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Resumo 
 

 O presente relatório apresenta reflexões sobre a prática da expatriação 

organizacional a partir de um estudo de caso de uma multinacional portuguesa atuante 

na área de engenharia. O relatório é fruto do estágio curricular realizado no 

departamento de Recursos Humanos entre os anos 2019 e 2020 e aborda o programa 

de expatriação desenvolvido pela organização. O foco deste trabalho é analisar com 

base na literatura existente, as práticas adotadas por esta empresa para expatriar seus 

trabalhadores de Angola e Moçambique para Portugal com a finalidade de capacitar e 

desenvolver competências profissionais e ser uma mais-valia para a empresa ao seu 

retorno. Os modelos e práticas de expatriação são abordadas como norte para as 

empresas que devem adaptá-las à sua própria realidade. Uma das dificuldades no 

processo da expatriação é a dificuldade de adaptação e inserção do profissional ao novo 

contexto laboral e social, trazendo a relevância do papel dos Recursos Humanos para 

minimizar os impactos desta questão. É, portanto, apontado o envolvimento da Gestão 

de Recursos Humanos durante a mobilidade internacional como agente de fundamental 

para a internacionalização das empresas. 

 

Palavras-chave 

Expatriação, mobilidade internacional, gestão internacional de recursos humanos 
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Abstract 

 
This report presents reflections of the practice of organizational expatriation 

based on a case study from a Portuguese multinational company operating in the 

engineering area. The report is the result of the curricular internship carried out in the 

Human Resources department between the years 2019 and 2020 and addresses the 

expatriation program within the organization. The focus of the work is analysis based on 

the existing literature, as well as practices adopted by this company to expatriate its 

workers from Angola and Mozambique to Portugal with a technician to train and 

develop professional skills and to be an asset for the company on their return. The 

expatriation models and practices are approached as a guide for companies that must 

adapt to their own reality. One of the issues in the expatriation process is the difficulty 

of adapting and inserting the professional into the new work and social environment, 

bringing about the transformation of the role of Human Resources to minimize the 

impacts of this issue. Therefore, the involvement of Human Resources Management 

during international mobility is pointed out as a fundamental agent for the 

internationalization of companies. 

 

Keywords 

Expatriation, international mobility, international human resources management 
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Introdução 
 

Em um mundo cada vez mais globalizado e com o aumento no fluxo de pessoas 

entre as mais longínquas geografias, é natural observarmos a tendência do mercado de 

trabalho em se ajustar às novas dinâmicas e buscar novas estratégias organizacionais a 

fim de se enquadrar neste novo cenário. Diante do crescimento do número de empresas 

multinacionais nas últimas décadas, também cresceu o número de profissionais que se 

deslocam de seu país de origem em função da empresa em que trabalha. Tais 

deslocamentos costumam ocorrer por estratégia da empresa e que com a intervenção 

dos Recursos Humanos alinham os objetivos da empresa com as necessidades do 

profissional a ser expatriado. 

O recurso estratégico da expatriação vem ganhando espaço dentro das empresas 

multinacionais que veem neste recurso a possibilidade de levar a cultura da empresa, 

implementar projetos, dentre outras atividades relacionadas à sua internacionalização. 

Do ponto de vista do profissional, esta pode ser uma experiência de desenvolvimento 

pessoal e profissional, assim como um desafio a ser enfrentado por ele seu grupo 

familiar. 

Através do acompanhamento diário das atividades realizadas dentro do 

departamento de recursos humanos, foi possível perceber e analisar o processo de 

expatriação desde sua concepção, seguindo para o recrutamento e seleção, até o seu 

fim com a repatriação concluída. Desta forma, foi possível também, traçar um paralelo 

entre a base teórica e modelos ideais de expatriação e a realidade organizacional 

encontrada. Neste contexto específico, o processo de mobilidade internacional entre as 

diversas empresas do grupo, apresenta-se como estratégia organizacional para a 

qualificação do capital humano, já que durante a mobilidade os colaboradores 

participam de formações profissionais que enriquecem a experiência profissional, 

sendo, portanto, uma mais valia tanto para o colaborador quanto para a empresa. A 

ideia central do programa de expatriação é formar e atualizar os colaboradores de 

Angola e Moçambique1 com novas tecnologias na área da construção civil, mais 

 
1 Angola e Moçambique são as duas geografias que concentram o maior número de trabalhadores depois 
de Portugal e de onde são provenientes os participantes do programa de expatriação analisado  
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especificamente em Instalações Especiais (sistemas de instalações elétricas, 

climatização e hidráulica e saneamento) e fazê-los participar de projetos em que 

provavelmente não teriam a oportunidade de conhecer em seus países de origem, 

trazendo de volta para o Grupo o know-how necessário para a implementação de 

futuros projetos executados pela empresa em seu país de origem. 

Para a conclusão do curso de Mestrado em Sociologia da Universidade do Porto 

no ano letivo de 2019/2020 e para a obtenção do grau de Mestre em Sociologia, foi 

realizado estágio curricular em empresa multinacional portuguesa durante o período de 

outubro de 2019 a fevereiro de 2020 que deu origem a este relatório de estágio. Dentre 

os objetivos deste trabalho está a identificação das práticas de gestão internacional de 

recursos humanos utilizadas no processo de expatriação nesta empresa, 

nomeadamente no Programa Sharing Knowledge2 e analisar de que forma os 

expatriados percebem o programa de acolhimento e execução em todas as fases deste 

processo. Também será importante referir a percepção e a validade do programa 

enquanto mais valia profissional no âmbito da formação e aquisição de competências. 

Cabe também analisar o papel da gestão de recursos humanos no âmbito da gestão de 

conflitos, promoção da adaptação e do bem estar do profissional expatriado. 

 A realização deste relatório teve como base as observações e impressões obtidas 

a partir de situações presenciadas pela autora durante os quatros meses de realização 

do estágio curricular, para além da recolha de dados obtidos através de material de 

controlo disponível para a gestão do Programa Sharing Knowledge pela empresa e 

utilizados durante o período de realização do estágio como ferramenta de trabalho. 

Sendo assim, o presente relatório encontra-se organizado da seguinte forma. A primeira 

parte é dedicada à revisão da literatura sobre o tema, em que através de vários autores, 

pode se compreender a dinâmica envolvida no processo de expatriação desde a seleção 

do profissional, até o seu regresso ao país de origem, contemplando os desafios 

encontrados tanto pelas empresas quanto pelos profissionais a nível pessoal e 

profissional. Em seguida, há a descrição das condições em que o relatório foi escrito e 

as informações colhidas, para além de outras questões que pareceram relevantes para 

 
2 Programa Sharing Knowledge: nome dado ao programa de expatriação da empresa analisada que 
compreende as fases de recrutamento e seleção até a fase de repatriação do profissional 
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a compreensão da profissão de gestor de recursos humanos. Posteriormente, encontra-

se a descrição e relato das atividades e das observações obtidas. Por fim, pretende-se 

analisar a estratégia de expatriação utilizada por esta empresa à luz das teorias 

previamente apresentadas e propor uma reflexão acerca das práticas desenvolvidas 

pela empresa. 
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Capítulo I – A Sociologia e os Recursos Humanos  
 

 A pluralidade da sociologia é o que lhe permite o exercício de vários papéis 

dentro da sociedade e possibilita a expansão em sua atuação profissional. Como 

defende Teixeira Lopes, “o sociólogo é um agente plural” (Ramos, Capucha e Tavares, 

2018, p. ix) e, portanto, é capaz de observar e interpretar fatos sociais com clareza e 

distanciamento, sendo também capaz de intervir e transformar as relações sociais. 

1.1. Sociólogo: uma profissão polivalente 

 A sociologia como área de estudo não é de todo recente, entretanto, as saídas 

profissionais vêm aos poucos conseguindo espaço no mercado de trabalho. O que antes 

se tratava em grande parte de diálogos de dentro da academia e para a academia, agora 

dialoga de forma efetiva e intervencionista para com a sociedade.  

Com a finalidade de conter este viés transformador, a sociologia em Portugal foi 

durante o período do Estado Novo português (1933-1974) e somente após a Revolução 

de 25 de abril deste último ano e, com o fim do período ditatorial, a sociologia iniciou 

seu percurso dentro da academia portuguesa. 

Majoritariamente acadêmica, a sociologia foi por muitos anos um campo 

desconhecido para a população e, também para os próprios sociólogos que descobriam 

aos poucos as vertentes e possibilidades deste ramo de estudo, nomeadamente a 

sociologia da saúde, da arte, do trabalho, etc. Por conta da sua diversidade, a sociologia 

é capaz de apresentar uma diversidade de perfis profissionais e contextos institucionais, 

fazendo-se presente em praticamente todos os setores da sociedade. Como afirma 

Gonçalves, Parente e Veloso (2001, p. 35), “é também patente a pluralidade de papéis 

e experiências profissionais, face a um passado recente em que o espaço laboral dos 

sociólogos e confinava fundamentalmente à atividade docente universitária e à 

investigação científica”. 

Segundo Costa (1988), “a cultura profissional dos sociólogos tem efeitos 

decisivos na capacidade de se implementarem no mercado de trabalho, na definição de 

seus papéis e das competências profissionais” (p. 107). Desta forma, o pensar 

sociológico assim como o agir dentro do espectro da sociologia é capaz de promover 
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não apenas a inserção do sociólogo no mercado de trabalho, mas como ser mais-valia 

diante do cenário competitivo do mercado de trabalho.  

Para Costa, Mauritti e Veloso (2014), a sociologia encontra-se em constante 

expansão e abrangendo cada vez mais sua atuação, ao justificar que  

“na sociologia, concretamente, tem vindo a verificar-se uma 

diversificação muito alargada dos contextos, modalidades e contéudos 

de trabalho, sendo de sublinhar as potencialidades de integração dos 

sociólogos num vasto conjunto de domínios de atividade profissional”. 

(p.3) 

 

Como já referido, a sociologia anteriormente centrada dentro da academia tem 

visto sua expansão para outros setores como os setores público e privado e o terceiro 

setor. A entrada do sociólogo nas organizações ainda é considerada relativamente 

recente, porém, vem ganhando espaço principalmente na área dos Recursos Humanos. 

Pode-se referir que  

“a penetração dos sociólogos no mercado de trabalho é uma realidade 

bastante consolidada e resultante de um de um conjunto de competências e 

atributos que fazem parte da identidade e da cultura profissional dos 

sociólogos”. (Ramos, Capucha e Tavares, 2018,p.2)  

Desta forma, é notório também, o aumento da produção cientifica e dos estudos 

acadêmicos sobre os Recursos Humanos (Almeida, 2011). De acordo com De Coster (cit. 

in Almeida, 2011, p.54), a Gestão de Recursos Humanos é “o estudo científico de 

carácter normativo da implementação integrada dos meios técnicos, financeiros e 

humanos nas organizações, tendo em vista a sua utilização racional e eficaz”. 

Entretanto, os sociólogos ainda encontram certa dificuldade diante do 

desconhecimento das competências e dos saberes sociológicos por parte das 

organizações, no que tange as práticas de gestão de recursos humanos, o que de certa 

forma, acaba por limitar sua presença e participação nas organizações (Gonçalves, 

Parente e Veloso, 2001). 

Igualmente e apesar da consolidação da profissão de sociólogo, ainda há 

resistência, principalmente por parte dos defensores da sociologia enquanto ensino e 

investigação de que não se faz sociologia fora da academia (Costa, 1988). Ainda segundo 
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este autor, os sociólogos atuam em contacto direto com os atores em processos de 

mudanças estruturais organizacionais buscando perceber e intervir nestes processos e 

deve “(...) tornar-se especialistas da dimensão sócio-cultural e das relações com jogos 

de poder, com as distribuições de recursos, com as dinâmicas do desenvolvimento.” 

(Costa, 1988, p.116). 

Vale destacar como competências e atributos do sociólogo: 1) a capacidade de 

mediar os agentes em diversos contextos de trabalho respeitando as individualidade e 

especificidades de cada posição; 2) capacidade de trabalhar em equipas 

multidisciplinares; 3) capacidade e competência metodológica para intervir em 

realidades sociais complexas3; 4) capacidade de planear, propor soluções, intervir e 

avaliar os resultados; 5) adaptabilidade e flexibilidade para mudanças, dentro outras 

competências que se aprimoram ao longo do percurso profissional individual. 

1.2. A sociologia no âmbito organizacional: os Recursos Humanos 

 Como referido previamente, o a sociologia enquanto campo profissional está 

presente nas empresas através da Gestão de Recursos Humanos. A partir das 

competências adquiridas durante seu percurso no ensino superior, o sociólogo 

consegue desempenhar o papel de analista, mediador e interventor dentro do âmbito 

das relações sociais de trabalho. Não obstante, é o profissional capaz de propor soluções 

à conflitos e a gerir as pessoas e suas carreiras. Conforme afirma Parente, “a GRH numa 

OTS se orienta para o desenvolvimento pessoal e profissional dos recursos humanos 

(RH) e da comunidade em que se encontra integrada.” (Parente, 2014, p.177) 

Apesar do crescimento e consolidação dos profissionais no âmbito 

organizacional, os profissionais de GRH ainda enfrentam crises de confiança e 

legitimidade no seu quotidiano de trabalho (Almeida, 2011). É importante salientar a 

necessidade da definição do papel deste profissional, reforçando sua identidade e mais-

valia para o grupo. 

