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RESUMO 

 
Esta pesquisa teve como objetivo verificar se, na visão do gestor que vivenciou a 

expatriação, houve aprendizagem e desenvolvimento de competências como 

decorrência de esta experiência e se este possível desenvolvimento corresponde às 

competências desejadas pela organização. Para isto analisou-se a experiência de nove 

gestores de uma organização de manufatura que vivenciaram a expatriação por um 

período superior a 18 meses. Paralelamente analisou-se o sistema de competências da 

organização e suas competências gerenciais do ponto de vista da aprendizagem. O 

resultado da pesquisa indica que ocorrem processos de aprendizagem, estas 

aprendizagens desenvolvem competências e as competências desenvolvidas são 

similares às desejadas pela organização.  

 

Palavras-chave: aprendizagem individual, desenvolvimento de competências, 

expatriação 

 

 
 

ABSTRACT 
 
This work aimed to verify if, from the manager point of view, who was an expat, there 

was learning and competencies development as a consequence of the expatriation 

experience and if this possible development attend the competencies aimed by the 

organization. To achieve these results nine expats manager’s experiences, from an  

manufacturing organization, were analyzed. Also the organization’s competencies 

model and the management competencies were analyzed from the learning process 

point of view. The results of the research show that there are learning processes during 

the expatriation, these processes develop competencies and the developed competencies 

are similar to those aimed by the organization. 

 

Key words: individual learning, competencies development, expatriation. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Disse o poeta português: “navegar é preciso, viver não é preciso”. Este trocadilho 

encanta, mas não satisfaz a necessidade humana de descobrir, medir e tentar ter um 

certo controle sobre os fatores que influenciam a vida. Se navegar é preciso, e a 

crescente mobilidade do ser humano confirma o verso, esta pesquisa procura colocar 

luz na repercussão que as mudanças do contexto sociocultural podem trazer ao 

desenvolvimento do indivíduo, particularmente à sua aprendizagem gerencial, em 

uma experiência de expatriação. 

 

Para a autora deste texto as migrações familiares começaram cedo e foram uma 

constante em sua vida. Nasceu em Mendoza, na Argentina, ao pé da cordilheira dos 

Andes, em uma região fria e seca influenciada pelos imigrantes espanhóis e italianos.  

 

Aos cinco anos, mudou-se para o norte do país, no estado do Chaco, acompanhando 

seus pais. Este foi o primeiro choque cultural1 de que tem lembrança, marcado pela 

memória do clima quente, com fortes chuvas e a alegria das amizades contraídas 

naquela terra hospitaleira. Em um lugar onde as condições climáticas eram menos 

duras, a austera cultura andina e o espírito de trabalho dos imigrantes que 

caracterizavam sua familia, comprometida e ordeira, propiciaram aos pais sucesso 

econômico e reconhecimento social. 

 

Ainda durante a infância, a autora freqüentou um colégio interno nas serras 

cordobesas, região central da Argentina. Este colégio praticava valores que viriam a 

influenciá-la fortemente, tais como o favorecimento da diversidade social, econômica 

e cultural entre a população escolar. O processo de ensino-aprendizagem contemplava 

as diferentes aptidões pessoais e valorizava o estilo individual de aprendizagem. 

 

No início da adolescência, a família da autora mudou-se para o sul do Brasil, o que 

constituiu um novo choque cultural. País tropical de cores exuberantes, língua musical 

e um ambiente menos tradicional do que a conservadora e controladora mentalidade 
                                                 
1 Choque cultural: termo atribuído a Kalvero Oberg, cunhado em 1954 em sua tese de doutorado, que 
representa a desacomodação física, mental e emocional que o indivíduo experimenta quando está em 
um lugar diferente de seu lugar de origem. 
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argentina da época, casaram como uma luva com os anseios da pré-adolescente. Logo 

falava o idioma e tentava aprender o jeitinho brasileiro de resolver as coisas, mais 

“soft” do que a formalidade argentina.  

 

A próxima mudança foi para Minas Gerais. Com o namoro veio o conhecimento da 

vida familiar brasileira, da fartura da culinária, da forma de se vestir, se expressar, se 

relacionar que marcam as diferenças sociais de Minas e toda a cultura que se aprende 

com o convívio familiar. O casamento a levou para o estado de São Paulo, com mais 

algumas mudanças entre o Interior e a Capital, agora menos freqüentes. 

 

Vinte anos depois, acompanhando o marido em sua carreira, mudou-se para a 

Inglaterra. Desta vez, o choque cultural veio em plena carreira profissional, mostrando 

que as competências legitimadas pelo grupo social são diferentes para cada sociedade. 

No Brasil, estava acostumada a ser valorizada profissionalmente pela versatilidade de 

sua formação na área de educação, experiência profissional como empresária, atuação 

em uma fundação e vínculo através de mestrado com a maior universidade do País. 

Ao procurar trabalho na Inglaterra, a autora se surpreendeu ao constatar que sua 

experiência generalista seria analisada da forma como se olha um especialista. 

Descrições de cargos, repletos de siglas e qualificações realizadas em nível nacional 

para cada tipo de função deixaram claro que ela teria que formalizar sua capacitação 

através de qualificações realizadas na Inglaterra, cartas de recomendação e um 

laborioso processo de registro escrito para cada vaga que desejasse disputar.  

 

Para o momento da entrevista, este registro deveria estar sustentado por uma 

proeficiência no idioma inglês, que lhe permitisse comunicar seus conhecimentos por 

meio oral e escrito. A formalidade de todo este processo e a incerteza da abordagem 

necessária levaram-na a perder noites de sono. Como esposa de um expatriado, 

também teve a oportunidade de vivenciar as dificuldades de uma mudança deste tipo 

para a família. Depois de um ano morando na Inglaterra, os filhos, em idade 

universitária, pediram para continuar seus estudos no Brasil. A família ficou 

fisicamente distanciada, porém manteve bom contato graças à tecnologia de baixo 

custo disponível. O mesmo baixo custo lhe permitiu visitar diversos países, tanto a 

passeio quanto realizando trabalho voluntário, o que a levou a estabelecer vínculos 

com pessoas espalhadas pela Europa e América. 
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Neste relato delineia-se a origem dos interesses que a autora deste texto desenvolveu: 

aprendizagem individualizada através da ação, da reflexão e da convivência; 

valorização e desenvolvimento da aprendizagem e das competências pessoais durante 

a experiência da expatriação. 

 

Dizem que todo pesquisador busca, no fundo, compreender sua própria vivência. 

 

 

1.1 Definição do problema de pesquisa 
 

Este estudo  pesquisa o fenômeno da aprendizagem individual na experiência de 

expatriação, de modo a observar o desenvolvimento de competências gerenciais.  

 

O pressuposto fundamental que antecede esta pesquisa é que o indivíduo, imerso em 

um determinado contexto social e organizacional, mobiliza os repertórios ali 

disponíveis de acordo com sua interpretação da realidade, podendo gerar 

conhecimentos significativos tanto para a sociedade e a organização como para si. 

Neste esforço de mobilização ocorreriam processos de aprendizagem que poderiam 

resultar em desenvolvimento de competências gerenciais. 

 

Nesta pesquisa considera-se o desenvolvimento humano um processo e um produto 

social e a aprendizagem é a novidade que o antecede  e provoca (Vigotsky2, 1994; 

Smolka, Fontanta, De La Plane, 1994). Durante a experiência da expatriação, o gestor 

vivencia novas interações profissionais e está exposto a uma nova cultura, sendo 

incitado a desenvolver formas contextualizadas de participação e de apropriação das 

práticas sociais. Este desenvolvimento caracteriza processos de aprendizagem 

individual (Vigotsky, 1994). 

 

O fenômeno cognitivo individual antriormente descrito permite conceitualizar a 

aprendizagem como a aquisição de novos modos de pensar o mundo e de pensar a si 

                                                 
2  Vygotsky (1896 - 1934) foi um estudioso da epistemologia humana cujas teorias têm fundamentado 
modernas teorias da psicologia e da educação. Autor de “Pensamento e Linguagem”, entre outros. 
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mesmo mediados pela relação com o outro (Vigotsky, 1978; Wallon, 1989) e esta 

aquisição depende de um afastamento da visão de mundo anterior (Mannheim, 1936), 

condição favorecida na experiência de expatriação.  A mediação, entendida como a 

intervenção necessária de algo ou alguém para que um tipo específico de relação se 

estabeleça (Oliveira,1997) é componente fundamental do aprendizado, pois facilita e 

possibilita a reorganização cognitiva. Para o gestor expatriado, o principal mediador 

de sua experiência é a organização, responsável pela organização do contato do 

indivíduo com o novo ambiente social e pelo acesso que ele terá a novos códigos para 

a  utilização de símbolos, conceitos e linguagem. 

