamente as 

normas e leis. Não têm o hábito de planear, mas são considerados criativos e bons 

improvisadores. O Projeto Globe identifica Portugal como um país de elevado 

coletivismo, pois existe uma forte relação entre as pessoas (Rego e Cunha, 2009). Os 

relatos dos entrevistados são parecidos com o que foi defendido por esses autores, pois 

alguns nos seus depoimentos expuseram traços de coletivismo e enfatizaram a 

importância das relações interpessoais. Revelaram ter tido algumas dificuldades em 

construir uma rede de relacionamento social, uma vez que é a integração e a interação 

com as pessoas que faz com que o indivíduo se sinta à vontade diante de uma nova 

cultura.  

Os entrevistados estão cientes das diferenças culturais e, embora seja um pouco difícil 

acostumar-se, tentam “sobreviver” às diferenças da melhor forma possível. Além das 

maiores dificuldades mencionadas acima, os entrevistados também expuseram outros 

fatores que diferenciam a sua cultura de origem com a de destino, conforme os trechos 

transcritos abaixo:  

“As pessoas são muito rígidas, são organizadas demais, mas quando há um 

problema novo, ninguém toma uma atitude. Quando o trabalho sai da rotina, 

não sabem como agir. Nós, portugueses, podemos até não ter muita 

organização, mas quando temos um problema novo a resolver, não ficamos 

parados, improvisamos. Eles também não respeitam muito as normas, mas 

fazem as coisas de forma mais eficiente. São muito resistentes à mudança. 

Resistência por parte dos departamentos, muita pressão para não mudar as 

coisas”. (entrevista 1) 
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“A atuação cívica é diferente, e também a educação. Por exemplo, aqui em 

Portugal, as pessoas, quando vão entrar no metro, esperam que as outras saiam. 

Lá é tudo junto, uns entrando, outros saíndo, não sei se é porque é gente demais. 

A intolerância no trânsito, a comunicação é diferente, é preciso usar termos que 

eles usam”. (entrevista 2) 

 “As regras são muito mais lógicas do que aqui, respeitam mais os horários de 

trabalho, tanto para entrar como para sair da empresa”. (entrevista 4). 

“As pessoas são mais extrovertidos, mas com um sentimento de superioridade 

em relação aos portugueses. Isso às vezes dificulta a exposição de diferentes 

pontos de vista”. (entrevista 5) 

 

3.4.2.3-Características dos expatriados e adaptação cultural 

 

Nas entrevistas pude apurar que todos os expatriados que participaram deste estudo 

mostraram ter disposição e abertura para lidar com o “novo”. Embora não seja muito 

gratificante estar longe do seu país e ter que enfrentar situações adversas, eles estão 

dispostos a enfrentar as barreiras que os impedem de exercer com sucesso a função que 

lhes foi confiada. Nos seus relatos, pude perceber que a maioria deu o seu “melhor” 

para conseguir adaptar-se da forma mais pacífica possível. Mesmo diante do “mal estar” 

às vezes causado por estarem longe de casa, eles procuram comprometer-se, ser 

tolerantes, sensíveis e humildes para enfrentar as dificuldades que uma expatriação 

demanda. 

Ainda assim, algumas características individuais parecem ser relevantes, quando 

falamos dos fatores que fazem os expatriados adaptar-se melhor ou pior às diferenças 

culturais: 

“Acredito que as pessoas mais jovens se adaptam melhor. É preciso ter 

tolerância. Mas se não nos sentirmos bem, realmente pergunta-se: “o que eu 

estou aqui a fazer”? Deve-se repensar a maneira de trabalhar, trabalhar em 

equipa, partilha do trabalho. É necessário mudar a forma de comunicar, usar 

termos, linguagens de acordo com o país onde se está”. (entrevista 1) 
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“É necessária abertura para novas formas de pensar e agir das pessoas, 

facilidade de comunicação. Predisposição para adaptar-se ao ambiente onde 

estamos. Sensibilidade com as pessoas locais, sensibilidade para não ofender as 

pessoas. Evitar mal entendidos, pois as pessoas ofendem-se facilmente”. 

(entrevista 2) 

 “A partir do momento em que a pessoa se compromete, tem que dar o seu 

melhor, é preciso a “coisa” correr muito mal para ele não conseguir adaptar-se a 

outra cultura. É essencial ter sempre humildade, perceber como os locais 

funcionam, sem apagar as qualidades que a pessoa traz”. (entrevista 4) 

4. Conclusões 
 

O presente trabalho foi realizado numa empresa multinacional com operações em 

Portugal. Teve como objetivo analisar a influência da cultura no processo de 

expatriação, através da percepção do RRH e expatriados, de forma a compreender um 

pouco melhor como é realizado o processo de expatriação e como as empresas estão 

auxiliando os seus expatriados na adaptação a um novo ambiente.  