“Em todo o caso, na prática profissional extra-universitária o exercício de um 

reflexividade sociológica plena pode tendencialmente ser contrariado pelo 

 
3 Como por exemplo, vulnerabilidade, situações de risco, diferenças culturais, dentre outros casos. 
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caráter muitas vezes imediato ou até urgente das solicitações operacionais e 

relacionais que lhe são dirigidas” (Machado, 1996, p.89) 

Dentre as funções que o sociólogo exerce nas organizações estão os de Técnico 

de Recursos Humanos, Consultores de Formação, Consultores de Recursos Humanos, 

dentre outras (Machado, 1996).  

Como princípio, “a Gestão de Recursos Humanos, independentemente da 

designação utilizada, tem as suas origens na tentativa de conseguir, pela primeira vez na 

história, assegurar a quantidade, a qualidade e a uniformidade do trabalho” (Almeida, 

2011, p.53).  Sendo assim, o profissional de Recursos Humanos tem como objetivo gerir 

e desenvolver os recursos humanos dentro do âmbito organizacional afim de maximizar 

competências, gerir planos de carreira e desenvolvimento profissional, para além de 

elaborar planos individuais e coletivos de formação de competências, avaliar o 

desenvolvimento dos profissionais e das implementações e práticas da organização, tal 

como a expatriação, prática central deste relatório.  
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Capítulo 2 – Os desafios do indivíduo em um país estrangeiro 
 

2.1. A adaptação cultural e a resistência como defesa 

 

Primeiramente, é importante identificar quem são os atores principais 

envolvidos neste processo. São considerados expatriados aqueles profissionais que se 

deslocam de seu país de origem para exercer a sua função profissional em outro país em 

empresa pertencente ao mesmo grupo (McEvoy e Buller, 2013, p.213). Portanto, o 

expatriado é um estrangeiro e, desta forma, está inserido em um contexto cultural 

diferente do seu e propenso a viver situações que em seu país de origem provavelmente 

não ocorreriam.  

“Partindo do princípio adotado por Tzvetan Todorov (1989) em que “nós” se 

refere ao grupo social e cultural a que pertencemos e os “os outros” são os 

que não fazem parte dele, nota-se que a partir deste conceito é possível 

estabelecer relação com diversas teorias acerca da questão da diversidade 

humana. Um ponto convergente entre estas teorias é, sem dúvida, o ponto 

de vista etnocêntrico adotado. O julgamento de valores universais com base 

nos valores próprios da sociedade pertencente acaba por produzir pré-

julgamentos baseados em concepções universalistas” (Quintanilha, 2014, 

p.12) 

Em um contexto atemporal, podemos afirmar que o homem nunca tem tanta 

consciência da influência de sua cultura em seu modo de viver do que quando passa a 

ser o estrangeiro. É lá que as diferenças se tornam perceptíveis e o estranhamento 

eleva-se a seu grau máximo. É um estranhamento coletivo, de mão dupla, tanto do 

imigrante quanto da sociedade que o recebe e que mesmo ao longo do tempo tende a 

permanecer, por mais que o estrangeiro adote a língua e os costumes locais, ainda pensa 

com as categorias de pensamento de sua cultura, as memórias culturais não se apagam, 

se somam. O imigrante jamais pensará como um nativo, por mais que se esforce, suas 

categorias formadoras de valores e de pensamento são diferentes. No entanto, estes 

argumentos não são validos para se justificar o preconceito e a intolerância ao outro. 

Sacudir o jugo dos preconceitos nacionais, aprender a conhecer os homens 

por suas conformidades e suas diferenças, e adquirir esses conhecimentos 
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universais que não são exclusivamente os de um século ou de um país, mas 

que, sendo de todos os tempos e de todos os lugares, são, por assim dizer, a 

ciência comum dos sábios. (Rosseau, 1755 cit. in Todorov, 1989) 

Se buscarmos pela etimologia da palavra, expatriação provém do latim “ex 

patria”, se referindo aquele que deixou sua pátria ou foi colocado para fora, excluído de 

seu próprio país (Coelho, 2017). Entretanto, a definição mais simples e aceita pelos 

vários autores que tratam desta temática é de que o expatriado é “empregado que é 

enviado pela empresa mãe par viver e trabalhar noutro país de tempo entre dois e vários 

anos” (Caligiuri,2000,p.62, cit. in Cunha, 2018, p.1).  

Segundo destaca McNulty (2014), o conceito de expatriado e trabalhador em 

missão internacional tem sofrido alterações constantes e que estão se adaptando aos 

novos contextos empresariais, o que se torna um desafio tanto para os profissionais de 

Recursos Humanos quanto para os acadêmicos e pesquisadores desta temática em 

constante movimento. Consequentemente, o conceito de expatriado tradicional, apesar 

de ainda bastante utilizado, vem sendo substituído por novos conceitos, estratégias e 

práticas que se adequam aos objetivos individuais das empresas. As práticas são cada 

vez mais complexas e trazem novas configurações para este cenário e a tendência, ainda 

segundo McNulty (2014), é de um cenário organizacional cada vez mais diversificado e 

globalizado. 

Há outros autores como Machado e Hernandes (2004), que abordam as questões 

relacionadas às influências e adaptação cultural do expatriado no contexto pessoal e 

profissional durante o processo de mobilidade internacional e apontam a tendência do 

expatriado em reafirmar sua identidade cultural, buscando elementos que se 

assemelham e o identificam à sua cultura, que podem ir desde buscar e valorizar estes 

elementos que o remetem a memórias afetivas e de conforto como comida do país de 

origem, hábitos e interação com seus compatriotas. Deste modo, “o processo de 

inserção social do indivíduo acontece pelas identificações e pelas diferenciações, por 

meio das quais se estabelece a fronteira psicológica entre os limites do eu e do outro” 

(Machado e Hernandes, 2004, p.55). Partindo do ponto de vista do indivíduo, residir no 

estrangeiro consiste em assimilar e fazer novas associações de um conjunto de 

elementos tais que envolvem linguagem, emoções, padrões de comportamento, gestos, 
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dentre outros significados.  Corroborando a este ponto, Aycan (1997) refere que a 

adaptação na expatriação é tanto a redução de conflitos quanto a elevação da 

produtividade, deste modo, considera a adaptação como o grau de ajuste entre o 

profissional expatriado e o ambiente inserido, tanto no aspecto sócio-cultural quanto 

no trabalho. Este autor considera também a gestão das competências profissionais e do 

suporte organizacional das duas empresas envolvidas antes e durante a expatriação 

como pontos chaves para o sucesso da expatriação. 

O envolvimento familiar pode abarcar situações que vão desde o estreitamento 

dos laços familiares tais como união, harmonia, comunicação e interação, que podem 

ser bastante favoráveis em termos de segurança e bem estar do profissional, quanto 

podem ser estremecidos por conta dos desafios enfrentados pela família. A socialização 

da família no novo país é peça fundamental para o processo de expatriação do 

profissional ter êxito (Machado e Hernandes, 2004).  

O processo de adaptação cultural do expatriado é marcado fases que vão desde 

o encantamento, passando pelo choque ou negativismo e finalmente a adaptação e 

integração (Adler, 2002; Jolly, 1992; Cerdin, 2002, cit. in Freitas, 2010). De modo, 

Machado e Hernandes (2004), percebem o processo de expatriação como apresentando 

quatro fases no sentido da adaptação do ponto de vista do profissional. São indicadas 

algumas possíveis experiências que o profissional expatriado está exposto e que podem 

direta ou indiretamente influenciar o processo e seu desempenho profissional.  

1. Encantamento: também chamada por Black, Mendehall e Oddou (1991) por 

“lua de mel”, onde o expatriado ao chegar no país de destino mostra-se 

encantado pelo novo e diferente. 

2. Negativismo Extremo: as dificuldades em lidar no cotidiano com as 

diferenças e o choque entre as culturas, geralmente também é associada a 

uma fase de desilusão e descontentamento com a escolha. 

3. Integração: finalmente os as dificuldades e o choque cultural são superados 

e o indivíduo encontra-se adaptado e habituado ao novo contexto, sente-se 

integrado ao novo convívio. 

4. Repatriação: choque do retorno. Nem sempre a decisão do retorno é tomada 

pelo profissional. Depois da fase de integração, ter que voltar ao que foi 
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deixado para trás, pode não ser do desejo do expatriado e de sua família. 

Para além do reajuste e reintegração também em sua atividade profissional, 

onde pode não ter suas competências adquiridas com a experiência 

internacional valorizadas ou ainda pior voltar a mesma função e atribuição 

de antes. 

Algumas variáveis são apontadas como poder de influência e interferência na 

experiência e no desempenho do expatriado, segundo Machado e Hernandes (2004). 

São apontadas as como relevantes as experiências prévias em outro país, o domínio do 

idioma falado no país de destino e do acompanhamento da família junto ao profissional 

expatriado. 

É durante a primeira fase da expatriação que costumam aparecer os primeiros 

sinais de diferenciação e percepção entre “eu e o outro” e inicia-se também o processo 

de aproximação e adaptação da nova cultura. De acordo com os estudos realizados e 

apresentados por Machado e Hernandes (2004), os expatriados ao chegarem no país de 

destino, relataram a percepção de que os a população local com quem eles se 

relacionavam os viam de forma negativa e até mesmo depreciativa. Assim também era 

a visão dos expatriados e a população local, que relataram um grande distanciamento 

cultural e social entre eles. Também foi observado que há certa dificuldade em construir 

uma representação imaginária do outro, pois, os expatriados dificilmente conseguem 

contato suficiente para tal.   

“A visão de si é reformulada, quando o indivíduo consegue 

integrar-se na nova cultura, obtendo aí cooperação e 

reconhecimento. Entretanto, quando o indivíduo vivencia 

conflitos, não reconhecimento e pouca ou nenhuma socialização 

com o outro, parece que a reconstrução de uma nova identidade 

não ocorre” (Machado e Hernandes, 2004, p.69)  

É importante referir que há escassez de estudos relacionados ao tema, e que dos 

poucos, a maior parte são realizados entre expatriação de altos executivos de gigantes 

multinacionais, por isso, seu estudo mostra-se pertinente, pois, dedica-se a analisar 

diferentes situações e contextos de trabalhos 
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2.2. Situações de trabalho 
 

É natural que nesta mudança de ambiente cultural e profissional o estrangeiro 

sinta ansiedade e inseguranças quanto a este novo contexto. A posição do estrangeiro 

com fins de trabalho difere-se daquela enquanto turista, que apenas se preocupa com 

sua viagem e em que não necessita da aprovação do povo local para viver (Freitas, 2010).  

Não é incomum que expatriados encontrem barreiras culturais e até mesmo 

vivenciem situações de preconceito não apenas fora do ambiente de trabalho, mas 

também no exercício de suas atividades profissionais, principalmente quando o 

expatriado é oriundo de um país em desenvolvimento e/ou não exercem cargos de alto 

comissariado. De acordo com os relatos colhidos para análise, os expatriados referiram 

que “eles nos testam, procuram criar armadilhas para provar que somos incompetentes, 

que somos estrangeiros de terceiro mundo e não sabemos nada...” e ainda, “no início 

ela fez de tudo para mandar-me de volta, ela não queria que eu ficasse” (Machado e 

Hernandes, 2004, p.67).  

Para além de ter que se adaptar às normas e condutas sociais em seu cotidiano, 

o expatriado também deve ter em conta que deve se adaptar também às normas e 

condutas dentro do ambiente de trabalho, que apesar de estar dentro da mesma 

empresa, esta pode ter variações e adoção de pequenos hábitos para se adaptar aos 

costumes do país em que está localizado. Um exemplo destas variações podem ser 

pequenas pausas para café durante o dia que vem a se tornar um breve momento de 

convívio entre os colaboradores, ou até mesmo, comemorações de aniversários e/ou 

eventos. Há, também, questões de interação social que podem afetar positivamente ou 

negativamente a experiencia e integração do expatriado recém chegado, tal como 

convívios e interações de amizade por parte dos colaboradores fora do ambiente de 

trabalho, como passeios, eventos, jantares, etc. Em um dos relatos de uma recém 

repatriada, este ponto torna-se evidente  

“Aqui no Brasil as pessoas mantêm amizades dentro e fora da empresa, são 

amigas no trabalho e fora do trabalho. Lá, as relações de trabalho são só de 

trabalho. Dificilmente você tem amigos do trabalho fora do trabalho. São 

grupos separados que não se misturam. Inclusive estava aqui na semana 
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passada o financeiro francês e saímos para dar uma volta com o pessoal da 

fábrica e ele achou impressionante a relação que tem fora e dentro da 

empresa (...)” (Machado e Hernandes, 2004, p. 68)   

Com feito, estudos apresentados por estes autores, apontam as variáveis para a 

percepção da experiência pelo ponto de vista do expatriado, dentre elas estão o nível 

hierárquico que o profissional ocupa, assim como a situação econômica do país de 

origem e as diferenças culturais entre os países de origem e de destino. Assim,  

“o estrangeiro é aquele que faz o perto ficar longe e o longe ficar perto; ele é 

ao mesmo tempo uma porta e uma ponte. O estrangeiro é alguém que se fixa 

no interior de um dado meio, mas ele não é parte desse meio desde o início 

e traz para esse meio qualidades que não lhe são inerentes. O estrangeiro é 

um elemento do grupo que inclui exterioridade e confrontação, faz a síntese 

da proximidade e da distância; esta posição formal o constitui” (Simmel, cit. 

in Freitas,2010, p.693-694).  