 

Nesta relação com o contexto o indivíduo gera conhecimento, influenciado por 

aspectos psicológicos internos e sociais externos (Morin, 2000). De acordo com 

Berger e Luckmann (2004), o conhecimento consiste na interpretação dada pelos 

indivíduos à realidade que, por sua vez, só é dotada de sentido a partir das interações 

sociais que a legitimam como tal. 

 

No atual cenário de mudanças o processo de gerar conhecimento é objeto de grande 

interesse. Nas organizações a crescente valorização dos ativos intangíveis demanda 

novas articulações dos conhecimentos existentes e aguça o interesse pela 

aprendizagem individual e organizacional. A obsolescência do conhecimento acentua 

a necessidade de os indivíduos e as organizações aprenderem a aprender, 

reorganizando constantemente as estruturas ontológicas individuais e sociais. 

 

A aprendizagem organizacional refere-se a “processos de aprendizagem individuais e 

coletivos -  tanto dentro como entre organizações” (Dodgson, 1993; Prange, 1996) e 

tem sua especificidade, apesar de que “a maneira como as organizações adquirem 

conhecimento tem sido, até agora, entendida principalmente por meio da metáfora da 

aprendizagem individual” (Antonacoupolou, 2001).  Pesquisar a aprendizagem 

organizacional  leva a um campo teórico em construção no qual se pergunta, por 

exemplo, “Quem aprende? O que aprende? Como aprende? Quando ocorre a 

aprendizagem? Quais são os resultados?” (Prange, 2001). Outras questões associadas 

à aprendizagem organizacional que abriram novos campos de pesquisa  referem-se à 

gestão do conhecimento, que procura classificar o conhecimento produzido e 
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pesquisar possíveis métodos de intervenção (Drucker, 2005; Nonaka e Takeuchi, 

1997). 

 

Neste trabalho o foco estará nos processos individuais de aprendizagem dentro do 

contexto organizacional. O estudo não se estenderá ao impacto que esta aprendizagem 

individual tem na organização nem à análise de uma possível aprendizagem da 

organização como uma entidade ou instituição social. 

 

Argyris e Schon (1974) propõem diferentes níveis de aprendizagem individual  no 

ambiente organizacional, tais como a aprendizagem de circuito simples, de circuito 

duplo e a deutero-aprendizagem. Estes autores caracterizam-se por analisar a 

aprendizagem a partir da ação do indivíduo e das experiências que ele vivencia, 

fundamentados na teoria da aprendizagem de Dewey (1938), que destaca o inquérito 

realizado pelo aprendiz a respeito de um evento vivenciado como o disparador do 

processo de aprendizagem. 

 

O conceito de evento proposto por Zarifian (2001) localiza no tempo e no espaço a 

possibilidade de surgir o inquérito e o subseqüente processo de aprendizagem.  

 

“Talvez uma forma de tratar da aprendizagem individual no interior das 

organizações seja explorar a maneira pela qual os indivíduos constroem a 

realidade no interior das organizações e em especial o papel da aprendizagem 

em informar seu entendimento, percepções e atitudes com relação a eventos”.   

(Antonacoupolou, 2001) 

 

A experiência da expatriação é um processo constituído de eventos, embora  não se 

possa dizer que a expatriação seja um evento em si (Tanure; Evans; Pucik, 2007) nos 

termos que nos propomos analisar. Os eventos vivenciados na expatriação podem 

levar o gestor a movimentos de adaptação, de resolução de conflitos internos e de 

negociações com o ambiente geradores de novas formas de relação social, meios e/ou 

modos de produção e produtos, resultantes das ações e interações do gestor expatriado 

(Yamazaki; Kayes, 2004) e que caracterizam processos de aprendizagem. 
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O fenômeno da expatriação nas organizações intensificou-se em anos recentes com a 

consolidação de um mercado global, entendendo-se expatriação como qualquer 

mudança para outro país que acontece em situação de trabalho (Tanure, 2007). Em 

parte, este fenômeno decorre  da necessidade de aprender a atuar neste novo mercado, 

o que demanda gestores que naveguem agilmente na crista da mudança, aprendam 

com ela e agreguem este conhecimento à organização.  

 

Apesar das evidências que relacionam a experiência da expatriação com a 

aprendizagem, do ponto de vista da gestão de pessoas, o foco da gestão do processo 

de expatriação freqüentemente recai sobre os custos que ela gera e sobre negociações 

de salários e benefícios durante todo o processo. Geralmente está vinculada a recursos 

humanos na área de Remuneração e Benefícios ou similar e não costuma ter vínculo 

com a área de Aprendizagem e Desenvolvimento. Por outro lado, a experiência da 

expatriação aparece como requisito para diversas funções, consta nos planos de 

carreira e nos perfis de sucessão, o que na prática a vincula a uma experiência de 

desenvolvimento dos indivíduos. “Entre as empresas brasileiras, atuar como “pessoa 

de confiança” para atender à necessidade de controle pela matriz é hoje a principal 

razão das expatriações. No futuro, no entanto, o papel da mobilidade entre fronteiras 

sofrerá uma mudança radical, de forma que essa mobilidade será mais orientada 

para a aprendizagem” (Tanure; Evans; Pucik,  2007). 

 

Um dos objetivos deste trabalho é evidenciar elementos que permitam reconhecer 

formalmente a expatriação como uma possível experiência de aprendizagem e 

desenvolvimento gerencial que possa ser potencializada pela organização e pelo 

indivíduo. 

 

Em um esforço para medir, avaliar e influenciar a aprendizagem e os resultados que 

ela traz para a organização surge a noção de competência. As competências podem ser 

analisadas do ponto de vista individual, grupal e organizacional, e a presente pesquisa 

refere-se ao desenvolvimento de competências individuais, vinculadas à 

aprendizagem individual. Esta noção expressa-se em um “saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimento, recursos, 

habilidades, que agregam valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo” (Fleury, 2001).  
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O marco teórico escolhido relativo à noção de competência individual é o da Escola 

Européia, especificamente dos autores franceses Zarifian e Le Boterf em conjunção 

com autores brasileiros, principalmente Dutra, Fleury e Fleury e Ruas. Segundo Le 

Boterf (2003) “cada experiência pode ser fonte de ensinamento se for formalizada”. 

Neste sentido, a experiência da expatriação poderia ser reconhecida e formalizada 

pela organização como fonte de aprendizado e desenvolvimento de competências. 

Esta formalização poderia ajudar o  indivíduo na apropriação de seu processo de 

desenvolvimento na organização (Dutra, 2004). Para Zarifian (2001), uma maneira de 

avaliar o aprendizado do trabalhador é observar a evolução das respostas do indivíduo 

diante de eventos profissionais, a evolução em sua comunicação e a evolução na visão 

do profissional de seu papel na organização e na sociedade como um prestador de 

serviços.  

 

 Resumindo os pontos abordados, o intuito deste trabalho é entender melhor e dar 

relevância à aprendizagem individual em processos de expatriação, da perspectiva da 

organização, salientando as experiências de aprendizagem e sua relação com o 

desenvolvimento de competências no plano gerencial. A intenção final deste estudo é 

evidenciar a utilização da experiência de expatriação como ferramenta de 

desenvolvimento gerencial. 

 

 

1.2 Objetivos 
 

Uma vez delimitado o problema de pesquisa e expostos os principais pressupostos 

teóricos utilizados pode-se especificar os objetivos que foram perseguidos durante a 

pesquisa. 

 

O principal objetivo neste trabalho consiste em identificar se, na visão do gestor, 

eventos vivenciados por ele durante a experiência de expatriação desencadearam 

processos de aprendizagem e qual foi o impacto que o gestor considera que esta 

aprendizagem teve no desenvolvimento de competências gerenciais demandadas pela 

organização. 
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Os objetivos específicos se referem a identificar as competências gerenciais 

demandadas pela organização em estudo, identificar possíveis experiências de 

aprendizagem ocorridas durante a expatriação de gestores, constatar se houve 

desenvolvimento de competências através destas possíveis experiências de 

aprendizagem e em caso afirmativo, verificar se as competências desenvolvidas 

coincidem com as competências demandadas pela organização. 

 

 

1.3 Justificativa  
 

Sabe-se historicamente que o capital das organizações migra cada vez mais para o 

intangível: conhecimento, inovação, marca, ética, transparência, para citar alguns 

exemplos. O intangível é difícil de ser adquirido, mantido e explicitado, pois depende 

de fatores não controláveis, apresentados em sua grande maioria pelas pessoas que 

constituem as organizações. O conhecimento flui dentro da dinâmica incerta da 

modernidade e acumulá-lo não garante à organização que terá o capital intelectual 

necessário para responder à necessidade do momento. É preciso aprender a aprender 

(Delors, 1990), expressão cunhada no âmbito da educação, que se torna cada vez mais 

familiar no meio organizacional. 