Os aspectos culturais têm grande relevância para a adaptação do expatriado e para o 

sucesso da expatriação. Cada país possui traços culturais que o diferenciam de outros 

países, influenciando principalmente a forma de relacionamento das pessoas, atitudes, 

valores e opiniões. Por isso, é necessário que as empresas multinacionais que 

movimentam os seus RH desenvolvam uma política de expatriação bem estruturada e 

forneçam aos seus profissionais um suporte necessário. Estas medidas são necessárias 

para que os profissionais consigam ultrapassar a grande barreira que é viver e trabalhar 

num ambiente culturalmente diferente daquele a que estão habituados. 

Para a empresa estudada, a expatriação vem sendo uma prática frequente devido 

principalmente à falta de trabalho em Portugal, mas também assume uma grande 

importância devido ao volume de outros projetos em outros países. Além disso, outros 
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fatores que levam a empresa à prática de expatriação resultam da falta de pessoas 

especializadas para realizar o trabalho e gerir equipas, de forma a transferir práticas 

corretas de trabalho. Por esses e outros motivos, o processo de expatriação deve ser bem 

estruturado e estar de acordo com as estratégias da empresa, pois pode gerar ganhos 

positivos tanto para a empresa como para o expatriado.  

Assim, é relevante compreender a percepção dos expatriados e a forma como a empresa 

acompanha este processo. Os resultados da pesquisa indicaram que as políticas e 

práticas utilizadas pela empresa no processo de expatriação limitam-se aos aspectos 

técnicos, burocráticos e legais, não existindo uma grande preocupação com os aspectos 

culturais. Estes resultados confirmam o que tem sido revelado pela literatura. A empresa 

procura selecionar um bom profissional, dando grande atenção à sua formação técnica, 

mas denota pouca preocupação com as competências interculturais e a inteligência 

cultural, fatores que poderão facilitar a adaptação em outro país e a realização com 

sucesso da missão.  

Os resultados da pesquisa também mostram outro aspecto importante e que ainda é 

pouco considerado pelas empresas, mas que contribui para que o expatriado se sinta 

mais à vontade diante de uma nova cultura: a socialização. De acordo com os relatos 

dos entrevistados, existe variação no tipo de acolhimento de subsidiária para subsidiária, 

o que mostra que neste aspecto não existe uma sincronia global. Cada subsidiária possui 

a sua forma de receber e integrar o profissional na organização. Conforme a literatura, 

poucas são as empresas que interferem no processo de integração cultural do expatriado. 

Os resultados mostram que na empresa em estudo existe uma preparação relacionada 

com a ida do expatriado para o novo país, mas se atribui pouca importância à integração 

e adaptação cultural.  
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Este estudo também permitiu verificar as dificuldades mais frequentes na adaptação do 

expatriado a uma nova cultura. Muitas das respostas da pesquisa estão relacionadas com 

dificuldades como hábitos alimentares e o clima. Possivelmente, estes fatores não 

teriam sido resolvidos se os profissionais tivessem frequentado uma formação 

transcultural antes da partida. O fato da maioria das expatriações em estudo ter sido 

realizada em países onde a cultura não é muito diferente da portuguesa torna, ainda, a 

formação cultural menos crucial. Mas em outros casos foram descritos problemas de 

comunicação e de relacionamento inter-pessoal, que colocam em causa o sucesso do 

desempenho profissional. Seria, assim, de grande relevância que a empresa 

compreendesse tal importância e proporcionasse ao futuro expatriado um maior auxílio 

nos fatores culturais, para amenizar o impacto por eles causado.  

Em síntese, os resultados desta pesquisa demonstram que uma boa estratégia na seleção 

dos profissionais expatriados, um maior apoio ao seu desenvolvimento e um suporte aos 

fatores culturais que influenciam a adaptação, são de grande importância para o sucesso 

de uma expatriação. É importante que os expatriados estejam preparados para enfrentar 

uma nova cultura e que compreendam as diferenças culturais, para amenizar os seus 

efeitos. 

Os resultados deste estudo podem contribuir para que as empresas tenham políticas e 

práticas de expatriação bem estruturadas e uma maior consciencialização da influência 

cultural para o sucesso de uma expatriação. Além disso, podem contribuir para que os 

estudantes que analisam a possibilidade de um dia fazerem as suas carreiras em outros 

países tomem em conta a influência cultural para o sucesso de uma carreira no exterior, 

bem como a importância da assistência dada pela empresa neste processo. 
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Limitações do estudo e sugestões para trabalhos futuros 

 

Neste estudo procurou-se analisar a influência da cultura no processo de expatriação, 

através de um estudo de caso com profissionais com experiência profissional num país 

de cultura diferente da sua de origem, tendo no entanto algumas limitações. 