Entretanto, há autores que defendem que “(...) nem todo indivíduo está apto a 

viver uma expatriação (...) existe, porém, profissionais que almejam esta experiência, 

consideram esta oportunidade como um projeto pessoal e até familiar” (Freitas, 2010, 

p.705) 

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e dinâmico, e sentindo a 

necessidade de reciclar o saber constantemente, o profissional é inclinado a se 

desterritorializar e adaptar as novas exigências do mercado  “esta desterritorialização 

passa a ser uma constante não apenas para os profissionais, mas para as próprias 

organizações” (Freitas, 2010, p.696) 

Por fim, Machado e Hernandes (2004) sugerem como forma de facilitar a 

integração dos expatriados programas de apadrinhamento dentro das organizações e 

que seja montada uma estrutura e rede de apoio e acolhimento para este profissional 

recém-chegado. Ainda mais interessante seria se os padrinhos em questão também 

tivessem experiência similar, de expatriação ou vivência internacional, para criar maior 

vínculo e perceber possíveis angústias e preocupações, e através de sua própria 

experiência, colaborar com o sucesso da expatriação de seu colega de trabalho. 
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Capítulo 3 - Os Recursos Humanos e seu papel na 

internacionalização das empresas 
 

 O processo de internacionalização de empresas não é recente, e vem crescendo 

em larga escala com o advento da globalização. Desta forma, mais empresas expandem 

seus negócios pelo mundo, levando seus produtos e serviços para outros continentes e 

adequando sua empresa para a realidade do local. Entretanto, como apontam estudos 

sobre internacionalização de empresas, o foco destas tende a ser a adequação de seu 

negócio no que tange as leis locais, às estratégias de marketing e a estruturação da 

empresa neste novo local, muitas vezes negligenciando, desde o início da 

internacionalização, as demandas dos Recursos Humanos neste processo (Welch e 

Welch, 1997). Assim como tem sido a literatura sobre a temática que incide 

majoritariamente sobre as questões relativas à expatriação, minimizando outras 

questões importantes sobre o papel dos Recursos Humanos no processo de 

internacionalização.  

 Ainda segundo Welch e Welch (1997), grande parte das empresas começam sua 

internacionalização de forma não planejada, em situações pontuais de negócios e com 

a intervenção de agentes externos como os stake holders. De acordo com Aycan (1997), 

o papel dos gestores enviados em missão internacional tem aumentado dentro de 

empresas multinacionais, são eles que asseguram a transferência e continuidade dos 

valores da empresa em outros territórios.  Apesar disso, empresas com pouca ou 

nenhuma experiência em negócios internacionais são pouco prováveis de preparar seu 

departamento de Recursos Humanos e, consequentemente seu capital humano, para 

esta nova etapa organizacional. Desta forma, não é incomum que os Recursos Humanos 

enfrentem situações que requerem soluções imediatas e que poderiam ter sido 

previstas através de planeamento e envolvimento do departamento neste processo. 

Portanto, ao invés de práticas e medidas deliberativas, são tomadas as atitudes 

imediatistas e ad hoc, ou seja, apenas quando aparece um problema, busca-se uma 

solução.  

 Em síntese, os Recursos Humanos tendem a ser postos de lado quando se trata 

do processo de internacionalização de uma empresa, principalmente em seus estágios 
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mais avançados. Apenas quando surgem demandas específicas relativas ao seu capital 

humano, ou seja, seus trabalhadores e gestores, é que aqueles são envolvidos no 

processo. Comumente, e ainda segundo Welch e Welch (1997), empresas em fase inicial 

de internacionalização enviam seus trabalhadores (majoritariamente altos executivos  

ou cargos de alta qualificação operacional) para iniciarem este processo de 

internacionalização e levarem consigo os valores e a cultura desta empresa para sua 

subsidiária no exterior, ocasionando no processo de expatriação de seus profissionais. 

No geral, apesar de terem papel fundamental na etapa inicial da internacionalização, 

muitos profissionais, tanto os executivos quanto o próprio departamento de Recursos 

Humanos não estão preparados para lidar com as especificidade e adversidades e deste 

processo e, somente quando há grande volume de profissionais a serem expatriados, é 

que muitas empresas consideram o envolvimento formal dos Recursos Humanos para 

desenvolver e gerir práticas de expatriação (Welch e Welch, 1997). 

 São inúmeros os motivos que levam as empresas a recorrerem a expatriação 

como estratégia de negócio. Segundo McNulty e Tharenou (2004), a falta de 

trabalhadores qualificados para as regiões em que as empresas se encontram ainda é a 

principal razão para o investimento em mobilidade de pessoas, para além de levar e 

reforçar a missão e os valores da empresa matriz, assim como ser possível maior 

controle diante da cultura da empresa e das políticas adotadas 

 Empresas que já possuem experiência em expatriação, costumam criar planos e 

estratégias para solucionar imprevistos que ocorrem durante o processo, muitos deles 

são previsíveis e esperados (Freitas, 2010). Segundo McEvoy e Buller (2013), os gestores 

dos Recursos Humanos Internacionais (RHI) são os profissionais capazes de ter uma 

visão adequada de todo processo de expatriação pois, participam desde o início do 

processo com entrevistas antes do embarque, durante o processo de adaptação e 

integração em novo território e geralmente participam também da readaptação 

aquando da repatriação, assim como também é o representante da empresa com a 

maior proximidade com a família do expatriado. Quando os profissionais de RH têm 

experiência internacional, estão mais sensíveis a estas questões, reduzem os problemas 

e acolhem com mais profissionalismo as demandas dos profissionais expatriados 

(Freitas, 2010). Entretanto, conforme apontam  Welch e Welch (1997), é comum quando 
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há intervenção ativa dos Recursos Humanos nas empresas, principalmente quando estas 

ainda estão na fase inicial de sua internacionalização, que o departamento enfrente 

resistência e falta de credibilidade por parte dos demais setores da organização, pois, 

tende-se a inferir que este trata apenas de questões locais e de seu pessoal e que as 

competências para lidar com questões externas e internacionais não são atributos dos 

profissionais de Recursos Humanos. 

Ainda segundo Freitas (2010), o desconhecimento ou negligência em relação ao 

processo de expatriação por parte dos profissionais de Recursos Humanos, acaba por 

dificultar e desqualificar questões inerentes ao processo. A expatriação ainda é vista por 

muitos profissionais de Recursos Humanos como uma promoção ou bônus a 

determinado profissional, muitas vezes por questões de merecimento. Há, ainda, um 

falso glamour envolta da expatriação, principalmente quando o destino é considerado 

atrativo (países de primeiro mundo, por exemplo) e que o fato de morar no exterior já 

é um bônus em si mesmo. Dentro de organizações empresariais, o profissional torna-se 

ainda alvo de comentários que podem ser ofensivos e colocar ainda mais peso na 

questão, como “no seu lugar, eu iria de graça”, “você vai morar naquele paraíso e ainda 

está reclamando?” (Freitas, 2010, p. 699). A falta de conhecimento e tato por parte dos 

Recursos Humanos para administrar o processo de expatriação revela um pensamento 

ainda pequeno e dotado de pré-conceitos que deve ser avaliado e transformado dentro 

pelo profissional de Recursos Humanos e a empresa.    

 Uma das expectativas com a expatriação é o reconhecimento e a valorização da 

experiência profissional a longo prazo. Através do conhecimento adquirido, é esperado 

que o profissional ascenda em sua carreira ao retornar à empresa de origem. Entretanto, 

esta não é necessariamente uma realidade para o repatriado, não sendo incomum o 

retorno a mesma função ou posição que não lhe permite desenvolver os conhecimentos 

adquiridos durante a experiência (Freitas, 2010). 

 No que diz respeito à literatura, apesar dos estudos acerca desta temática terem 

se intensificado nos últimos anos, os estudos interculturais (nomeadamente o que 

atinge a expatriação) ainda são recentes e predominantemente de natureza empírica 

(Freitas, 2010). Esta autora ainda levanta a questão de que há poucos estudos sobre o 

feedback por parte dos profissionais expatriados, mas que estão sendo aos poucos 
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estudados para fins de análise e melhorias do processo por parte dos gestores de 

recursos humanos internacionais.   

Segundo Freitas (2010, p.690) “a expatriação é uma decisão ou política 

organizacional em que as empresas lançam mão para atingir objetivos específicos”. 

Dentre estes objetivos estão: desenvolvimento de competências específicas de seus 

colaboradores, aumentar o nível de coordenação entre as unidades em diversas 

geografias, internacionalizar a gestão, capacitar profissionais, dentre outros. Ainda 

segundo Freitas, a decisão de expatriação de seus profissionais não deve ser feita 

unilateralmente por parte da empresa, há que avaliar o grau de interesse e 

comprometimento do profissional, bem como de outros parceiros envolvidos, em 

aceitar o desafio, nomeadamente cônjuges e filhos. Um ponto de vulnerabilidade a ser 

considerada no processo de expatriação é adaptação cultural da família do profissional 

expatriado, “elas (as empresas) negligenciam o fato de que esse profissional tem uma 

família que foi fortemente afetada por essa decisão” (Freitas, 2010, p.691)  

Neste aspecto, se faz importante reforçar que a “adaptação cultural como a 

construção de um novo quotidiano, ajustes feitos para reduzir as inseguranças e o mal-

estar derivados do desconhecimento cultural” e do código cultural e comportamental 

do novo contexto. (Freitas, 2010, p.691).  

3.1. As fases do processo de expatriação 
 

 O termo mais adequado para e utilizado com frequência na área acadêmica para 

entender a expatriação é vê-la como um processo e não como prática (Gallon e Antunes, 

2015), pois o “processo pode ser entendido como uma metodologia que serve como 

ponto de união para uma série de atividades, de maneira a agregar valor” (Tanure; 

Evans; Pucik, 2007, cit. in Gallon e Antunes, 2015). Desta forma, podemos afirmar que o 

processo de expatriação é constituído majoritariamente por cinco etapas principais, 

nomeadamente: recrutamento e seleção, preparação, ajustes e correções, repatriação 

e recolocação (McEvoy e Buller, 2013). Entretanto, há acadêmicos que defendem ainda 

que se inclua outros momentos, a destacar o “recrutamento, treinamento técnico e 

cultural, preparação e adaptação da família, fornecimento de documentos a todos os 
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envolvidos, gestão de desempenho, carreira e conhecimento, remuneração e suporte 

psicológico” (Gallon e Antunes, 2015, p.56).  É importante que os recursos humanos 

desta empresa tenham clareza dos objetivos a serem alcançados para que possam 

desenvolver um plano adequado e coerente, e fazer a melhor escolha do profissional a 

ser expatriado e conduzir o processo com êxito até a finalização e concretização dos 

objetivos traçados. A estratégia e os objetivos devem ser claros diante um processo de 

expatriação (McNulty, 2014). “O planejamento da expatriação se faz premente em 

função das peculiaridades inerentes aos diferentes tipos de expatriados, impatriado, 

repatriado, empregado global, transnacional ou cidadão do mundo) envolvidos nesse 

processo” (Gallon e Antunes, 2015, p. 56).  

Figura 1: Organograma das fases do processo de expatriação 

 

Fonte: McEvoy e Buller, 2013 
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3.2. Recrutamento e seleção: competências relacionadas 
 

Somente após ter clareza dos objetivos da empresa, os Recursos Humanos 

devem iniciar o processo de recrutamento e seleção do(s) profissional (is) que fará parte 

da missão internacional. Esta etapa é por muitas empresas não tão valorizada e tida 

como fundamental para o sucesso de todo o processo e a adequação dos objetivos da 

empresa com o perfil do colaborador escolhido deve ser criteriosamente avaliada, assim 

como sua disponibilidade e desejo do colaborador para participar do processo, 

avaliando sua aptidão e antevendo situações que poderiam pôr em risco todo o tempo 

e investimento despendido na operação. 

 Embora não haja consenso entre os acadêmicos sobre quais competências são 

fundamentais para considerar o profissional apto para a missão internacional, há 

competências previamente adquiridas que ganham destaque quando são analisadas 

dentro da óptica da expatriação (Pinheiro, Esteves e Suleman, 2015).  De modo geral, os 

expatriados que possuem competências relacionadas com sensibilidade, flexibilidade e 

interesse e abertura em outras culturas tendem a ter melhor desempenho e sucesso em 

sua missão internacional (McEvoy e Buller, 2013; Black, Mendenhal e Oddou, 1991). 

Enquanto alto executivos são direcionados para a implementação da cultura da empresa 

ou de projetos mais ligados aos valores, “as missões técnicas exigem poucas ou 

nenhumas competências interculturais” (Pinheiro, Esteves e Suleman, 2015, p. 51). 

Dentre as literaturas já publicadas alguns autores como Tung (1981, cit. in Pinheiro, 

Esteves e Suleman, 2015, p.51) consideram que apenas as competências técnicas de sua 

função bastam, enquanto que Brislin (1981), Hammer et al. (1988), Yavas e Bodur (1999) 

são necessárias competências que vão além das requeridas pela função e que envolvem 

aptidões pessoais tais como adaptabilidade a novos contextos, facilidade em 

comunicação, sociabilidade e tolerância. Já segundo Pinheiro, Esteves e Suleman (2015, 

p.49), o “insucesso da expatriação pode estar associado ao desajustamento de 

competências”.  