 

O mesmo acontece com a dinâmica das competências gerenciais. O perfil do gerente 

capaz de gerenciar na incerteza é o de um profissional que desenvolve suas 

competências para níveis mais complexos. Quanto mais complexo o ambiente, mais 

importante é desenvolver o “complicated understanding” (Dehler, Welsh, Lewis: 

Bartunek et al., 1983) por parte dos gestores. Os níveis de competências (Dutra, 2004) 

que se alcançam através de mudanças internas, que demandam uma predisposição 

para rever atitudes, o modo de ser e o desenvolvimento de novas interpretações da 

realidade são os mais difíceis de serem atingidos.  

 

A justificativa deste estudo está em pesquisar formas de aproveitar condições externas 

de mudança - como é o caso da experiência de expatriação - para maximizar a 

aprendizagem ocorrida durante a expatriação, de modo que gestores expostos a ela 
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desenvolvam novas  interpretações e significados com relação à função de gerência e 

à organização e este processo de aprendizagem possa resultar no desenvolvimento de 

competências gerenciais.  

 

A discussão da aprendizagem gerencial e do desenvolvimento gerencial cresce na 

medida em que também aumentam os cursos com esta finalidade disponíveis no 

mercado (Ruas; Comini, 2007; Mintzberg, 2004). Esta discussão procura a 

aproximação entre educação formal e informal, buscando formas de levar à prática 

conceitos já formalizados e também de formalizar experiências profissionais já 

vivenciadas. 

 

Atendendo a esta necessidade e caso se constate o potencial de aprendizagem da 

experiência de expatriação, as organizações poderão agregar ao programa de 

expatriação o caráter explícito de programa de aprendizagem, fornecendo ferramentas 

e orientações ao expatriado voltadas também para essa finalidade específica. Este tipo 

de programa poderia representar uma otimização no investimento para desenvolver 

competências gerenciais, tanto por parte da organização quanto do próprio gestor. 

Alguns benefícios poderiam ser: 

 

I.   agregar valor à experiência de expatriação justificando melhor o alto custo deste 

processo; 

II. diminuir a necessidade de outros programas de desenvolvimento gerenciais que 

tenham como objetivo desenvolver competências similares às desenvolvidas durante a 

expatriação; 

III.  constituir-se em uma prática que permita acelerar a aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências gerenciais. 

IV.  aumentar as chances de sucesso do expatriado em sua missão. 

 

Outra contribuição às áreas de concentração que advêm deste estudo está em realçar a 

necessidade de reconhecer explicitamente a contribuição fundamental da 

aprendizagem informal na formação de competências gerenciais (Antonello, 

ENANPAD 2004). Este aspecto aumenta a percepção da possibilidade do 

desenvolvimento contínuo por parte do indivíduo e evidencia a necessidade de novos 

conhecimentos a serem observados e reconhecidos por parte da organização.  
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Finalmente, considera-se que este estudo pode ajudar a detectar oportunidades de 

desenvolvimento de gestores para dar cobertura à gama de competências requeridas 

na atualidade. Como mencionado anteriormente, acrescentar à experiência de 

expatriação o caráter de programa de aprendizagem pode enriquecer a formulação de 

cursos de desenvolvimento gerencial que articulem teoria e prática,  ao incorporar ao 

programa práticas de trabalho e também incluir a relação do gestor com o contexto 

social da organização (Ruas; Comini, 2007). No atual cenário competitivo estas 

oportunidades podem levar a soluções de aprendizagem efetivas e inovadoras. 

 

1.4 Organização do documento 
 

Na primeira parte deste documento, denominada Introdução, realizou-se uma 

apresentação panorâmica do estudo, relatando a experiência pessoal da autora na área 

a ser pesquisada; definiu-se o problema de pesquisa e seus objetivos e justificou-se a 

relevância do estudo para a pesquisa acadêmica, para as organizações e para os 

indivíduos. A segunda parte, denominada Revisão da Literatura, reconstrói o quadro 

teórico de referência utilizado para analisar o fenômeno em questão.  A terceira parte, 

denominada Metodologia, inicia-se com uma discussão sobre os paradigmas 

norteadores que orientam pesquisas envolvendo relações sociais entre indivíduos, 

grupos e organizações, posicionando o presente estudo em relação a estes parâmetros. 

Em seguida, detalha-se o tipo de estudo realizado, a escolha do objeto empírico, os 

procedimentos relacionados à coleta de dados e à análise de resultados, a delimitação 

e desenvolvimento da pesquisa e o quadro cognitivo da investigação. Por último, 

descrevem-se possíveis limitações metodológicas do estudo. A quarta parte refere-se à 

Apresentação e Análise dos Dados Obtidos, iniciando com a descrição do contexto 

da pesquisa e os dados colhidos na pesquisa de campo e finalizando com os resultados 

da análise, tendo como referência o quadro conceitual. A quinta e última parte 

compreende as Conclusões da Pesquisa, que apresenta reflexões sobre os objetivos 

propostos, as principais descobertas da pesquisa, propõe conclusões, aponta 

limitações bem como sugestões para investigações futuras. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 
 

Neste capítulo constitui-se um quadro de referência, para a posterior análise dos dados 

obtidos na investigação, através de revisão da literatura sobre as principais áreas 

relacionadas à pesquisa. 

 

Os conceitos abordados neste estudo organizam-se em torno da passagem da 

aprendizagem individual à competência gerencial em um contexto de expatriação. As 

principais áreas que orientarão este trabalho podem ser visualizadas na Figura 1. 

 

Figura 1 – Principais áreas relacionadas à pesquisa 

 

 
Fonte: elaborada pela autora 

 

O quadro teórico  fundamenta-se nas áreas de competências, aprendizagem e 

expatriação. Buscam-se as interfaces destas áreas através dos conceitos que as 

constituem e de suas inter-relações.  

 

Inicia-se o percurso pela área de Competências, explorando a noção que a literatura 

propõe, apresentando o modelo de gestão por competências, aprofundando o conceito 

de competência individual, passando pelas competências contempladas na educação 

formal básica e chegando até as competências gerenciais almejadas pelas 

organizações.  
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O passo seguinte é discutir a área de Aprendizagem e se desenvolve a partir de 

conceitos trazidos pela psicologia cognitiva e a administração sobre aprendizagem 

individual. Enfocam-se condições que favorecem ou dificultam a aprendizagem e 

quando ela ocorre ou não. São exploradas a aprendizagem formal e informal, a 

aprendizagem vivencial e a aprendizagem gerencial e, ao final, são apresentados 

modelos que propõem observar processos de aprendizagem individual no interior das 

organizações. 

 

Na última parte da revisão da literatura desenvolve-se o tema Expatriação, cujo foco 

está no desenvolvimento das pessoas nas organizações que ocorre por meio desta 

experiência, procurando desenvolver interfaces conceituais com aprendizagem e com 

competências. 

 

2.1 Competências 
 

2.1.1 Modelos de gestão: do foco no custo ao foco no conhecimento  
 

Com o despontar do século XX intensificou-se a competição entre as empresas do 

mesmo setor, o que levou as organizações a buscar modelos de gestão que as 

tornassem mais competitivas.  

 

Fazendo um resgate histórico destes modelos pode-se localizar sua origem nos 

departamentos de pessoal, cuja missão era a seleção dos melhores candidatos pelo 

menor custo possível (Springer; Springer, 1990). O custo era neste momento o fator 

que alavancava a competitividade das organizações e o taylorismo era a melhor 

resposta a este modelo. 

 

Os teóricos continuaram tentando identificar fatores de competitividade respondendo 

a mudanças culturais e sociais que geravam uma demanda por novos novos modelos 

de gestão. Por volta de 1920, o foco dos modelos teóricos começou a migrar para a 

questão do comportamento e a psicologia. A escola de relações humanas nos anos 60 
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e 70 reconheceu o papel do gerente de linha em intermediar as relações entre a 

empresa e as pessoas (Fischer, 2002).  

 

O papel do elemento humano no sucesso das empresas foi recebendo cada vez maior 

destaque e a meta na otimização de custos passou para uma perspectiva da valorização 

dos ativos. A expressão cunhada nesta época de que “o trabalho humano constitui o 

principal ativo de uma organização” traz consigo a preocupação de também mensurar 

os resultados da função da área de recursos humanos (Fischer, 2002). As relações 

entre a organização e as pessoas passaram a ser negociadas, procurando-se relações de 

consenso. 

 

Com o advento da globalização nas décadas de 70 e 80 surgiu um novo parâmetro nos 

sistemas de gestão: o caráter estratégico. Inicialmente houve uma tendência a excluir a 

gestão de pessoas da estratégia corporativa, mas o RH estratégico foi se revelando 

cada vez mais como problema de negócio e como elemento de diferenciação. 

Paralelamente a percepção do sistema de relações também se expandiu para fora da 

organização e incluiu os stakeholders. 