No decorrer do presente estudo, não foi possível entrevistar profissionais que tiveram 

experiências longas, apenas aqueles que passaram por expatriações mais curtas e que 

não tiveram a oportunidade de conhecer a fundo a nova cultura. O facto de não ter sido 

possível entrevistar expatriados do primeiro tipo, restringiu um pouco o grau de 

profundidade dos resultados. 

Ainda que a contribuição da empresa analisada tenha sido de grande valia, no decorrer 

do estudo, surgiram algumas dificuldades em fornecer informações que seriam 

relevantes para o mesmo. Assim, as informações foram baseadas no site da empresa, 

documentos públicos encontrados na internet, e em grande parte nos relatos das 

entrevistas dos colaboradores. 

Para trabalhos futuros, fica a sugestão de expandir este estudo para um número maior de 

expatriados, com experiências internacionais mais longas, bem como para outras 

empresas com outras atividades, de forma a melhor compreender a percepção de outros 

envolvidos no processo. 
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Anexos 

Anexo I - Guião de entrevista – Responsável pelos Recursos Humanos  
 

Data da entrevista: 

Duração: 

Nome da Empresa: Bombardier Transportation Portugal 

Sector de actividade: Construção e manuntenção de transporte ferroviário 

Localidade: Lisboa/Porto 

Questões do Guião: 

Internacionalização de RH 

1-Há quantos anos realizam expatriação/deslocações internacionais? 

2-Tipos de expatriação e duração 

3-Quantos expatriados atualmente? 

4-Quais as principais razões da expatriação e outras deslocações internacionais? 

5-Tipos de funções que exercem nas expatriações? 

6-Locais de destino das expatriações/deslocações internacionais?  

Políticas e práticas de expatriação 

1- Como a empresa realiza o processo de seleção de colaboradores para 

expatriação/deslocações internacionais?  

2 – Há alguma dificuldade neste processo de seleção? 

3-Existe um programa de formação e desenvolvimento para preparar o expatriado para a 

missão internacional? Se sim, como é desenvolvido esse programa de formação? (o que 

inclui? Formação técnica? Formação transcultural?). Se não existe, pensa que seria útil 

desenvolver um? Por quê? Incidindo em que aspectos? 

4- Conforme o tipo de expatriação/deslocação, como é elaborado o sistema de 

recompensas? 

5- A empresa usa alguma estratégia para acompanhar o expatriado e ajudar na sua 

adaptação/socialização? Quais? 
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Influência da cultura 

1-Quais são as dificuldades mais vezes encontradas na adaptação dos expatriados ao 

país de destino?  

2- A empresa sente que existem dificuldades resultantes da pouca adaptação à cultura 

do país de destino? 

3- Existem casos de não adaptação à cultura? Pode dar exemplos? 

4- Tem alguma idéia de quais são as características dos expatriados que os fazem 

adaptar-se melhor ou pior às diferenças culturais?  

Anexo II - Guião de entrevista - Expatriados 

 

Tempo de empresa: 

Cargo: 

Sexo/Idade/Estado civil: 

Nível de habilitações: 

Local da expatriação: 

Duração: 

Função desempenhada na expatriação (se tiver mais de uma, falar das mais relevantes 

para o estudo, principalmente as de mais longa duração). 

1-Como surgiu à oportunidade para uma experiência internacioanal (expatriação)? E 

quais motivos levaram você a aceitar a expatriação? 

2- Você participou de algum processo seletivo? Se sim, como foi esse processo? 

 3- Você recebeu alguma formação técnica ou intercultural por parte da empresa antes 

da expatriação/deslocação internacioanal? Se sim, por quanto tempo? Acha que foi 

válido? Se não, acha que seria necessário? Em que você acha que deveria consistir essa 

formação? 

4- Houve por parte da empresa alguma medida para auxiliar sua expatriação? Se sim, 

quais medidas? 

5- Quando você chegou ao país de origem recebeu as orientações que esperava? 

6a- Tem ou teve muitas dificuldades para lidar com seus colegas de trabalho? Caso 

afirmativo, quais causaram maior impacto? 
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6b- Que outras dificuldades teve? (No caso do entrevistado não mencionar a cultura: 

Sentiu que teve algumas dificuldades resultantes de viver num país com uma cultura 

diferente da portuguesa)? 

7- Em que aspectos você poderia comparar sua cultura de origem com a cultura do país 

de destino? Qual deles influeciou mais na sua adaptação? Por quê? 

8-Você recebeu algum auxílio por pessoas (mentores) naturais do país de destino?  Se 

sim, este auxílio fazia parte da expatriação, ou foi uma ajuda expontânea? 

9- Tem alguma idéia de quais são as características dos expatriados que os fazem 

adaptar-se melhor ou pior às diferenças culturais?  

 