McNulty (2014, p.5 cit. in McNulty et al. 2009) ressalta que a escolha e 

participação do profissional ao processo de expatriação por parte dos gestores deve-se 
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ao valor social que este colaborador tem para a empresa, em contrapartida a seu custo 

de expatriação. Deve-se ter em conta não apenas o custo envolvido, mas o valor 

despendido na operação. Portanto, a seleção deste profissional a ser expatriado deve 

representar alto valor à organização, sendo os recursos utilizados para sua deslocação e 

de sua família encarados pela empresa não como custos, mas, como investimento 

realizado tanto no profissional quanto para a própria empresa. Deve ser visto como um 

jogo de ganha-ganha. 

Não obstante da decisão de recrutamento e seleção para o processo de 

expatriação por parte dos gestores de Recursos Humanos, é fundamental que sejam 

ouvidas as vontades e necessidades de cada colaborador envolvido, bem como seu 

plano de carreira e objetivos pessoais que estejam e consonância com sua vida 

profissional. Um indivíduo que já possui planos e abertura para este tipo de projeto de 

desenvolvimento de carreira deve ser levado em conta em detrimento de outro que não 

apresenta desejos e vontade de expandir seus horizontes ou sair de sua zona de 

conforto. 

3.3. Preparação 
 

Segundo Eccher e Duarte (2016) o domínio do idioma falado no país de destino 

também influencia positivamente a adaptação do expatriado tanto no cotidiano quanto 

no contexto de trabalho e consequentemente em seu desempenho profissional. 

Quando não há o domínio da língua, é expectável que haja certa dificuldade e 

constrangimentos no que se refere a adaptação e interação social. Portanto, um 

profissional que recebe uma oferta para ser expatriado, tende a aceitá-la ou recusá-la 

consoante suas competências linguísticas para a nova geografia. Um país de destino no 

qual o idioma local é o mesmo em que o indivíduo tem domínio, mostra-se mais atrativo 

e seguro nos quesitos segurança e aproximação cultural (Eccher e Duarte, 2016) 

3.4. Repatriamento 

 

Por vezes, a repatriação ocorre por fatores externos e que caso não seja da 

vontade do expatriado regressar para o país de origem, pode gerar frustração e 
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dificuldade em aceitar o retorno e refazer os laços e associações ao que já deixou para 

trás. O regresso nem sempre é como o esperado, tanto no âmbito pessoal quanto 

profissional. O retorno ao país de origem envolve pormenores importantes e que por 

intuir que o indivíduo é familiarizado com aquele determinado contexto do local que 

partiu são negligenciados por parte da mesma equipa que despendeu tempo e esforço 

para o envio deste colaborar ao estrangeiro. Como referido anteriormente, o indivíduo 

que vai, não é o mesmo que retorna. A criação de uma nova identidade que agrega 

elementos da cultura do país de origem juntamente com o país de expatriação, pode ser 

um dos fatores que dificultam o processo de repatriamento (Machado e Hernandes, 

2004).  

As práticas envolvidas com o retorno do profissional expatriado, devem conter 

senão os mesmos elementos, a mesma lógica de preparação do indivíduo aquando da 

partida. Questões como a readaptação ao país, ao novo ambiente de trabalho, novo 

cargo e todo suporte de reintegração familiar àquela sociedade devem ser trabalhadas 

em conjunto entre os Recursos Humanos e o profissional e sua família antes do regresso. 

De acordo com Gallon e Antunes (2015), a repatriação deve ser vista não como 

o fim de um longo processo, mas como uma possibilidade de um recomeço e aplicação 

de conhecimentos e competências adquiridas durante toda a experiência internacional. 

3.5. O processo de adaptação cultural, familiar e laboral 
 

Os motivos que estimulam os profissionais a se interessarem por desafios 

internacionais são os benefícios, dentre eles a possibilidade de novos contatos, agregar 

e partilhar novos conhecimentos, desenvolver e participar de projetos mais ousados e a 

compensação financeira, além da expectativa de ganhos futuros como promoções de 

cargos, que podem ou não ocorrer (Freitas, 2010). 

A falta de auxílio e integração do cônjuge do expatriado diante deste novo 

contexto, “é apontado como uma das principais causas de insucesso das expatriações” 

(Gallon e Antunes, 2015, p.62) também sendo considerado a não adaptação da família 

como um todo.  
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Segundo Eccher e Duarte (2016) fatores como família e idade tendem a ser 

valorizados pelo profissional aquando da possibilidade de expatriação. Os profissionais 

jovens, majoritariamente homens (Eccher e Duarte, 2016) e sem filhos ou parceiro (a) 

tendem a ser os que mais demonstram vontade e entusiasmo para participar do desafio 

profissional e pessoal que é a experiência internacional. Outro fator que tende a ser 

positivo do ponto de vista do expatriado é a semelhança cultural do seu país de origem 

e do país de destino, pois a interação social costuma ser facilitada pelas semelhanças 

entre os hábitos e pensamento coletivo (Wagner e Westaby, 2009, cit. in Eccher e 

Duarte, 2016, p. 5).  

De forma a contrariar o senso comum, aqueles indivíduos que possuem alguma 

experiência internacional prévia, não necessariamente tendem a considerar a oferta de 

expatriação pela empresa de acordo com suas vivências e impressões sobre diversidade 

cultural, adaptação e interação social (Eccher e Duarte, 2016).  

O apoio por parte da empresa antes da viagem deve incluir informações básicas, 

além da oportunidade de conhecer a cultura do país de destino, idioma ali falado, as 

rede de relações em que o indivíduo possa contar, planos de saúde e reembolsos de 

emergências ou gastos não previstos previamente, etc. (Freitas, 2010) 
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Capítulo 4 – A expatriação como estratégia Organizacional 
  

O avanço da internacionalização dos mercados e a crescente demanda por envio 

de profissionais a outros destinos por empresas multinacionais fez com que os recursos 

humanos desenvolvessem práticas para otimizar este processo. O desafio enfrentado 

pelos profissionais de RH em gerir um processo complexo e que envolve diversos atores 

trouxe novos questionamentos para academia sobre a forma mais eficaz de gestão 

internacional de pessoas e alcance dos objetivos da organização. “(...) é evidente a 

necessidade de um planejamento da GRH voltado à expatriação, haja vista que é um 

processo relacionado com o negócio da empresa e, em particular, com a GRH” (Gallon 

e Antunes, 2015, p.3) 

Os principais estudos acadêmicos com foco na temática da expatriação indicam 

a estratégia de utilizar o recurso da expatriação como forma de atingir objetivos 

organizacionais tem em vista por norma propostas como internacionalização da gestão, 

o desenvolvimento de determinado projeto ou capacitação dos profissionais em setores 

específicos, formar novas lideranças, desenvolvimento de novas técnicas e processos 

organizacionais, etc (Freitas, 2010; Dantas, 2011, cit. in Gallon e Antunes, 2015). Esta é 

uma prática interna adotada por empresas internacionalizadas e que também pode ser 

definida como destacamento ou missão internacional e que integra diferentes 

modalidades tais como a missão de curta duração (chamadas também de short-term 

assignment em inglês), tradicional, iniciativa própria do profissional e mobilidade 

internacional intermitente. Para tal, são atribuídas condições prévias ao início do 

processo, como relação contratual anterior ao período de expatriação, noção de 

duração da mobilidade e a existência de um acordo de destacamento a que formaliza o 

envio do profissional e suas condições enquanto expatriado. 

 Para organizações que visam adotar a expatriação como estratégia de expansão 

e internacionalização de suas empresas, devem ter em conta que um setor específico 

de Recursos Humanos para lidar com estas questões de caráter internacional torna-se 

essencial, visto ser uma área com diversos pormenores que influenciam diretamente no 

sucesso e retorno do investimento realizado para todos os envolvidos ou custos 

desnecessários e repatriação prematura fruto de negligências ou má adequação e 
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condução das fases envolvidos. Com o aumento da necessidade de enviar profissionais 

para outras geografias e a execução das práticas envolvidas no processo de expatriação, 

é natural que os erros sejam diminuídos e corrigidos ao longo das experiências e, quanto 

mais preparado os Recursos Humanos estiverem para lidar com questões relacionadas 

a este processo, maiores serão suas possibilidades de internacionalização. Deste modo 

intuímos que  

“em função da representatividade do processo na internacionalização da 

empresa, considera-se oportuno que as empresas tenham uma área 

responsável por essas pessoas, com políticas, práticas e procedimentos 

determinados, visto que quanto mais internacionalizada a empresa for, 

possivelmente, maior será o número de expatriações” (Gallon e Antunes, 

2015, p. 59) 

Segundo apontam Black, Gregersen, Mendehall e Stroh (cit. In McNulty & 

Tharenou, 2004. p.69) a expatriação é a mais forte e poderosa experiência para líderes 

globais com o intuito de formar e aprimorar as competências e perspectivas globais. 

Sendo também o investimento com maior custo por indivíduo que as companhias 

costumam fazer. É inegável que a logística envolvida em expatriar um colaborar deve 

ser vista como investimento a médio-longo prazo e que para o desempenho de um 

expatriado, tem que haver o envolvimento e comprometimento de toda uma equipa de 

gestão de Recursos Humanos empenhada para o sucesso da operação.  

Os resultados do desempenho do colaborador expatriado devem ser partilhados 

de forma constante e atualizada, durante os processos de expatriação e repatriação 

entre os membros das equipas envolvidas, tanto na matriz quanto na subsidiária, a fim 

de avaliar não só o desempenho do colaborador como indivíduo, mas como o 

desempenho de toda força-tarefa envolvida do início ao fim, com a intenção de reavaliar 

planos, saber se as expectativas foram atingidas e sobre as circunstâncias e estratégias 

para assumir novos processos de expatriação (Gallon e Antunes, 2015). 

De acordo com Perlmutter (1969, cit. in Pinheiro, Esteves e Suleman, 2015, p.50), 

há uma categorização de empresas multinacionais em etnocêntricas, policêntricas e 

geocêntrica. Na primeira, as orientações e diretrizes são definidas pela empresa-mãe 

assim como os recrutamentos e formações, enquanto que nas policêntricas este ponto 
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é mais independente e atende as especificidades do local. Já nas empresas consideradas 

geocêntricas, são voltadas para os objetivos globais, atendendo as diversas 

necessidades do cenário global. “Com base no feedback da repatriação obtido por 

gestores da subsidiária e pelo próprio repatriado, novas deficiências e estratégias 

poderão ser encontradas, bem como a necessidade de futuras expatriações” (Gallon e 

Antunes, 2015, p.57) 

Figura 3: Modelo das fases de expatriação elaborador por Bianchi  

 

 

Fonte: In: Modelos de Expatriação (2011, cit. in Gallon e Antunes, 2015,p.58)  
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4.1 - O investimento e o retorno: troca entre profissional e empresa, quanto 

custa expatriar e ser um expatriado? 
 

Os primeiros estudos sobre o retorno do investimento no profissional expatriado 

partiram das próprias empresas ao se aperceberem da falta de controlo sobre os 

investimentos feitos ao processo de expatriação e ao retorno obtido através dele. 

Diferentemente das pesquisas acadêmicas, as pesquisas elaboradas pelas próprias 

empresas podem apresentar características no método que podem comprometer os 

resultados, tais como adaptação de palavras, termos irrelevantes ou corporativos e 

omissão de dados. Entretanto, nota-se que nestas pesquisas, alguns aspetos parecem 

ter sido negligenciados e alguns dados omitidos, o que compromete a fidedignidade dos 

resultados comparativamente as pesquisas acadêmicas. McNulty (2014) questiona a 

lacuna acadêmica no que diz respeito a pesquisas empíricas neste tópico e que as poucas 

que existem, por vezes, parecem inadequadas se comparadas com as décadas de 

pesquisas que os Recurso Humanos estão envolvidos. Este ainda parece ser um campo 

ainda a ser bastante explorado. 

A primeira pesquisa acadêmica sobre o tema foi publicada em 20044 por Yvonne 

McNulty e Tharenou que adotaram o sistema de teorias para contextualizar a 

multidisciplinaridade que engloba as questões relacionadas com o investimento 

(financeiro e de recursos humanos) no expatriado. Este sistema adotado por McNulty e 

Tharenou (2004), tornou-se posteriormente o modelo inicial ao qual outros estudos 

tiveram como base. Ainda assim, a escassez de pesquisas voltadas para a questão da 

expatriação e o retorno do investimento feito por parte da organização, revela um 

campo ainda pouco explorado pelos acadêmicos dos Recursos Humanos e que ainda 

encontra-se a desenvolver a passos lentos enquanto isso, percebe-se a ansiedade das 

empresas em obter o retorno dos custos empregados para o programa de expatriação 

de forma imediata ou a curto prazo (McNulty, 2014).  

O que McNulty (2014) considera ROI (Return on Investment) representa a 

totalidade dos custos de enviar e manter um profissional em outro país com a finalidade 

 
4 N.A.: Considerando que os primeiros estudos acadêmicos sobre a temática da expatriação surgem em 
meados dos anos 1980, o estudo sobre o investimento realizado e o estabelecimento de métricas para 
este cálculo pode ser considerado tardio 
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de cumprir uma missão internacional, projeto, transporte de valores culturais e sociais 

da empresa, dentre outras finalidades em que somente a presença deste profissional 

qualificado poderia agregar. 

A decisão em adotar o processo de expatriação como estratégia empresarial, 

apresenta ser um grande desafio para os Recursos Humanos, já que demanda um alto 

grau de investimento financeiro no profissional (McNulty, 2014). Ainda assim, segundo 

McNulty (2014), a maioria das empresas multinacionais ainda não possuem boas 

métricas e estratégias para medir e calcular o retorno do investimento do expatriado. 