 

Com a chamada “ofensiva japonesa” na década de 80 a competitividade se acirrou. A 

relação entre o desempenho humano e os resultados de negócio da organização foi 

remodelada dando origem ao modelo de gestão de pessoas baseado em competências. 

Este modelo tenta traduzir a estratégia da organização em ações práticas realizadas 

pelas pessoas. 

 

O surgimento de diferentes modelos de gestão acompanhou a evolução da visão de 

mundo do ser humano, cada vez mais consciente da teia de interdependência na qual 

as organizações e os grupos sociais se encontram. Hoje se busca a competência de 

“pensar globalmente, agir localmente”, lema difundido na década de 90 (Tanure; 

Evans; Pucik, 2007) que projeta o conhecimento e sua aplicação como ativos de 

primeira importância.  

 

Diversos modelos de gestão coexistem neste momento. O presente trabalho localiza-

se no marco proposto por Prahalad e Hamel (1995). Estes autores defendem que a 

empresa competitiva é aquela capaz de criar um novo espaço competitivo em vez de 
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esforçar-se por posicionar-se melhor no espaço atual (Fischer, 2002). Para fazer isto a 

empresa deveria reconhecer as competências essenciais para seu negócio, ou core 

competencies, e a partir delas alinhar estrategicamente o desenvolvimento da 

organização com o dos grupos que a consituem e com o de seus indivíduos. 

 

Figura 2 – Competências na organização 
 

 

 
  

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Prahalad e Hamel (1995) e pesquisa documental na organização-

contexto:  “Enabling Competencies and Expanded Managment Skills Set Framework”, January 2004.  

 

O diagrama acima mostra a função estratégica das core competences ou competências 

essenciais da organização em definir as competências organizacionais, gerenciais e 

individuais.  

 

Este enfoque coloca ênfase na capacidade dos indivíduos de criar novas soluções 

articulando conhecimentos preexistentes e gerando novos conhecimentos, 

conseqüência de aprender a ler e interpretar a realidade de forma cada vez mais ampla 

e complexa. A presente pesquisa busca identificar situações que revelem esta 

aprendizagem, como se analisará mais adiante que acontece no caso da experiência da 

expatriação. 
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A percepção de que para operacionalizar a estratégia da organização é necessário 

desenvolver competências evidencia que para ser estratégico é necessário aprender. 

 

Figura 3 – Relação entre estratégia, aprendizagem e competências 
 

 
Fonte: Extraido de Estratégias empresariais e formação de competências. (Fleury M.T, Fleury A, 2000) 

 

“A organização situada em um ambiente institucional define a sua estratégia e 

as competências necessárias para implementá-las, em um processo de 

aprendizagem permanente” (Fleury; Fleury, 2000). 

 

Na busca deste alinhamento entre estratégia, aprendizagem e competências as 

organizações se voltam para a educação formal. Algumas organizações chegam a criar 

universidades corporativas (Eboli, 2004)  para disseminar as competências almejadas. 

A necessidade de desenvolver competências individuais também levou a um aumento 

na procura por cursos técnicos, superiores ou de pós graduação (Ioschpe, 2004) e 

treinamentos gerenciais nas organizações (Ruas; Comini, 2007). 

 

 

2.2 O sistema de gestão articulado por competências 
 

Segundo Fischer (2002) um “modelo de gestão de pessoas é a maneira pela qual uma 

empresa se organiza para gerenciar e orientar o comportamento humano no 

trabalho”.  Para empresas inseridas no mercado global a finalidade da gestão de 

pessoas seria a de desenvolver uma organização “estratégica, competitiva, focada nos 

processos de mudança organizacional e responsável pelo envolvimento do 

funcionário com elas, seus negócios, processos e produtos” (Fischer apud Lawler: 

2002). 
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A orientação do comportamento humano no trabalho feita pela organização, quanto à 

natureza de seus objetivos e parâmetros, pode ser realizada em três momentos-chave 

(Dutra, 2004): 

.na movimentação: captação, internalização, transferências, expatriação e recolocação. 

.no desenvolvimento: capacitação, carreira, desempenho. 

.na valorização: remuneração, premiação, serviços e facilidades. 

 

Levando em conta que nestes momentos-chave a organização pode buscar enriquecer 

sua força de trabalho e, através dela, gerar mais espaço competitivo no mercado, 

Fischer (2002)  aponta a possibilidade da construção de um “sistema de gestão 

articulado por competências”. 

 

Dutra (2004) propõe o tripé de competência, complexidade e espaço ocupacional  

como  componentes  deste  sistema de gestão por competências. Segundo o autor, o 

conceito  de competência norteia a direção em que devem ser aplicados os esforços 

para o desenvolvimento de pessoas na organização, alinhando o que é esperado da 

pessoa com a estratégia e as competências organizacionais (Fleury; Fleury, 2000). O 

conceito de complexidade permite especificar e mensurar a entrega (Dutra, 2004) da 

pessoa para a organização. Do ponto de vista desta última, a entrega pode ser 

classificada em diversos níveis. Dutra (2004) sugere relacionar estes níveis às 

características da organização e do contexto em que esta se insere como uma forma 

flexível de classificar a complexidade, que atenda à cultura e às necessidades 

específicas da organização.  

 

O conceito de espaço ocupacional refere-se ao conjunto de atribuições e 

responsabilidades das pessoas, trazendo em si a possibilidade de que estas atribuições 

e responsabilidades se tornem mais complexas sem mudar necessariamente de cargo 

ou posição na empresa.  

 

Com esta articulação entre complexidade e espaço ocupacional Dutra (2004) 

consegue uma forma de visualizar os diferentes graus de entrega das pessoas à 

organização dentro de um mesmo nível hierárquico e entre níveis diferentes. Esta 

forma de ver a entrega abre possibilidade de se planejar a carreira dentro e fora da 
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organização, do ponto de vista do indivíduo, e de se elaborar um plano de sucessão 

para as diferentes funções, do ponto de vista da organização. 

 

O percurso profissional do indivíduo está em relação direta com a aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências, em resposta às mudanças que se observam no 

mundo contemporâneo do trabalho. Em termos de carreira, a possibilidade de 

expatriação abre futuras perspectivas para o gestor e pode se tornar fator de atração e 

retenção de talentos nas organizações. Jovens profissionais costumam se sentir 

atraídos pelas organizações que oferecem a possibilidade da expatriação para seus 

gestores e aqueles que já estão na organização costumam ver com bons olhos que haja 

esta possibilidade em suas carreiras. 

 

 

Talentos e Competências 

 

Cabe aqui uma rápida referência ao que a autora da pesquisa se refere ao mencionar a 

atração e retenção de talentos. Talento pode ser considerado “o conjunto de dons, 

habilidades, conhecimentos, atitudes, capacidade de aprendizado e desenvolvimento 

de uma pessoa, independentemente da organização” (Ferreira et al. apud Michaels, 

Handfield e Axelrod, 2002).  O profissional de talento está menos preocupado com 

seu emprego, na acepção tradicional do termo, e mais focado em sua carreira (Ferreira 

et al. apud Salibi Neto 2001; Korn/Ferry, 2001 e Jebailili, 2002), com pouca 

propensão a permanecer em uma empresa que não lhes permita desenvolvê-la 

(Ferreira et al. apud Crainer; Dearlove, 2000) 

 

Quando se fala em desenvolvimento de talentos há diversas lógicas que as 

organizações utilizam para nortear seu sistema de gestão e o desenvolvimento de 

competências. Tanure, Evans e Pucik (2007) apontam quatro tipos: a lógica baseada 

em pesquisa, a lógica baseada em estratégia, a lógica baseada em valores e a lógica 

baseada em aprendizagem. Considerando que “a lógica baseada em aprendizagem 

pode ser particularmente relevante para o ambiente transnacional, onde as 

promoções representam mudanças qualitativas e não meros aumentos de 

responsabilidade”  (Tanure; Evans; Pucik, 2007) far-se-á uma apresentação sucinta 
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de diferentes lógicas, a fim de melhor compreender o recorte correspondente à lógica 

baseada em aprendizagem. 

Quadro 1 – Perfil de quatro tipos de lógica organizacional que orientam o 
desenvolvimento de talentos 

 
 Descrição Vantagens Desvantagens 

 

Lógica baseada em 

pesquisa 

Competências baseadas em pesquisa 

sobre o comportamento de indivíduos 

que apresentam alto grau de 

desempenho. 

Fundamentada em 

comportamento real. 

Aparência de legitimidade. 

Envolve pessoas e por isso 

encoraja a aceitação. 

Baseada no passado, não no 

futuro. Pode omitir as 

competências intangíveis e 

não mensuráveis. Exige 

recursos externos. 

 

Lógica baseada em 

estratégia 

Competências antevistas como 

estrategicamente importantes, com 

base em um futuro antecipado. 