Algumas barreiras citadas por McNulty (2014) para medir o retorno do investimento 

realizado passam por não saber como alcançar o objetivo proposto inicialmente, a falta 

de apoio da chefia e dos diretores e a não importância devida aos pormenores 

envolvidos no processo. Sendo um dos maiores problemas a própria urgência ao retorno 

imediato do investimento despendido e a pressão em torno do profissional expatriado 

e dos Recursos Humanos envolvidos. 

Somente a partir do ano de 2007, os estudos empíricos sobre o retorno do 

investimento no expatriado tiveram maior destaque na academia e passaram a ser 

explorados com mais veemência e credibilidade. Ainda assim, o foco da maioria dos 

estudos tem sido sobre retorno do investimento financeiro e como as empresas 

conseguem (ou não) contabilizá-lo, deixando de lado aspectos importantes do processo 

que não podem, nem devem ser contabilizados. 

Em 2013, em um dos estudos feitos junto com outros colegas da academia é 

lançado através de McNulty o “handbook” com o intuito de servir como guia para 

ensinar os gestores de mobilidade internacional sobre o processo de expatriação na 

prática e também como guia para as práticas em retorno do investimento do expatriado, 

assim como uma política de mobilidade global. 

Apresenta-se, então, um modelo multidimensional com diferentes componentes 

para avaliar o sucesso da expatriação do ponto de vista organizacional. Tais 

componentes incluiriam: fatores externos, a gestão da expatriação e o retorno do 

investimento relativo ao custo e ao benefício para as organizações e para os expatriados.  



40 
 

O que muitas vezes é deixado de lado quando se trata de expatriação são os 

custos envolvidos no processo que não são de caráter financeiros. Além dos custos 

financeiros já esperados para o processo, há, também os custos pessoais, emocionais, 

familiares e sociais que precisam ser contabilizados. 

Para melhor desempenho, McNulty (2014) defende que cada empresa deve ter 

seu plano de expatriação personalizado e adaptado a sua realidade e objetivo a ser 

atingido, bem como em concordância com o profissional envolvido. Desta forma, as 

expectativas quanto ao retorno do investimento são mais próximas à realidade e a 

possibilidade do sucesso mais garantida. Os diferentes propósitos da expatriação 

também devem levar à diferentes escolhas feitas por parte do RH, tanto na escolha do 

profissional a ser expatriado tanto para as práticas adotadas pela equipa de RH. 

Sobre o futuro das pesquisas relacionadas ao retorno do investimento no 

expatriado, McNulty (2014) reafirma a necessidade do desenvolvimento de pesquisas 

relacionadas a esta área, sobretudo em três principais pontos: 

1. Retorno individual: a necessidade de focar no retorno do investimento no 

expatriado do ponto de vista do colaborador. (motivação, desenvolvimento 

pessoal, etc) 

2. Fatores impulsionadores e desmotivadores: falta de fidelidade à empresa, 

expatriação low-cost, controle da própria carreira, novas oportunidades 

3. Métricas: a necessidade do desenvolvimento de métricas para avaliar o retorno 

do investimento. O estabelecimento de métricas claras e objetivas a fim de 

diagnosticar falhas, pontos positivos, etc. 

Para além de ressaltar os poucos estudos realizados para perceber como o 

investimento alocado no colaborador expatriado pode ser calculado e que fatores pode 

aumentar ou diminuir este investimento/custo para a organização, deve ser levado em 

conta no sistema de gestão da expatriação é a natureza dinâmica do processo. Uma das 

barreiras para a implementação do sistema de retorno no investimento no expatriado é 

a falta de pessoal capacitado para a função, falta de competências para desenvolver este 

tipo de programa e falta de compromisso dentro da própria empresa por parte dos 

superiores hierárquicos em abraçar este tipo de programa. Assim, McNulty (2014) 
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considera que um dos problemas em avaliar o retorno do investimento no expatriado 

deve-se ao facto de não ser ter com clareza os objetivos que desejam ser alcançados 

com o processo. Termos como “desenvolvimento profissional”, “desenvolvimento de 

competências em liderança” são amplamente utilizados pelas empresas como objetivos 

a serem alcançados, porém, tais alvos são de difícil “medição” tornando a avaliação 

bastante vaga e nebulosa, o que pode causar confusões e frustrações tanto para as 

empresas quanto para os profissionais envolvidos.  

4.2. As teorias de abordagem sobre retorno de investimento dos expatriados 
 

Para McNulty (2014) a maior parte das empresas não apresentam 

procedimentos formais de avaliação sobre o retorno do investimento no expatriado, e 

quando possuem, por vezes apresentam-se como inadequados ou sem impacto nas 

decisões organizacionais. A fim de buscar estas respostas, Doherty & Dickman (2012, 

cit.in McNulty 2014, p.7) em seus estudos empíricos desenvolveram uma série de 

métricas para coletar dados relativos à performance, promoções, repatriação e retenção 

de custos. Por outro lado, Johnson (2005, cit. in McNulty 2014, p.8) aborda as métricas 

para os custos financeiros que incluem salários, taxas, gastos com habitação e educação 

dos seus dependentes. 

 Em contrapartida, McNulty e De Cieri (2013, cit. in McNulty 2014, p.8) propõem 

uma alternativa no modelo de avaliação do retorno do investimento em que foca menos 

nas métricas de avaliação e mais em um quadro de avaliação centrado no planeamento 

estratégico e nas medidas práticas operacionais. As métricas podem apontar os 

resultados obtidos, porém, não indicará o que levou a empresa a atingi-la. Foca no 

resultado e não no processo em si, o que pode se tornar um problema na questão de 

implementação de melhorias. 

Segundo McNulty (2014), há três escolas de pensamento sobre o tema: 

1. Abordagem de pesquisa-ação: foco no retorno dos investimentos para a 

empresa. Através de estudo de caso (Doherty e Dickman, 2012). O problema 

envolvido é a dificuldade no compartilhamento de dados completos já que, 

como estudo de caso, esbarra em questões como proteção de dados e 
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confidencialidade de informação. Foco da abordagem majoritariamente 

financeiro. McNulty (2014) combate a ideia com o argumento de ao invés de ter 

foco em métricas como performance, promoção, retenção de custos, etc, 

deveria ser adaptado de acordo com o contexto, incluindo propósito do 

processo, características externas, considerações individuais do trabalhador. 

 

2. Abordagem do capital intelectual: foco na interpretação através das experiências 

e dos gestores de Recursos Humanos e dos profissionais expatriados. Segundo 

McNulty et al. (2009, cit. McNulty 2014,p.10) o erro das empresas em 

estabelecer métricas para o retorno do investimento no expatriado se deve a 

não abordar de forma apropriada a avaliação do investimento em capital 

humano e não a falta de avaliação formal das práticas. A abordagem do capital 

intelectual pode ser mais relevante do que as demais abordagem que envolvem 

custos. Esta abordagem ressalta a importância na valorização do capital humano 

(social, estrutural e intelectual) e a conversão do capital intelectual individual em 

capital intelectual organizacional (coletivo). Foco na transferência de 

conhecimentos através da expatriação/repatriação.  

  

3. Abordagem sistemas de teorias: a expatriação como parte do todo. Foco na 

combinação ampla e mais abrangente de fatores externos e estratégicos. A 

expatriação é apenas um elemento do sistema estratégico de gestão que está 

diretamente interligado a outros elementos dentro da empresa e que influencia 

e é influenciados por outros elementos deste sistema. O sistema de gestão da 

expatriação faz parte do conjunto organizacional, desde eventos, políticas, 

práticas e estratégias e tem impacto direto nas demais funções. Os quatros 

pilares do sistema consistem em 1. Estratégia global de pessoal; 2. Propósito de 

uma missão internacional; 3. Factores organizacionais e; 4. Fatores individuais. 

(McNulty, 2014, p.13).  
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Figura 3: Modelo conceitual de Retorno do Investimento no Expatriado  

 

 

Fonte:  McNulty e Inkson (2013) 

  Segundo os estudos apresentados por McNulty e Tharenou (2004), apenas 30% 

das organizações que participaram da pesquisa classificaram o retorno feito no 

expatriado como “bom” ou “excelente”, enquanto 70% responderam que o retorno foi 

mediano, regular ou baixo. Para evitar este custo elevador diante do baixo retorno do 

investimento, muitas empresas têm optado por adotar estratégias alternativas e com 

investimento reduzido e com deslocamentos ocasionais tais como, viagens à negócios, 

expatriação de curta duração, missões de curto prazo e também fazendo o uso da 

tecnologia através de vídeo chamadas, vídeo conferências, etc. 
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Novamente, apesar do alto investimento envolvido durante o processo de 

expatriação, há poucos estudos acadêmicos voltados para o tema, o que decorre em 

uma falta de definição e métricas para avaliar o investimento, além de fatores que 

aumentam ou reduzem os custos, tendo que por vezes recorrer a conceitos de outras 

disciplinas como economia e contabilidade, ao invés de definir estes conceitos pela 

óptica dos Recursos Humanos. (McNulty e Tharenou, 2004) 

Nas definições de retorno de investimento no expatriado deve incluir-se tanto 

os custos e benefícios financeiros quanto os não financeiros. Ressalta-se também que o 

retorno do investimento obtido com a expatriação tende a ser maior quando a 

preparação inicial é realidade com o chefe de equipa a ser expatriado do que com um 

expatriado que seguirá para um projeto técnico. 

McNulty e Tharenou (2004) reafirmam a importância de ter os custos analisados 

dentro do contexto das atividades relacionadas a expatriação para que se tenha uma 

percepção mais adequada destes custos e dos benefícios envolvidos durante a 

expatriação.  

A práticas de RH – sobre retorno do investimento antes, durante e depois da 

expatriação como apontam McNulty e Tharenou (2004): 

1. Planeamento da expatriação (do programa) – definição de objetivos claros, é 

necessário ter bem definido o propósito da expatriação na fase de planeamento. 

Expatriação ad hoc tendem a trazer menos resultados e demonstram maior 

dificuldades em atingir os objetivos por conta da “pressa” e da rápida 

preparação. Quanto maior e mais cuidadoso o planeamento da expatriação, 

maior as chances de sucesso, diminuição de custos e aumento de benefícios e 

do retorno do investimento.  

2. Recrutamento e seleção dos expatriados – aquando do recrutamento e da 

seleção não se obtém um casamento perfeito entre os objetivos pretendidos 

pela empresa com a expatriação e o perfil e competências do expatriado, é 

menos provável atingir estes objetivos. (Arthur e Bennett 1995; Farid e Buda 

1998; Milliman, Von Glinow, e Nathan 1991, cit. In McNulty e Tharenou, 2004, 

p.80).  Também quando se propõe selecionar profissionais de forma a suprir uma 
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necessidade imediata (ad hoc) e não baseada em uma situação planeada dentro 

da estrutura organizacional e juntamente com o colaborador, apresentam altas 

chances de quedas (baixa) de produtividade e repatriação prematura, o que 

decorre, consequentemente, mais custos para as organizações (Forster, 2000; 

Harris, and Brewster 1999; Torbion 1994; Welch and Welch 1997, cit. in McNulty 

e Tharenou, 2004, p.80) 

3. Administração do programa: alocação – Com o planeamento bem definido e a 

seleção do candidato mais adequado à proposta, inicia-se o processo de 

alocação do colaborador. Algumas empresas, visando reduzir custos e otimizar o 

serviço (quando não dispõe de um RH especializado em questões internacionais), 

terceirizam importantes atribuições tais como busca e aluguer de residências, 

solicitação de visto quando necessário etc. Podendo também ser uma alternativa 

para que o RH tenha maior disponibilidade e foco na estratégia da expatriação.  

4. Compensação/Remuneração: é importante pensar na adequação referente a 

remuneração do expatriado para que este profissional se sinta motivado e 

mantenha a alta performance esperada. Estas compensações devem prever o 

ordenado base acordado, bonificações de mobilidade e provisões de despesas 

inesperadas por parte do expatriado (McNulty e Tharenou, 2004)  

5. Treinamento e Desenvolvimento: necessidade de treinamento e preparação 

adequada para assegurar que os objetivos da expatriação serão cumpridos e 

reduzir as chances de insucesso e aumento de custos (McNulty e Tharenou, 

2004, p.82). Esta preparação envolve conhecimentos culturais e linguísticos do 

local de destino, tanto para o colaborador quanto para os membros de sua 

família que irão segui-lo (Black e Gregersen 1991; Forster 2000, e Mendenhall e 

Stahl 2000, cit. in McNulty e Tharenou, 2004, p.82) 

6. Práticas de suporte à família: segundo estudos apresentados por McNulty e 

Tharenou (2004) a falta de um suporte à família do expatriado, tal como a 

preparação escolar dos filhos, realocação de carreira do cônjuge, dentre outros, 

são fatores fundamentais para o sucesso da expatriação. O bem-estar familiar 

traz segurança ao profissional, o que o permite exercer sua função com melhor 

performance e empenho. Dificuldades familiares, tais como negativa do cônjuge 

ou filhos a mudarem de país, instabilidade no lar, e falta de apoio familiar são 
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fortes elementos para o insucesso da expatriação, sendo esta com a repatriação 

prematura ou até mesmo desistência antes da partida (Black e Gregersen, 1991, 

cit. in McNulty e Tharenou, 2004, p.83). 

7.  Performance da Gestão – Durante o processo de expatriação, a performance da 

gestão do RH em conjunto com o colaborador, dispõe da possibilidade de prever 

problemas ou dificuldades em atingir metas estabelecidas e agir a tempo,  para 

além de ajustar as metas, uma boa performance por parte da gestão de RH visa 

a redução de custos e o aumento de benefícios a ser extraído com a expatriação. 

A gestão de RH também deve ser responsável por prever formações e 

atualizações profissionais. O olhar dos recursos humanos pode ser essencial para 

captar possíveis insatisfações, frustrações e outros fatores que possam ameaçar 

a performance ou até mesmo toda a expatriação (Brewster e Scullion 1997; 

Schuler et al. 1991; Tahvanainen 2000, cit. in McNulty e Tharenou, 2004, p.83). 

8. Repatriação – Um dos momentos críticos para os recursos humanos envolvidos 

no processo de expatriação é sua finalização. O sucesso da repatriação influencia 

diretamente no balanço do retorno do investimento realizado. Segundo estudos 

apresentados por McNulty e Tharenou (2004), a fase de repatriação apesar de 

ser uma das mais delicadas fases de todo o processo, é uma das mais 

negligenciadas pelas empresas. Devido a falta ou não suficientemente adequada 

integração do profissional recém regressado, não é incomum que este 

demonstre descontentamento e sinta-se desvalorizado diante da não 

equivalência de suas competências, como por exemplo, retorno ao cargo 

anterior depois de ter despendido grande parte de seu tempo pessoal e 

profissional para o desenvolvimento profissional em prol da organização durante 

seu processo de expatriação  o que pode levar a dificuldade em  retenção destes 

profissionais. 

9. Retenção: este elemento possui, sem dúvidas, um alto custo a ser considerado 

para as empresas que se utilizam da expatriação como estratégia organizacional. 

O custo envolvido em reter o profissional recém repatriado, é muitas vezes 

elevado e precisa ir de encontro com as expectativas do profissional. 

Considerando o alto investimento (financeiro, tempo, etc) destinado ao 

professional expatriado desde o início do processo, é preciso calcular também, 
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os custos de manter tal profissional nos quadros da empresa (McNulty e 

Tharenou, 2004). Este profissional torna-se atraente também para empresas 

concorrentes o que veem reconhecem a qualificação do profissional tanto 

quanto para as competências adquiridas e de certa forma, patrocinada pela 

outra empresa. 

Por fim, McNulty e Tharenou (2004) concluem que um RH eficiente acompanha 

o processo de expatriação desde o seu planeamento, até a o momento de retenção do 

profissional e é capaz de antever questões ao longo do processo que culminariam em 

baixo rendimento, não atingindo objetivos propostos ou tendo a repatriação adiantada.  

Para além de ter em atenção as necessidades de cada caso, cada profissional, cada 

função e cada processo e suas particularidades.  
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Capítulo 5 – A Gestão de Recursos Humanos em prática 

 

5.1. Apresentação da Empresa  
 

Para a realização do Estágio Curricular na área dos Recursos Humanos e com a 

finalidade de me aprofundar na temática escolhida, iniciei em outubro de 2019 as 

atividades dentro de uma empresa multinacional portuguesa e que atua na área de 

engenharia e construção de grandes projetos, nomeadamente, hospitais, hotéis, portos, 

dentre outros. Por motivos de confidencialidade de informações e para preservar a 

empresa em questão e todos os demais envolvidos, utilizo neste relatório o nome fictício 

de Porto-Gaia Engenharia.  

Fundada em 1981, a sede desta empresa está localizada em Vila Nova de Gaia, 

no distrito do Porto e o grupo está expandido através de subsidiárias para outros sete 

países nomeadamente Angola, Argélia, Bélgica, Dinamarca, França, Moçambique e 

Reino Unido. Durante estes quase 40 anos, a empresa vem sendo administrada de forma 

familiar e cada empresa possui direção própria. 

Em Portugal, concentra-se a maior parte dos profissionais administrativos e onde 

é feita a gestão dos Recursos Humanos da matriz e das subsidiárias nas demais 

geografias onde o grupo atua. Também é na matriz em Portugal, onde se planeiam e 

elaboram os projetos a entrar em execução seja em Portugal ou em outros países. 

Apesar da concentração das funções administrativas e carreiras de topo estarem em 

Portugal, a direção geral da empresa está localizada em Angola. 

A Porto-Gaia Engenharia é referência na área em que atua, pois, desenvolve 

projetos complexos e a nível mundial. Dentre as especialidades da empresa estão a 

instalação de sistemas hidráulicos, elétricos e sistema de climatização (AVAC) em 

grandes construções. São projetos importantes e do qual a empresa se utiliza para 

aumentar seu portfólio com orgulho de seus feitos. 

Na altura da realização do estágio (outubro de 2019 a fevereiro de 2020), a 

empresa contava com projetos em andamento (fase inicial ou em finalização) em 

Portugal, Bélgica, Dinamarca, França e Reino Unido.  
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5.2. Descrição das Atividades 
 

 Logo no primeiro dia de estágio fui apresentada a toda equipa do escritório em 

Portugal, não apenas às pessoas do setor onde estagiei, mas todos na empresa já 

estavam a espera da nova estagiária em Recursos Humanos da empresa.  

 Foi-me facultado um espaço junto aos demais profissionais dos Recursos 

Humanos em que tive acesso aos computadores da empresa, assim como também 

obtive um endereço de email corporativo e palavra passe para impressões e demais 

serviços que poderiam me servir para realizar o estágio. 

 Em poucos dias, os demais colaboradores da empresa já me chamavam pelo 

nome e me delegavam tarefas relativas à minha função, o que me permitiu perceber 

com maior clareza as dinâmicas ocorridas dentro da empresa, assim como ter acesso 

aos documentos e acompanhar o andamento das atividades da empresa e também, de 

alguma forma, fazer parte delas. Desta forma, posso assegurar que descrevi neste 

relatório a realidade da empresa tal qual me foi apresentada durante o período em que 

lá estive. 

 Fazia parte da minha rotina enquanto estagiária, observar as dinâmicas 

envolvidas no departamento de Recursos Humanas da empresa e realizar tarefas 

relativas ao departamento, nomeadamente, atualizar o plano anual de formação da 

empresa de acordo com suas realizações, me comunicar com as entidades formadoras 

a fim de inscrever os colaboradores nacionais e expatriados de acordo com a 

necessidade de formação solicitada pelos superiores, emitir certificados de formação 

interna através da plataforma SIGO, atualizar e distribuir os certificados de formações 

externas dentro das pastas dos colaborares para que os mesmos tivesse acesso, para 

além da elaboração de planos de monitorização e controlo de atividades dos expatriados 

(partida, regresso e situações ocasionais). 

Durante o estágio, pude também conhecer a logística de funcionamento do 

Programa Sharing Knowledge. Com o auxílio da minha supervisora de estágio, realizei 

atividades de monitorização, controlo e execução do programa em todas as etapas do 

processo de expatriação que envolviam os colaboradores angolanos e moçambicanos 
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com destino às outras geografias, com maior concentração no projeto de construção de 

um hotel de cinco estrelas que estava a decorrer na Ilha da Madeira naquele período.  

As minhas atividades consistiam em monitorizar os ficheiros e mantê-los 

atualizados das alterações ocorridas durante o dia, nomeadamente partidas e chegadas, 

alterações de bilhetes aéreos, dentre outros. Inscrições e monitorização dos expatriados 

nas formações. Emissão de certificados de formação pela plataforma SIGO para todos 

os colaboradores (expatriados ou não). Monitorização, atualização e solicitação de 

vistos e agendamentos para renovação de vistos através da página do SEF, para que o 

período de estadia legal do expatriado não fosse caducasse e, por consequência, trazer 

possíveis constrangimentos ao colaborador e a empresa. Receber, registar e atualizar os 

ficheiros com os atendimentos médicos realizados pelos colaboradores expatriados e 

encaminhar as faturas para o setor financeiro da empresa. Elaborar descritivo de função 

para avaliação da direção. Participar de reuniões de acompanhamento e ponto de 

situação dos expatriados, conforme a necessidade.  

Por sempre ter apresentado curiosidade sobre o universo do imigrante e suas 

interações culturais e o tema do processo expatriação em grandes empresas ser algo já 

de meu interesse, o Programa desenvolvido dentro da empresa pareceu-me ser um 

tema pertinente a ser trabalhado e desenvolvido para este relatório. Considero muito 

positiva a experiência de fazer parte do ambiente organizacional como observadora- 

participante e, sem dúvidas, este estágio acrescentou para meu percurso profissional 

por me apresentar a realidade organizacional. A empresa apresentava todas as 

condições de receber estagiários, tanto a nível estrutural quanto a nível de pessoal, 

tendo sempre a supervisão da responsável pelo departamento e podendo contar com a 

atenção e suporte dos demais colaboradores. Apesar da experiência ser positiva, 

destaco como desafio à proposta do estágio curricular a carga horária diária e intensa 

que inviabiliza o acompanhamento das leituras e de outras atividades profissionais de 

forma concomitante.  
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5.3. Conhecendo o Programa Sharing Knowlegde 
 

O Programa Sharing Knowledge, desenvolvido pelo setor de Recursos Humanos 

e Gestão de Pessoas da empresa em Portugal, surgiu como estratégia para o triénio d 

2017-2019 e tem como objetivo promover a mobilidade, integração e formação de seus 

colaboradores, especialmente entre as três empresas do grupo, Portugal, Angola e 

Moçambique. Com a expansão dos contratos de adjudicação dos projetos e obras, 

mostrou-se necessária mão de obra especializada para determinadas funções. A fim de 

aproveitar os colaboradores de outros país para estas empreitadas, a empresa 

portuguesa, detentora de maior parte da administração do Grupo, viu na expatriação 

de média duração uma possibilidade de também, através da formação e 

desenvolvimento de competências aprimorar seu quadro de colaboradores e motiva-los 

através da experiência internacional e do aprendizado de novas tecnologias. Com o 

processo de repatriação e o retorno dos colaboradores a seus países de origem, a 

empresa que os enviou receberia profissionais mais atualizados e capacitados com 

novas tecnologias, competências e vivência internacional, trazendo para todo o grupo 

uma mais valia em termos de recursos humanos a ser partilhada a todos. 

Características do Programa: 

1) Os participantes são trabalhadores de Angola e Moçambique; 

2) Tem como países de destino: Portugal, França, Bélgica, Dinamarca e Reino 

Unido; 

3) Costumam durar de 6 meses a 1 ano, a depender da necessidade e duração 

do projeto, da validade do visto obtido e do desempenho do colaborador na 

função em que atua assim como sua integração à equipa e dentro de um 

contexto social no país; 

4) Os candidatos interessados em participar do programa são sondados pelos 

Recursos Humanos da empresa de origem afim de perceber se há interesse 

e disponibilidade para participar do programa, assim como a recomendação 

dos superiores hierárquicos;  

5) Somente o colaborador seguia para o país de destino, sua família não era 

integrada ao programa; 
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6) Os trabalhadores podem participar do Programa mais de uma vez caso 

houvesse interesse; 

7) A escolha do destino em que o colaborador irá se apresentar, é de feita 

apenas pela empresa e não uma escolha do colaborador;  

8) São oferecidas viagens  

9) Apenas participam do Programa os profissionais de cargos técnicos e 

operacionais;  

A partir destes dados, podemos assumir que a empresa Porto-Gaia Engenharia 

opta por projetos de missão de curta duração (short-term assignment) como estratégia 

organizacional e com vistas em reduzir os custos com o processo em comparação a uma 

expatriação tradicional. 

5.4. As etapas do Programa  
 

 Primeiramente, são coletadas dentro das empresas em Angola e Moçambique, 

informações sobre os trabalhadores aptos a participarem do Programa. São 

considerados aptos os profissionais que possuem boas referências de seus superiores, 

possuem passaporte válido e demonstram interesse em atuar temporariamente fora do 

país. Estas informações chegam periodicamente e ficam armazenadas em um banco de 

dados informatizado e partilhado entre as empresas de Portugal, Angola e Moçambique 

em tempo real. Nestas informações estão contidos os dados dos trabalhadores acerca 

da disponibilidade em participar do Programa, se já era portador de passaporte, visto e 

se havia recomendação de superiores para a expatriação. Neste banco de dados 

também era possível monitorizar o local, data de partida e chegada de cada colaborador 

e sua função, sendo um papel dos Recursos Humanos em Portugal a verificação, 

atualização e validação dos dados lá contidos. O recrutamento e seleção dos 

trabalhadores participantes do PSK é muitas vezes realizada sem o profissional dos 

Recursos Humanos responsável pelo processo conhecer pessoalmente o profissional a 

ser expatriado, sem saber os pormenores envolvidos em sua vida profissional e pessoal. 