Baseada no futuro, não no 

passado. Centrada na 

aprendizagem de novas 

habilidades. Pode apoiar a 

transformação 

organizacional. 

O cenário futuro pode ser 

incorreto ou distante. De 

implementação difícil, a não 

ser que a alta administração 

mantenha coerência entre o 

que diz e o que faz. 

 

Lógica baseada em 

valores 

Competências baseadas em uma 

visão holística das normas e dos 

valores. 

Pode ter grande força 

motivadora. Pode fornecer 

estabilidade estratégica por 

muito tempo, principalmente 

em ambientes de crescimento 

rápido. 

A alta administração precisa 

estar preparada para 

desenvolver uma filosofia 

holística. O processo de 

desenvolvimento de 

competências pode não ser 

rigoroso. Pode ser difícil de 

ser traduzida em 

comportamento real. 

 

Lógica baseada em 

aprendizagem 

Abordagem constituída por duas 

competências de metaprendizagem: 

predisposição para enfrentar novos 

desafios e habilidade para aprender 

com a experiência. 

Bem adequada para 

ambientes onde ocorram 

mudanças rápidas e 

imprevisíveis. Alto grau de 

legitimidade. Não se baseia 

nas especificidades da 

empresa. 

Complementa outras 

abordagens, mas não é 

suficiente como mecanismo 

isolado. Pode encorajar um 

enfoque excessivo na 

aprendizagem e não no 

aproveitamento. 

 

Fonte: Tanure (2007, p.148) Adaptada de J.P. Briscoe e D.T. Hall, Grooming and Picking 

Leaders Using Competency Frameworks. Organizational Dynamics, Autumn, 1999, p. 37-51. 

 

A lógica baseada em pesquisa valoriza indivíduos que apresentam alto desempenho e 

tenta desenvolver uma lógica reproduzível na organização. Por contar com uma 

metodologia rigorosa e legítima pode dar um caráter mais palpável e científico a 

questões difíceis de mensurar, como é o caso da aprendizagem, desenvolvimento e 

gestão de competências. A lógica baseada em valores parte da filosofia da 

organização e permeia a gestão e o desenvolvimento de pessoas, em um ritmo que 

permite a assimilação desta filosofia. A lógica baseada em estratégia é orientada para 
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o futuro e adequada para organizações que operam em situações de alta 

competitividade ou forte mudança (Tanure; Evans; Pucik, 2007). 

 

A lógica baseada em aprendizagem levanta a questão: “os desafios são oportunidades 

de aprendizagem?” (Tanure; Evans; Pucik, 2007). Derivada  desta questão, cabe uma 

segunda, advinda da psicologia do desenvolvimento (Vigotsky, 1987): “Quando um 

desafio é uma oportunidade de aprendizagem?”. Com estas questões podemos nos 

remeter a analisar as variáveis que influenciam a relação desafio X aprendizagem. A 

expatriação é rica em novos desafios e cabe analisar em que condições eles 

representam oportunidades de aprendizagem. Destacam-se duas competências 

importantes para que o indivíduo visualize estas oportunidades: predisposição para 

enfrentar novos desafios e aprender bem e rapidamente com experiências positivas e 

negativas (Tanure; Evans; Pucik, 2007). 

 

 

A predisposição para enfrentar novos desafios nos remete novamente à psicologia do 

desenvolvimento, que afirma que “a tensão faz parte da mobilização para aprender” 

(Piaget, 1974). “Quem não tem esta predisposição prefere desafios moderados, 

acompanhamento generoso, sem muita pressão, com espaço para as atividades da 

vida privada” (Tanure; Evans; Pucik, 2007). 

 

A competência para aprender com a experiência está relacionada com a conhecida 

sabedoria, sempre rara e valiosa. “Muitas pessoas são excessivamente autoconfiantes, 

o que as impede de aprender com seus erros, ou são muito suscetíveis ao 

‘descarilhamento’ . Há quem abraça os desafios com confiança mas não tem 

competência para aprender com suas experiências” (Tanure; Evans; Pucik, 2007). 

 

Nesta pesquisa serão analisadas estas duas situações e as consequências advindas 

delas. 
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2.3 A noção de competência do indivíduo 
 

Na atualidade a forma como as organizações avaliam o trabalho dos indivíduos que as 

constituem localiza-se em diferentes pontos de um espectro que leva do conceito de 

cargo profissional ao de competência individual. O conceito de cargo nas 

organizações,  externo ao indivíduo e inerente a um processo fixo, tende a enrijecer a 

estrutura organizacional. Este conceito encontra-se presente especialmente em 

organizações de pequeno ou médio porte, nas indústrias de base ou de manufatura. No 

outro extremo do conceito de cargo encontram-se organizações extremamente 

flexíveis, por trabalharem com conceitos inovadores e de criação, como é o caso do 

mercado de moda, mas que também se deparam com o desafio de uma estruturação 

mínima que lhes permita crescer e competir3. Para desenvolver-se e sobreviver as 

organizações de forma geral enfrentam dois grandes problemas: adaptar-se ao 

ambiente e, simultaneamente, manter sua coerência interna (Home; Dellagnelo, 2006). 

 

Na medida em que estas organizações ingressam no mercado global acentua-se a 

necessidade de planejar o desenvolvimento estrategicamente e surge o esforço de 

migrar para o conceito de competência.  

 

Ruas (2005) destaca três fatores principais para a atratividade do termo 

“competência”: 

1. A noção de competência é a representação de uma ação efetiva e legitimada no 

ambiente de trabalho. 

2. Estabelece a capacidade de flexibilidade e adaptação como um de seus elementos 

essenciais ao trazer o evento como ponto disparador da mobilização de recursos e 

saberes para uma ação pontual, contextualizada. 

3. Presta-se para atuar como referência conceitual homogênea nas diferentes 

instâncias organizacionais. 
                         
 
 

                                                 
3 A autora participou do evento The Hague Forum, no Centro de Educação Corporativa da Shell, 
Hague, Holanda, em outubro de 2006, organizado pela ACP (Association Professional Careers), onde  
diversas organizações apresentaram os conceitos utilizados para desenvolver pessoas e elaborar os 
planos de sucessão. O conceito de competência, individual e organizacional, estava presente em todas 
as organizações. Estas foram: Shell, Vidrox, Imbev, Diesel e Motorola. 
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Figura 4 – Atratividade do termo “competência” 
 

 
 

Fonte: Adaptação feita pela autora a partir do texto de Ruas (2005) 

 

Nos primórdios do surgimento do termo “competência”, este ficou conhecido como 

um conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes apresentados pelos indivíduos e 

fundamentados em sua inteligência e personalidade, que afetaria o desempenho da 

pessoa no trabalho.  

 

Na escola norte-americana o ponto de referência para pesquisadores dos anos 70, 80 e 

90 foi a performance superior de uma pessoa em uma situação de trabalho (Dutra, 

2004). “A competência poderia ser mensurada quando comparada com padrões 

estabelecidos e desenvolvida por meio de treinamento” (Fleury e Fleury apud Parry, 

2001). Estava associada ao conceito de qualificação em relação a uma série de tarefas 

vinculadas descritivamente ao cargo. Este conceito tinha o pressuposto da acumulação 

como forma de crescimento: um estoque maior de conhecimentos teria como 

conseqüência uma competência mais desenvolvida.  

 

Na década de 90, pesquisadores europeus propuseram ir além do conceito de 

qualificação, relacionando competência com um processo dinâmico. Estes autores 

“contestaram a definição de competência associada ao estoque de conhecimentos e 

habilidades das pessoas e procuraram associar o conceito às suas realizações e 

àquilo que elas provêem, produzem e/ou entregam” (Dutra, 2004). Nesta pesquisa se 

adotará este enfoque como principal referência teórica para posterior análise dos 

resultados, sendo os principais autores escolhidos Philipe Zarifian e Guy Le Boterf.  
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Para Zarifian (2001): 

 

“A competência é um entendimento prático de situações que se apóia em 

conhecimentos adquiridos e os transforma na medida em que aumenta a 

diversidade das situações; é a faculdade de mobilizar redes de atores em 

torno das mesmas situações”.  

 

Uma hipótese construída durante esta pesquisa foi a de que, o que o gestor expatriado 

tem possibilidade e necessidade de fazer ao se deparar com um ambiente diverso 

daquele em que está acostumado a atuar, é a transformação de conhecimentos prévios 

em novos conhecimentos, mobilizados pelo indivíduo em face de situações diversas. 

 

Zarifian (2001) ainda destaca três conceitos que nos permitem visualizar como a 

natureza do trabalho vem se modificando nas organizações em relação às concepções 

tayloristas e que podem ajudar a construir a noção de competência do indivíduo. São 

eles o conceito de evento, o de comunicação e o de serviço. Cada um deles é 

apresentado a  seguir. 

 

 O conceito de evento:  

 

 “Um evento é alguma coisa que sobrevém de maneira parcialmente 

imprevista, não programada, mas de importância para o sucesso da 

atividade profissional. É em torno desses eventos que se recolocam as 

intervenções humanas mais complexas” (Zarifian, 2001, p.43).  

 

Numa era em que a automatização absorve parte do trabalho antes executado pelas 

pessoas, ganha relevância a capacidade única do ser humano de estar atento a 

situações imprevistas, aprender a preveni-las  e enfrentá-las com sucesso. Veja-se o 

circuito de aprendizagem dinâmica proposto por Zarifian: 

 

. antes do evento: capacidade de antecipação;  

. durante o evento: intervenção ativa; 

. depois do evento: reflexão sobre o ocorrido.  
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“Um evento também pode se referir a novos problemas colocados pelo 

ambiente, que mobilizam atividades de inovação” (Zarifian, 2001, p.44).  

 

Neste caso, além das atitudes anteriores, enfrentar o evento é : 

. ter consciência das modificações potenciais; 

. organizar as ações para gerar uma resposta pertinente; 

. conduzir as ações, analisando as diversas alternativas. 

 

Ou seja, a aprendizagem permanente permite “saber inventar as respostas a 

serem dadas a um ambiente social complexo e instável”  (Zarifian, 2001:44). Isto 

representa uma grande mudança em relação ao paradigma acumulativo, na forma 

da organização e do indivíduo perceberem e avaliarem as experiências de 

aprendizagem do indivíduo. “O grau de experiência  deixa de estar vinculado 

necessariamente à antiguidade no posto de trabalho e passa a ser fortemente 

influenciado pela variedade dos eventos enfrentados e pela qualidade da 

organização que permite examiná-los a fundo” (Zarifian, 2001). 

 

A experiência da expatriação é constituída de inúmeros eventos que se sucedem 

cotidianamente, na esfera profissional e em todas as outras que constituem a 

realidade do indivíduo. Esta exposição a uma variedade  de eventos traz uma 

oportunidade de aprendizagem gerencial intensiva, como se analisará nesta 

pesquisa.  

 

O conceito de comunicação: 

 

Para Zarifian (2001), “comunicar-se é construir um entendimento recíproco e bases 

de compromisso que serão a garantia do sucesso das ações envolvidas em conjunto”. 

A natureza do trabalho do indivíduo mudou porque passou de apresentar uma ênfase 

na separação entre tarefas e responsabilidades para uma ênfase na necessidade de 

gerenciar interações. O conflito perde seu caráter puramente ameaçador e passa a ser 

uma oportunidade de negociar e comprometer-se, independentemente de existir  um 

consenso pleno. “O entendimento mútuo surge como uma das mutações essenciais do 

trabalho” (Zarifian, 2001). Para desenvolver este entendimento é necessário, entre 

outros fatores: 
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. entender a interdependência, que ocorre quando o sujeito visualiza o impacto 

que as outras pessoas têm no seu trabalho e ele no trabalho delas. 

. entender a si mesmo, que ocorre quando o sujeito conhece seus próprios 

limites, necessidades de desenvolvimento e reconhece como pode contribuir com 

seus pontos fortes. 

. compreender que há diversas maneiras de interpretar a realidade e, portanto, 

diante de um mesmo evento os diagnósticos e soluções propostas podem ser 

diversificados.  

 

Na experiência da expatriação a pessoa tem a oportunidade de vivenciar uma 

realidade que possui elementos parecidos com sua cultura original, mas 

interpretados e organizados de maneira diferente na nova cultura, como acontece 

por exemplo, na dinâmica profissional, no sistema lingüístico, na lógica e 

sinalização do trânsito, no modo como se preparam os alimentos, nos valores que 

permeiam os critérios das pessoas e em tudo o que constitui a cultura local. 

 

“Os modos de raciocínio, as representações, os sistemas de classificação, 

as significações dadas aos projetos ou aos problemas encontrados têm 

uma dimensão sociocultural. É a cultura que fornece ao profissional a 

“caixa de ferramentas simbólicas” com a qual o profissional executará os 

processos cognitivos pertinentes ou modelará seus esquemas de 

comportamento adaptativos, chamados por Bourdieu de habitus” (Le 

Boterf, 2003). 

 

Esta mudança produz um “estranhamento” do conhecido anteriormente 

(Mannheim, 1991), inclusive da percepção de si mesmo e do outro, que permite 

desenvolver um novo olhar sobre cada evento que se apresenta, um olhar que 

contempla mais possibilidades e facilita a realização das  três condições para o 

entendimento, citadas anteriormente.  

 

O conceito de serviço: 
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Adaptando o texto de Zarifian (2001) pode-se dizer que ”serviço é ao mesmo tempo o que é 

efetivamente proporcionado a um cliente-usuário que transforma seu modo de vida  e o que 

justifica a sobrevivência da organização e o emprego das pessoas”. No paradigma anterior 

de trabalho o cliente era visto somente como o consumidor ou usuário final. A relação 

com o mesmo era distante e unilateral e era responsabilidade do departamento de 

vendas, marketing ou do departamento de relações públicas da organização. Neste 

novo conceito de serviço todos os membros da organização, os stakeholders e os 

usuários finais são vistos como clientes mútuos. A percepção da interdependência 

leva a que cada indivíduo da organização identifique seus clientes diretos, internos ou 

externos, interaja com eles e melhore o serviço oferecido em termos de adequação e 

qualidade. 

 

Na experiência da expatriação o indivíduo tem a oportunidade de conhecer a 

organização de forma mais extensa. Conhece pessoas que tomam decisões que afetam 

seu dia-a-dia, stakeholders que conhecia nominalmente, pares com redes de 

relacionamento interno e externo diferentes da sua. Adquire uma nova idéia da 

complexidade da organização, da interdependência entre as pessoas e das diversas 

filiais com a matriz. O desenho da estrutura organizacional se aperfeiçoa em sua 

mente e as responsabilidades de cada um adquirem relevância, o que vai 

transformando a visão que o indivíduo tem da organização em uma estrutura de 

relacionamento de pessoas. 

 

Na Figura 5 pode-se visualizar um resumo esquemático das mutações anteriormente 

descritas que ocorreram no campo do trabalho segundo Zarifian (2001). 
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Figura 5 – Mutações atuais no conteúdo do trabalho 

 
 

Fonte: Adaptado pela autora de Zarifian (2001) 

 

Para Le Boterf a competência individual é mais do que um estado da pessoa, um 

conhecimento que ela possui ou o resultado do treinamento realizado pelo indivíduo 

e/ou pela oganização. Le Boterf (2003) traz o conceito de mobilização de saberes 

como forma de enxergar as competências, mobilização esta feita em uma situação 

particular onde esta competência seria evidenciada.  

 

“Todos os dias a experiência mostra que pessoas que possuem 

conhecimentos ou capacidades não sabem mobilizá-los de forma 

pertinente e no momento oportuno, em situação de trabalho. A 

atualização daquilo que se sabe em um contexto singular (marcado por 

relações de trabalho, por uma cultura institucional, por eventualidades, 

imposições temporais, recursos...) é reveladora da “passagem” à 

competência. Esta realiza-se na ação”. (Le Boterf, 2003) 
 

Segundo este autor, esta mobilização requerida é múltipla e implica saber 

administrar a complexidade, o que se desdobra em: 

• Saber agir com pertinência. 

• Saber mobilizar saberes e conhecimentos em contexto profissional. 

• Saber integrar ou combinar saberes múltiplos e heterogêneos. 
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• Saber transpor. 

• Saber aprender e saber aprender a aprender. 

• Saber envolver-se. 

 

Esta ótica dos saberes se justifica ao se perceber que a complexidade é administrável 

mas não controlável. Ela está relacionada ao grau de dificuldade e aos recursos 

disponíveis que as situações apresentam. 

 

“Confrontadas com a complexidade e com a incerteza, organizadas em 

estruturas hetereogêneas e flexíveis, as empresas e as organizações 

devem dispor de homens e mulheres capazes de enfrentar o inédito e a 

mudança permanente” (Le Boterf, 2003) 

 

A seguir, explora-se cada um dos saberes propostos por Le Boterf (2003). Durante a 

análise dos resultados será feita uma relação mais detalhada com os saberes 

desenvolvidos como resultado de uma experiência de expatriação de forma a 

visualizar o possível aprendizado individual e o desenvolvimento de competências 

nesta experiência. 