Desta forma, nota-se que o recrutamento e a seleção destes profissionais ocorrem de 

forma informal e reativa, sendo  
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5.4.1. Antes do embarque: 
 

Consoante as necessidades dos projetos em andamento, os diretores solicitam 

aos Recursos Humanos da empresa em Portugal profissionais para as funções em que 

necessitam e estes nomes surgem dentro do banco de dados da empresa. Este pedido 

era encaminhado através de e-mail para a responsável pela Gestão de Pessoas e 

Mobilidade Internacional, que verificava em um base de dados existente a lista dos 

trabalhadores angolanos e moçambicanos aptos e disponíveis a participar do programa 

e de acordo com sua experiência e função exercida no seu país de origem. A partir da 

análise dos trabalhadores contidos nesta base de dados, era identificado e selecionado 

o potencial trabalhador a participar do Programa considerando suas competências 

técnicas profissionais para a exercer a função requerida pelo responsável da obra. Após 

a escolha, era primeiramente contactado a empresa em Angola ou Moçambique 

informando que havia interesse naquele determinado trabalhador e se haveria algum 

impedimento para que ele não participasse do Programa. Após esta comunicação com 

a empresa local, era feito o contato direto da empresa em Portugal com o trabalhador 

a fim de lhe perguntar se era de seu interesse a participação no Programa durante 

aquele determinado período. Com a resposta afirmativa, seguia-se para os trâmites 

burocráticos que poderiam levar dias, semanas ou até meses. Era feito o pedido de 

solicitação de visto a título de formação/estudo ao consulado português no país de 

origem – vale ressaltar que toda parte burocrática era realizada pela responsável de 

Gestão de Pessoas e Mobilidade Internacional, delegando, sempre que possível, parte 

das atividades relacionadas ao processo a outros profissionais do setor dos Recursos 

Humanos. Com a emissão do visto e autorização de viagem, dava-se seguimento ao 

pedido de compra de passagens áreas e a contratação de seguro-viagem para aquele 

trabalhador. Antes do embarque, portanto, ainda no país de origem, era assinado o 

acordo de destacamento entre o profissional e a empresa, firmando o acordo com as 

condições pré-estabelecidas.  Era preferível aguardar alguns dias, se caso fosse, para 

que mais de um trabalhador pudesse realizar a viagem no mesmo dia, a integração, 

socialização e sensação de segurança em embarcar nesta nova experiência com outros 

companheiros de trabalho e pessoas já conhecidas do convívio. Contrariamente ao que 

vimos na literatura sobre expatriação que ressalta a importância do acompanhamento 
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da família junto ao trabalhador, no Programa Sharing Knowledge o expatriado segue 

para o país de destino sem por vezes conhecer seus colegas de trabalho que o 

acompanharão neste projeto pelos próximos seis ou doze meses. Junto ao processo de 

compra de passagens e seguros, são feitos os pedidos de EPI’s5 necessários para a 

execução da função (capacetes, abrigos, botas, meias, luvas, etc), também recebem 

roupas apropriadas para o clima do local de destino. Para o inverno europeu, é 

proporcionado roupas térmicas e agasalhos. Também era comunicado ao setor da 

empresa em Portugal chamado “produção”, em que uma pessoa era responsável pelo 

alojamento e fornecimento de pormenores como roupas de cama e banho, produtos de 

higiene e limpeza, dentre outros itens para que estivesse tudo para a chegada do 

trabalhador. Com o passaporte, visto e bilhete em mãos, o trabalhador seguia viagem 

rumo ao país de destino (Portugal, França, Bélgica, ou Reino Unido). A sua partida e 

chegada eram monitorizadas através de contato telefônico com a agência de viagem 

para a confirmação do embarque e com o próprio trabalhador para controlar possíveis 

atrasos ou alterações durante a viagem. Este é um momento de apreensão por parte da 

gestão de pessoas, por conta dos casos de desaparecimento durante a viagem ou 

negativa de entrada no país por parte das autoridades alfandegárias, principalmente do 

SEF, em Portugal 6. Ao chegar no aeroporto de destino, um trabalhador ou o responsável 

pelos expatriados no local vai ao seu encontro para conduzi-los até o 

alojamento/residência e iniciar o processo de integração com a equipa. 

5.4.2. O durante 
 

Com a chegada ao país de destino, antes de iniciar sua atividade laboral in loco, 

os trabalhador participam da sua primeira atividade no âmbito da formação. Com 

duração de aproximadamente 2h, é realizada a ação de formação de acolhimento por 

parte da empresa e novo território. Somente nesta formação, são explicadas as regras, 

a dinâmica do Programa, os objetivos a serem atingidos individualmente e pelo grupo e 

feitas as entregas dos EPI’s. Em cada obra, há um responsável nacional pelos expatriados 

 
5 Equipamentos de Proteção Individual: itens obrigatórios que auxiliam na segurança e no bem estar dos 
colaboradores durante a atividade profissional 
6 Nota: Como será detalhado ao longo desta secção, não era incomum o não embarque 
ou o desaparecimento entre uma conexão em aeroportos europeus 
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do Programa que também acabam por ser tornar uma espécie de mentor a quem eles 

podem recorrer em casos de queixas, aconselhamentos, problemas de saúde, etc. Estas 

questões, primeiramente são solucionadas por estes responsáveis a quem eles 

reportam e este repassam as informações posteriormente para a responsável pela 

gestão de pessoas da empresa, no escritório. Os mentores são uma espécie de 

intermediário entre os expatriados e a empresa portuguesa. 

Concluída a fase do acolhimento, é dado início as atividades dentro do local de 

trabalho. Com turnos de oito horas diárias, os trabalhadores executam suas funções 

conforme as competências anteriormente apresentadas.  

Com o desenrolar do projeto e com a necessidade de implementação de novas 

tecnologias, os diretores das obras em andamento enviam aos Recursos Humanos da 

empresa em Portugal os nomes dos colaboradores expatriados e a formação que devem 

ser inscritos. Desta forma, os trabalhadores são inscritos nas formações conforme suas 

competências e as necessidades do projeto. As formações ocorrem tanto dentro do local 

de trabalho, quanto em locais pré-definidos para a formação e estas podem ser tanto 

dirigidas especificamente para os colaboradores expatriados quanto para todos os 

envolvidos (os nacionais).  

A empresa dispõe de um plano de formação anual já pré-definido pelos Recursos 

Humanos que contempla em sua lista de participantes os trabalhadores nacionais e os 

expatriados presentes e este plano é ajustado conforme a necessidade de formação e 

especialização dos projetos em andamento.  

Ao fim da formação, é emitido um certificado de participação a todos os 

trabalhadores que concluem a formação e o próximo ao seu processo de repatriação, 

lhes são entregues os certificados obtidos durante aquele período. 

Com a conclusão do projeto em questão ao qual são convocados, havendo 

necessidade da mesma função ser executada em outro projeto do grupo, os expatriados 

são novamente direcionados a este outro destino a fim ingressar neste novo projeto, 

nem sempre retornando ao país de origem para visitas familiares, se não estiver no 

prazo acordado para o regresso. 
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5.4.3. O depois: a repatriação 
  

Com a finalização do projeto, as incertezas sobre o regresso ao país de origem 

ressurgem. A depender da situação de cada trabalhador expatriado, há a possibilidade 

ou não de renovação do contrato com a empresa de origem. O investimento no 

expatriado não é uma garantia de retenção do mesmo. Pelo que foi verificado são 

poucas as perspectivas de contratação pela empresa matriz ou prolongamento do 

período de expatriação por tempo indeterminado. Alguns casos foram relatados como 

regresso antecipado devido a não adaptação ao local ou frustração das expectativas 

criadas.  

5.5. Os imprevistos durante o programa:  
 

5.5.1. Os desaparecimentos 
 

 Um fator que causava ansiedade em todo o setor do RH e era acompanhado com 

bastante apreensão, era o embarque e o desembarque dos expatriados nos aeroportos. 

Os bilhetes aéreos eram entregues em mãos aos trabalhadores pelos Recursos Humanos 

ou pelos supervisores da empresa de origem e a monitorização do embarque era feita 

através da verificação da utilização do bilhete aéreo pela agência de viagem que realizou 

a compra deste em nome da empresa. Os Recursos Humanos contactavam a agência 

para obter esta confirmação, e então, era aguardado a chegada destes colabores no 

aeroporto de destino. Em situações em que, por exemplo, o aeroporto de Lisboa era o 

primeiro local de chegada à Europa, era mais comum o desaparecimento após a 

passagem pelo SEF que verificava a autorização de entrada no país. Foram 

aproximadamente 10 trabalhadores no ano de 2019 que não embarcaram para o 

próximo voo a partir de Lisboa, e já não mais se conseguia contato telefônico ou notícias 

do seu paradeiro.  

 Mesmo durante o decorrer da expatriação, há diversos relatos de 

desaparecimentos voluntário, em que o trabalhador não aparecia em seu posto de 

trabalho e havia retirado seus pertences da residência partilhada sem dar mais notícias. 
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 Ao ser contatada a família acerca do desaparecimento, alguns diziam 

desconhecer o desaparecimento, outros confirmavam que o trabalhador se encontrava 

bem mas, não iria comparecer ao posto de trabalho, sem dar muitas informações.  

Outro momento de ansiedade para o RH da empresa, era durante o 

repatriamento. Chegava à empresa, através de terceiros e notícias não confirmadas, que 

era provável que determinados trabalhador não retornassem a seus países de origem, 

e portanto, não embarcariam nos vôos programados pela empresa. Novamente, a 

empresa acionava a agência de viagem responsável pelos bilhetes para saber se todos 

ou quais trabalhadores embarcaram no regresso, ou não. Com o visto de permanência 

em território estrangeiro caducado ou próximo da data, muitos viam neste último 

momento a chance de não regressar. 

A empresa, contatava as autoridades competentes sobre o desaparecimento do 

trabalhador, mas estas alegavam que, por se tratar de pessoa maior de idade, nada 

poderiam fazer, a não ser registar o desaparecimento, procedimento adotado pela 

empresa, porém, sem o retorno esperado.  

5.5.2. Problemas familiares 
 

As questões familiares se apresentaram frequentes durante os processos de 

expatriação acompanhados. Era comum que questões relacionadas à esposa e filhos 

surgissem com o passar dos meses. A não inclusão da família na tomada de decisão 

sobre a viagem, em contraponto com o indicado nas literaturas supracitadas, refletia no 

decorrer das fases de expatriação. Dentre os casos observados, um trabalhador 

reportou informalmente aos Recursos Humanos que um de seus colegas havia 

engravidado uma jovem com quem se relacionava em Portugal, durante o período de 

expatriação, causando preocupação no departamento de Recursos Humanos e Gestão 

de Pessoas sobre como melhor lidar com a situação. Também surgiram casos de esposas 

de trabalhadores que ficaram no país de origem com os filhos e que telefonavam para a 

gestora dos Recursos Humanos em Portugal e pessoa a quem os familiares tinham como 

contacto, a cobrar que o marido regressasse de imediato ou que lhe enviasse dinheiro a 

eles, já que a esta esposa havia tido notícias por terceiros de que o marido havia 
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constituído outro relacionamento durante sua estadia em Portugal e precisava que o 

marido, informando ser o provedor da casa, fornecesse ao menos o básico aos filhos.  

Um dos entrevistados de forma espontânea e informal durante a festa de 

confraternização de fim de ano da empresa, relatou estar ansioso com o retorno à casa, 

pois, partiu deixando sua mulher grávida e retornaria já para conhecer seu filho, que 

havia nascido havia poucas semanas. Referiu que contaria a seu filho, quando este já 

pudesse entender, que o pai estava em uma missão internacional na época de seu 

nascimento. 

Há registos de que alguns trabalhadores que perderam parentes durante o 

período de expatriação não puderam acompanhar os ritos de funeral e enterro de seus 

entes queridos. Embora, a empresa tenha oferecido a viagem de regresso ao 

trabalhador para a visita à família, esta não foi possível por conta do tempo de viagem 

e cronologia do ritual que já estaria dado por encerrado. Há menções dos superiores de 

que os expatriados se mostraram abatidos e desanimados durante alguns dias, e houve 

um trabalhador que recusou o dia de folga para o luto, pois no trabalho manteria a 

“cabeça ocupada”. 

5.5.3. Trazer a família por conta própria 
 

 Durante o acompanhamento do processo de expatriação ao longo do estágio 

curricular, foi reportado ao departamento de Recursos Humanos que ao menos um 

trabalhador da empresa de Moçambique trouxe a sua família (esposa e dois filhos 

menores de idade) por conta própria para o país em que se encontrava, Portugal. 

Colegas de trabalho também expatriados que dividiam casa com este trabalhador, 

relataram aos seus superiores e à supervisão dos Recursos Humanos que este havia se 

mudado desta casa para um local desconhecido com sua família recém chegada à 

Portugal.  Foi feita a comunicação à empresa em Portugal sobre esta situação e a 

empresa decidiu não intervir neste caso. Houve posteriormente uma tentativa por parte 

do trabalhador de que a empresa em Portugal o contratasse e assim, não teria que 

regressar à Moçambique. Entretanto, não obteve sucesso e ao final de seu contrato com 

a empresa de origem, este trabalhador não teve seu contrato renovado por lá, 
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tampouco iniciou atividades pela empresa portuguesa, sendo desligado totalmente do 

Grupo.   

5.5.4. Relações conflituosas e outros desafios 
 

 Constam nos relatórios da empresa, casos relacionados a problemas com 

ingestão de álcool tanto durante o período de trabalho, quanto nos momentos de folga. 

Há relatos de casos em que a GNR teve que ser acionada na tentativa de intermediar e 

solucionar conflitos entre os expatriados que causavam confusões nas residências 

quanto nas ruas. Estas situações encontram-se relatadas nos ficheiros “Registo de 

Ocorrência”. 