 

Saber agir com pertinência: 

Le Boterf (2003) afirma que a competência se revela mais no saber “o que fazer” do 

que no “saber fazer” diante de uma situação inesperada e que “saber agir é saber 

interpretar”.  A palavra “pertinência”, derivada da idéia de um elemento que pertence 

ou não a um determinado conjunto, coloca em questão se a ação que o indivíduo 

pretende empreender é adequada ou não àquele momento e lugar. Para isto o 

indivíduo deve ter a capacidade de abstrair aquela situação particular e localizá-la no 

conjunto ao qual ela pertence. Considerando uma pessoa que está inserida em uma 

cultura diferente da sua, em processo de expatriação, este exercício se torna 

duplamente desafiador, já que ela precisará desenvolver primeiramente a lógica da 

cultura na qual está inserida para poder avaliar em segundo lugar a situação 

profissional específica, construindo cognitivamente um conjunto e o seu subconjunto. 

Esta leitura e organização da realidade em conjuntos e subconjuntos com relações de 

pertinência, servindo como base para tomar decisões e ações mais adequadas à 
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situação que se apresenta, poderia ser considerada como parte da capacidade de 

interpretação do indivíduo. “O ato é significante quando se insere em uma estrutura 

que lhe dá sentido. (...) O agir profissional estabelece uma coordenação de atos 

interdependentes uns dos outros” (Le Boterf, 2003). 

 

Saber mobilizar saberes e conhecimentos em contexto profissional: 

Uma vez que se interpretou o contexto, reconhecem-se quais são os recursos 

disponíveis que serão mobilizados. “A passagem do saber à ação é uma 

reconstrução: é um processo de valor agregado” (Le Boterf, 2003). Este valor 

agregado, quando reconhecido, é fonte de satisfação profissional, o que leva Le Boterf 

(2003) a afirmar que “o profissional gosta da complexidade e da incerteza”. A 

atitude positiva em relação a situações inusitadas e complexas, que podem derivar em 

novas realizações profissionais, é um dos fatores que torna a experiência da 

expatriação atrativa aos olhos dos gestores que querem desenvolver suas 

competências gerenciais. 

 

Segundo Le Boterf (2003), “a competência só pode ser competência em situação”. 

Para ele, assim como não faz sentido pensar em competência desvinculada do 

indivíduo, não é possível pensar em competência sem o contexto. Neste sentido, Le 

Boterf (2003) se refere à ação situada e à competência que não preexiste à situação. 

 

Le Boterf (2003) metaforiza a teoria de Vigotsky(1994) sobre o mecanismo cognitivo 

que rege o pensamento e a linguagem para explicar a forma como concebe a relação 

entre competência e ação. “ À imagem do pensamento, que não se exprime, mas se 

realiza na palavra, a competência não se exprime pela ação, mas se realiza na ação 

(...) A competência emerge na junção de um saber e de um contexto”.  Com base 

nesta concepção, Le Boterf (2003) propõe um diagrama (Figura 6) para explicitar os 

componentes que se articulam para constituir a mobilização profissional.  
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Figura 6 – A mobilização profissional: o Carrefour da Competência 

 

 

O contexto profissional

Fonte: Le Boterf, 2003 

 

Esta figura, conhecida por Carrefour da Competência, mostra que não basta que um 

dos três componentes esteja presente e seja contemplado.  

 

No caso da expatriação, não basta que o indivíduo tenha o perfil adequado e a 

situação profissional seja propícia para que haja desenvolvimento de competências 

gerenciais; é necessário que indivíduo e organização a estruturem para que  também 

seja uma situação de formação. 

 

Um modelo similar que vai além do âmbito profissional relaciona o processo de 

desenvolvimento individual a três fatores principais: a etapa da vida em que a pessoa 

se encontra; as circunstâncias culturais, históricas e sociais nas quais sua existência 

ocorre; as experiências particulares, não transferíveis a outros indivíduos (Palacios, 

1995).  Nesta pesquisa se levará em conta tanto o modelo de Le Boterf (2003) como o 

de Palacios (1995) para a análise dos dados. 
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Saber integrar ou combinar saberes múltiplos e heterogêneos: 

 

Para Le Boterf (2003), “a construção das competências apela para uma combinatória 

complexa de recursos em que estão estreitamente mesclados os conhecimentos gerais 

e os conhecimentos profissionais”. 

 

Cada indivíduo apresenta uma determinada estrutura cognitiva em um certo momento 

de sua vida que juntamente com sua interpretação da realidade apresenta-lhe 

possibilidades de ação. Quanto maior a diversidade de situações a que ele esteve 

exposto, mais amplo será o espectro para onde ele poderá recorrer para compor sua 

resposta operacional. Segundo Le Boterf (2003), esta combinatória é individualizada e 

conta com mecanismos como o insight para se arquitetar na mente do indivíduo, 

relacionado à aprendizagem pela ação, conforme propôs o educador e filósofo John 

Dewey no início do século XX. 

 

Uma distinção que será relevante para esta pesquisa é a diferenciação que Le Boterf 

(2003) faz entre competência requerida, ou seja, aquela esperada pela organização ou 

pelo cliente, e competência real, que é a conduta do sujeito operacionalizada diante de 

um problema ou situação específica. A forma em que os recursos são combinados é 

individual e cada pessoa irá elaborar a estratégia que julgar mais pertinente, existindo 

várias possibilidades de ação diante de uma mesma situação.  “Ser competente não é 

adotar um único comportamento observável”, destaca Le Boterf (2003). Afirma ainda 

que a realização das possibilidades potenciais de um indivíduo é uma parcela que 

permanece sempre menor do que seu saber-fazer. 

 

Esta pesquisa pontuará a conduta do gestor expatriado diante de diferentes eventos 

profissionais, tendo como referência a competência esperada pela organização. Com 

base em situações relatadas pelos entrevistados serão destacados possíveis aspectos da 

competência real desenvolvida pelo gestor. O relato se localizará em diferentes 

momentos históricos da vida profissional que se refiram a eventos ocorridos antes, 

durante e depois da expatriação.  
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A diversidade de situações vivenciadas durante a experiência de expatriação contribui 

de forma significativa para ampliar o portfolio de vivências do qual a pessoa vai se 

valer para compor sua resposta operacional individual. 

 

Saber transpor 

Le Boterf (2003) distingue com este saber a aprendizagem de uma habilidade por 

repetição da capacidade de aprender a transpor a experiência adquirida de uma 

situação para outra nova. Ele parte do pressuposto de que a diversidade de 

experiências será melhor aproveitada se o indivíduo tiver a capacidade de abstrair 

delas esquemas mentais que as organizem e categorizem, de modo que lhe permitam 

transferir os conhecimentos adquiridos nelas de uma experiência para  outra. 

 

Referindo-se ao profissional, Le Boterf (2003) afirma que “em um novo ambiente, ele 

sabe utilizar conhecimentos ou habilidades que adquiriu e executou em contextos 

distintos. Pode ser transferência lateral (por generalização a categorias de 

problemas e situações do mesmo tipo) ou transferência vertical (por transposição 

sobre casos de complexidade superior)”. 

 

Com relação a esta idéia, Le Boterf (2003) fala em “transversalidade das 

competências”, que relaciona as competências atuais do profissional com as que ele 

adquiriu anteriormente. O desenvolvimento das competências seria facilitado quanto 

melhor a base de conhecimento que o indivíduo já possuir. Isto remete à introdução 

do conceito de competências na educação básica (Perrenoud, 1999) 

 

Le Boterf (2003) destaca a importância da formação geral como um componente 

essencial da formação profissional que “permite que as competências evoluam e se 

adaptem às mudanças e às mutações das situações de trabalho”.  

A experiência da expatriação também contribui neste aspecto, pois o sistema 

cognitivo do indivíduo se enriquece e se torna hábil em construir esquemas que 

sirvam para se aproximar a cultura original do indivíduo da nova cultura na qual se 

encontra imerso. Desenvolve assim a faculdade de transpor através da formalização 

de idéias que utiliza para se comunicar. 
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Os  três componentes que Le Boterf (2003) identifica que dão origem à faculdade de 

transpor são: 

 

. a capacidade de distanciamento e análise; 

. a riqueza da experiência; 

. a intenção de abordar e tratar de novas situações. 

 

Componentes similares foram apresentados anteriormente quando se discutiu a 

mudança na comunicação das formas atuais de trabalho vista por Zarifian (2001) na 

construção de um entendimento mútuo. Pode-se dizer que tanto a comunicação 

interna - ao tentar se estruturar o resultado de uma experiência interna e passá-lo para 

outra - quanto a comunicação externa - ao tentar explicitar um conhecimento tácito, 

demandam essa construção simbólica mental de uma superestrutura que organize 

elementos semelhantes e diferentes a partir da qual o indivíduo consiga expressar 

verbalmente sua percepção. Estes componentes também se relacionam com o 

aprender a aprender, que será desenvolvido mais adiante. 

 

O distanciamento natural que a experiência de expatriação traz favorece o 

desenvolvimento da capacidade de voluntariamente distanciar-se e analisar as 

situações.  A riqueza desta experiência é derivada do fato que atinge todas as esferas 

da vida do indivíduo, inserindo-o em um meio permanentemente surpreendente e 

desafiador. Este desafio será mais ou menos significativo, dependendo da intenção do 

indivíduo de se apropriar da lógica que rege este meio e se enriquecer com isto, assim 

como da organização de mediar, formalizar e reconhecer este conhecimento. 