 Este era um dos motivos de conflitos e desavenças dentre os trabalhadores 

expatriados, principalmente na questão ordem e respeito nas residências. Em 

determinado registo, o descontrolo mediante ao consumo de bebidas alcoólicas foi o 

provocador de conflitos em uma das residências. Foi reportado queixas devido ao 

barulho e comportamento agressivo de determinado colaborador e que provocavam 

distúrbios perante os outros moradores, inclusive com queixas por parte dos vizinhos, 

destacando a recorrência da situação. Há relato de agressão física, em que um outro 

colaborador foi afetado, o que lhe provocou um hematoma na cabeça e objetos pela 

casa partido. Houve, neste caso, a necessidade de acionamento da polícia para mediar 

o conflito. Neste caso, foi solicitado de imediato o repatriamento deste trabalhador.  

Há nos Registos de Ocorrência da empresa, relatos de comportamento 

conflituoso por parte de um trabalhador e menção a ameaças físicas ao superior 

hierárquico por parte do profissional, situação essa que segundo o próprio registo, já 

havia acontecido anteriormente e tentado ouvir as partes e acalmar os ânimos. O 

trabalhador expatriado foi posteriormente afastado das funções e ao retornar ao seu 

país de origem, não teve seu contrato renovado.  

 Dentre as questões de saúde reportadas durante o acompanhamento para este 

relatório de estágio, foi possível observar através de ficheiro de monitorização  que a 

maioria dos casos acompanhados entre fevereiro e dezembro de 2019 foram 

ocorrências de consultas de urgência em clínica e que resultaram em faturas onerosas à 
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empresa por conta da não cobertura do seguro viagem contratado para os trabalhador. 

Há também registos de consultas dentárias de urgência e internamento hospitalar de 

trabalhador por diversos motivos de saúde desde simples mal estar até problemas 

respiratórios e doenças de alto contagioso. 

Problemas relacionados ao domínio do idioma falado no país de destino, fazendo 

com que os trabalhadores expatriados tivessem pouca ou nenhuma interação com a 

comunidade local e para além de tornarem-se extremamente dependente de seus 

mentores no local para toda e qualquer atividade, quer seja laboral ou situação 

cotidiana.  Foi identificado que trabalhadores que não falavam inglês ou francês haviam 

sido designados para destinos como Reino Unido e França. Esta lacuna que envolve o 

domínio da língua local ou uma outra língua universal como o inglês, dificilmente era 

preenchida através de cursos breves ou simples vontade do expatriado aprender o 

idioma local de última hora.  

Para além das situações já referidas, também há relatos de insubordinação por 

parte dos expatriados para com os nacionais e superiores, não reconhecendo a 

autoridade e respeitando hierarquias.  

5.5. Percepções e análise do Programa Sharing Knowledge 
 

A partir dos dados observados durante o período de estágio e através do 

conhecimento teórico apresentado nos capítulos anteriores, é possível desenvolver 

percepções acerca das práticas de expatriação adotadas pela empresa Porto-Gaia 

Engenharia.  

Primeiramente, é importante referir que este estudo foi realizado com base nos 

dois primeiros anos de criação e implementação do Programa Sharing Knowledge e, 

portanto, a primeira experiência da empresa com expatriação em maior escala7. 

Durante este período, algumas alterações foram feitas dentro do Programa para se 

ajustar a realidade da empresa e atender as circunstâncias que o momento exigia, 

 
7 Há registos de outras expatriações realizadas pela empresa, entretanto, tratam-se de processos 
individuais e pontuais e realizados por nacionais da empresa portuguesa para outras geografias  
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demonstrando capacidade de autoanálise e flexibilidade em lidar com as diversas 

situações que surgiam. 

A concentração dos Recursos Humanos e Gestão de Pessoas do grupo em 

Portugal, acaba por sobrecarregar o departamento com questões da empresa neste país 

e também com questões externas. Dentre as atribuições do departamento inclui-se a 

elaboração e monitorização do plano de formação dos profissionais nacionais e 

expatriados, a gestão completa da expatriação e o envolvimento em todas as etapas do 

processo acompanhando aproximadamente 70 profissionais em mobilidade, para além 

das atribuições já referidas de um profissional de recursos humanos.  

O Programa Sharing Knowdlege desenvolvido pela empresa Gaia-Porto 

Engenharia para trazer trabalhadores de outras subsidiárias, mostra-se pertinente e 

inovador, pois, é através desta iniciativa que muitos trabalhadores angolanos e 

moçambicanos podem ter sua primeira experiência internacional, para além de obterem 

formações e certificações de tecnologias avançadas, sendo uma mais-valia no campo 

profissional para este trabalhador.  

Neste sentido, a empresa Porto-Gaia Engenharia vai na contramão da literatura 

e das práticas adotadas pela maioria das multinacionais ao expatriar trabalhadores com 

baixa qualificação profissional como técnicos em sistemas elétricos e hidráulicos ao 

invés de altos executivos ou cargos de gestão, escusando-se assim do elevado 

investimento e atenção que requer este segmento específico de trabalhadores.  

 Diante do cenário apresentado nas secções anteriores, podem ser destacados 

alguns pontos a serem reavaliados e reestruturados pela empresa a fim de melhorar e 

obter maior precisão do alcance dos objetivos e ter o retorno do investimento 

despendido no expatriado, para além de evitar situações inesperadas.  

Um ponto importante é a comunicação entre o departamento de Recursos 

Humanos e Gestão de Pessoas de Portugal e os Recursos Humanos das empresas 

localizadas em Moçambique e Angola, em que as decisões relacionadas aos 

trabalhadores moçambicanos e angolanos a serem expatriados são tomadas pela 

empresa portuguesa e comunicadas às respetivas empresas. Também se verifica a 

dependência dos Recursos Humanos destas empresas africanas dos Recursos Humanos 
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da empresa portuguesa no que se refere à expatriação. Um maior envolvimento e 

participação nas etapas do processo de expatriação seria, seguramente, mais-valia para 

o Programa, dando a oportunidade dos Recursos Humanos de Angola e Moçambique 

participarem ativamente das etapas do processo, principalmente nas fases do 

recrutamento e seleção, preparação e treinamento para a fase da mobilidade e o 

repatriamento destes profissionais, bem como o de assegurar os postos de trabalho e o 

planeamento da carreira destes profissionais regressos. É possível que através desta 

intensificação da comunicação e a divisão de responsabilidades os riscos de uma má 

seleção ou condução de determinada fase sejam minimizados.  

Assim, como exposto na literatura sobre a importância do bem-estar familiar do 

expatriado, propõe-se uma maior participação e envolvimento da família durante todas 

as fases da mobilidade. Já foi aqui bastante referido dos altos custos do envio de 

profissionais em missão internacional e que o envolvimento da família neste processo é 

fundamental para o bem-estar do profissional e que influi diretamente na performance 

individual e êxito do projeto, porém, esta prática do acompanhamento da família ao país 

de destino junto ao profissional expatriado torna-se bastante onerosa e muitas vezes 

inviabiliza toda esta operação. Assim, por mais que um dos objetivos da empresa seja a 

redução de custos com a expatriação, como indica sua opção pela missão de curta-

duração (short-term assignment), criar estratégias e práticas que minimizem as 

distâncias entre as famílias durante a expatriação, tais como a opção de visitas pontuais 

do cônjuge e filhos ao país em que o expatriado está para que estes possam conhecer a 

realidade em que o indivíduo se encontra e não passar de histórias contadas pelo 

expatriado no seu regresso a casa. Ou, a criação de grupos entre os cônjuges que ficaram 

em seus países para que possam trocar experiências e conforto enquanto lidam com a 

expatriação e a distância. 

Relativamente à formação profissional e desenvolvimento de competências, faz-

se necessário o planeamento de carreira individual do trabalhador de acordo com o 

projeto a ser desenvolvido pela empresa naquele período. Capacitações prévias e ad hoc 

são essenciais para o desenvolvimento e aprimoramento profissional. O planeamento e 

gestão destas formações em conjunto com os trabalhadores, os superiores hierárquicos 
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e os Recursos Humanos mostram-se de fundamental relevância para atingir os objetivos 

propostos do Programa. 

Questões de adaptabilidade e conflitos mostram-se recorrentes no Programa 

Sharing Knowledge e podem ser destacadas a partir dos registos de ocorrência que a 

empresa possui. A análise destes registos, nos permite refletir sobre questões da vida 

privada dos profissionais que sinalizam dificuldades na adaptação e na percepção 

cultural destes indivíduos e relação ao outro. A insatisfação, sensação de insegurança e 

de não-pertença podem desencadear em certos indivíduos desmotivação que levam a 

baixa produtividade e ao retorno prematuro ao país de origem. No caso do PSK, ainda 

que de forma temporária, os trabalhadores deixavam suas casas e suas famílias para 

conviverem com outros indivíduos também expatriados (já conhecidos ou não) em uma 

mesma casa. O choque da ausência da rotina familiar e a convivência com pessoas fora 

de seu círculo de segurança emocional, pode estimular conflitos entre os indivíduos que 

já possuem suas crenças e hábitos particulares enraizados. O exercício de compreensão 

e tolerância precisa ser estimulado por parte dos Recursos Humanos, assim como o 

reforço e a promoção de atividades coletivas de integração fora do ambiente de 

trabalho e do lar. 

Ainda, sugere-se um processo de seleção mais rígido dos profissionais a serem 

expatriados, tendo como base feedback dos superiores hierárquicos no país de origem 

e avaliação das competências pessoais e profissionais se estas são adequadas para uma 

expatriação, tais como sociabilidade, adaptação a novos contextos, tolerância para com 

o diferente. Para além, desta avaliação, sugere-se uma avaliação do histórico deste 

trabalhador durante o tempo em que este exerce função profissional na empresa, sinais 

como conflitos prévios, mau comportamento, embriaguez durante o expediente, dentre 

outras atitudes consideradas negativas e não profissionais devem ser avaliadas com 

bastante rigor e ser fator de impedimento para o Programa. Tentar perceber os reais 

motivos do aceite à expatriação para tentar antecipar possíveis fugas ao embarque e 

desembarque destes profissionais. 

Por fim, sugere-se a elaboração do plano de repatriamento feito pelos Recursos 

Humanos das duas empresas envolvidas, em que o trabalhador se sinta valorizado em 

retornar ao seu país de origem e encontre seu posto de trabalho e possibilidade de 



64 
 

utilização de seus conhecimentos e competências adquiridas durante o tempo fora. O 

regresso do profissional expatriado mostra-se tão importante quanto a sua partida, pois, 

é a possibilidade de partilhar o conhecimento adquirido e retornar à empresa o 

investimento despendido na formação durante a mobilidade internacional. 
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Considerações Finais 
 

 O intuito deste relatório foi o de provocar a reflexão e colaborar sobre o que foi 

estudado até então, sobre a temática da expatriação de trabalhadores por empresas 

multinacionais, com foco no cenário português.  

 Diante de uma temática ainda pouco explorada e em constante transformação 

com os avanços das novas tecnologias e dinâmicas sociais em um mundo cada vez mais 

globalizado, foram apresentadas bases teóricas de modelos de expatriação que na 

prática do mundo organizacional nem sempre demonstram ser viáveis e/ou exequíveis. 

Os Recursos Humanos vêm se adaptando às novas dinâmicas de um mercado cada vez 

mais globalizado e com equipas cada vez mais multiculturais.  Entretanto, diante da 

função dos Recursos Humanos que é, por excelência, o de lidar e compreender os 

indivíduos e potencializar suas habilidades dentro de um ambiente de trabalho, nos 

deparamos com setores organizacionais que traçam estratégias e planos para atingir 

objetivos que dependem de uma complexa gestão de pessoas envolvidas. Um claro 

obstáculo para o sucesso da expatriação, é a necessidade de visualização (em números) 

do retorno do investimento feito no colaborador, mesmo sem uma métrica ajustada e 

adequada à realidade da empresa e ao que foi planejado previamente.  

Apesar do plano estratégico desenvolvido pela empresa e pelo setor de Recursos 

Humanos e Gestão de Pessoas da matriz, ser focado no Programa Sharing Knowledge, a 

falta de suporte organizacional e considerações às necessidades relacionadas à 

expatriação contribui para o insucesso em alguns dos casos apresentados. A não 

observância de um dos elementos básicos do processo de expatriação que é o suporte 

familiar, nos leva a acreditar que o não acompanhamento da família junto ao 

trabalhador, tende a se refletir no desempenho e em repatriações prematuras, seja esta 

decisão tomada pelo próprio trabalhador ou pela própria empresa. Igualmente, a 

tendência em não promover programas e treinamentos de adaptação do profissional a 

ser expatriado também reflete em casos de conflito e desistências durante o programa. 

Outro ponto a ser destacado, é a resposta ad hoc e imediatista dos Recursos Humanos 

devido a imprevistos e constrangimentos durante o percurso da expatriação. Por fim, a 

importância de um RH Internacional e a eficácia da comunicação entre Portugal e as 
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demais empresas, para além destas também estarem preparadas para lidar com 

questões de mobilidade nestes países e não apenas centrado em Portugal.    

Ou seja, a literatura aponta o direcionamento em que a empresas multinacionais 

devem seguir, não como um padrão, mas como um norte a ser analisado e adaptado a 

cada caso individualmente.   

De modo geral, posso assegurar que a experiência acadêmica e profissional 

adquirida durante os meses de estágio curricular e da elaboração deste documento 

serviram para engrandecer meu percurso profissional. Sem pretensões ou críticas, mas, 

como forma de retribuir ao que me foi apresentado durante a experiência do estágio 

curricular, foram apresentadas sugestões de melhorias com base na teoria apresentada. 
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