 

A necessidade do ato de mediação por parte dos formadores é destacada por Le Boterf 

(2003) para minimizar as dificuldades que o indivíduo inserido no ambiente 

profissional costuma encontrar para desenvolver a reflexão e fazer a formalização. 

Algumas destas dificuldades, segundo Le Boterf (2003), são: 

. tradicionalmente, a fala  e a linguagem no local de trabalho é vista como 

desperdicio de tempo; 

. não é fácil para o próprio indivíduo descrever-se a si mesmo e descrever 

sua atuação com objetividade, incluída a dificuldade de explicitar 

conhecimentos tácitos; 
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. é comum se deparar com deficiências nas pessoas na capacidade de se 

expressar oralmente e por escrito; 

. explicitar aquele saber ou o saber fazer do indivíduo implica que ele se 

despoje de algo que agrega valor à sua pessoa e que pode ser utilizado 

competitivamente contra ele mesmo. 

 

Outros autores que desenvolvem a conexão entre reflexão, ação e aprendizado são 

Argyris e Schon (1996), cuja teoria será detalhada em capítulo posterior. 

 

Le Boterf (2003) faz ainda uma distinção entre conhecimento e saber, apresentando a 

capacidade de transpor como uma elevação do “seu nível de conhecimento a um 

ponto tal que sua formalização possibilita a transposição  para áreas distintas. Este 

desvio permite passar do conhecimento ao saber que permitirá o retorno a outras 

situações ou contextos”. 

  

Saber aprender e saber aprender a aprender 

 

Le Boterf (2003) se refere aqui ao profissional que tem oportunidade de refletir sobre 

as experiências que vivenciou e que vivencia, buscando extrair delas um 

conhecimento novo que lhe permita rever constantemente sua vivência e as teorias 

que o orientam (Argyris; Schon 1996). 

 

“Cada experiência pode ser fonte de ensinamento se for formalizada”, afirma Le 

Boterf (2003). O posicionamento das situações vivenciadas dentro de um contexto 

formal pode facilitar ao indivíduo compreender que classe de problema ele vivencia 

(Ruas et al., 2005). 

 

No próximo capítulo se tecerá mais profundamente a relação da aprendizagem com a 

ação, especificamente a aprendizagem gerencial relacionada a uma experiência de 

expatriação. 
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Saber  envolver-se 

 

Segundo Le Boterf (2003) não basta saber agir e poder agir para que a ação se 

concretize; é necessário querer agir. Este querer se relaciona com a vontade de 

assumir uma responsabilidade, tomar decisões, assumir riscos, informar erros e se 

dispor a corrigi-los.  

Muitas organizações trabalham dando mais poder ao indivíduo para que ele possa 

completar este ciclo e aprender com a experiência. 

A vontade individual é um componente importante do desenvolvimento de 

competências, que irá possibilitar a superação dos obstáculos próprios dos processos 

de mudança. 

 

Segundo Dutra (2004) o valor que é agregado pelo indivíduo à organização pode ser 

discutido através do conceito de entrega, analisando as contribuições reais que a 

pessoa faz para a organização e o conhecimento que ela gera para a mesma. Segundo 

o autor o sistema formal de gestão gera distorções na avaliação das pessoas, pois 

avaliar somente o que a pessoa faz no seu dia-a-dia em função do cargo que ocupa 

deixa de contemplar uma entrega mais geral a médio e longo prazo, como por 

exemplo o comportamento estratégico da pessoa que antecipa e previne conflitos e 

problemas. 

 

Adota-se aqui uma definição de competência, neste caso aplicada ao indivíduo, que 

integra e sintetiza vários conceitos anteriormente apresentados, amplia a visão 

estratégica e social da organização e enfatiza a contextualização social do evento da 

competência: 

 

“Definimos, assim, competência: um saber agir responsável e 

reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos, habilidades que agreguem valor econômico à organização e 

valor social ao indivíduo” (Fleury; Fleury, 2000). 
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Figura 7 – Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização 

 

Fonte: (Fleury; Fleury, 2000). 

 

 

2.4 Aprendizagem 

 

O conceito de aprendizagem surge em várias áreas do conhecimento, mas sua 

dinâmica e microestrutura tem sido desenvolvida principalmente pela psicologia, 

cujos conceitos serão utilizados na discussão realizada neste capítulo.  

 

2.4.1 Aprendizagem e desenvolvimento 

 

O conceito de aprendizagem está intimamente ligado ao de desenvolvimento e neste 

tópico focaliza-se esta inter-relação, do ponto de vista da psicologia cognitiva. Dois 

autores contemporâneos, Jean Piaget (1896-1980) e Lev Vygotsky (1896-1934), 

propuseram modelos para a discussão da aprendizagem e do desenvolvimento de 

pessoas. Embora as observações destes pesquisadores tenham se concentrado na 

atividade das duas primeiras décadas de vida do ser humano, elas trazem 

contribuições importantes para o estudo do adulto aprendiz. Os dois autores 
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apresentam enfoques diferentes da aprendizagem e do desenvolvimento que para fins 

desta pesquisa se revelam parcialmente complementares. 

 

No modelo proposto por Piaget (1974), o processo de aprendizagem baseia-se no 

princípio da homeostase4, em sucessivos equilíbrios e desequilíbrios que preservam a 

capacidade da estrutura cognitiva do ser humano, retomando sempre o equilíbrio em 

um patamar maior do que o precedente a fim de enfrentar o novo e o desconhecido. 

Outros fatores que influenciam a dinâmica da homeostase são os aspectos 

maturacionais biológicos do indivíduo, sua experiência com o meio físico e a 

experiência social. Para Piaget (1974) conhecer significa transformar a realidade 

para compreender como um determinado estado se constitui, o que representa um 

caráter essencialmente ativo. A noção de desenvolvimento surge ao observar que uma 

mesma situação de aprendizagem causa impacto diversificado em sujeitos distintos, 

diferença explicada pelos diferentes estádios de desenvolvimento em que se encontra 

cada sujeito. Diante do novo e do desconhecido, a busca do equilíbrio entre o que é 

próprio do sujeito e as demandas do ambiente levam a uma equilibração 5que 

determina um novo estádio de desenvolvimento cognitivo que dá ao indivíduo maior 

domínio sobre a realidade circundante. Para Piaget (1974) este modelo permite 

analisar diferentes culturas e encontrar nelas aspectos universais, e as diferenças 

culturais se constituiriam por existirem ritmos diversos na construção dos estádios 

cognitivos. 

 

Resumindo o processo proposto por Piaget, a aprendizagem depende do estádio de 

desenvolvimento cognitivo do sujeito que, por sua vez, depende da maturação 

biológica. O desenvolvimento centra-se principalmente em aspectos internos que 

facilitam ou não a construção de conhecimento e volta seu olhar para o percurso 

passado do sujeito. Para o adulto aprendiz, especificamente o gestor em 

desenvolvimento, reconhecer seu estádio cognitivo e os aspectos internos que 

favorecem ou dificultam sua aprendizagem pode motivá-lo a desenvolver-se. Perceber 

aspectos que influenciam a própria aprendizagem e o desempenho da função 

                                                 
4 O termo homeostase é utilizado por Piaget (1974) como “um mecanismo de auto-regulação que 
caracteriza o equilíbrio dinâmico do desenvolvimento como um todo e do intelectual em particular”. 
5 Para Piaget, equilibração é o ponto de equilíbrio final de um processo de assimilação, incorporação 
do novo às estruturas cognitivas preexistentes e acomodação é a transformação das estruturas 
intelectuais em resposta a problemas trazidos pelo meio e pelo sujeito. 
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profissional  permite-lhe dimensionar melhor os desafios profissionais que o ajudam a 

desenvolver-se e a escolher as melhores condições para que isso ocorra. 

 

Um exemplo disto ocorre quando o gestor procura ter acesso a experiências 

diversificadas porque percebe que aprende melhor e mais rápido na medida em que 

deve fazer face a situações variadas e que a desestabilização repetida de esquemas 

cognitivos adquiridos já acomodados lhe permite estar aberto à aprendizagem do novo 

(La Taille, 1996). 

 

Para Vygostky (1994) o processo de aprendizagem baseia-se no princípio da 

apropriação e internalização de instrumentos simbólicos por parte do sujeito, 

constituindo-se em um processo dialético complexo em que a aprendizagem se 

transforma em desenvolvimento e o desenvolvimento em aprendizagem, sem que um 

se confunda com o outro. O desenvolvimento ocorre pela interação que se estabelece 

na e pela atividade, levando à construção de funções psicológicas superiores6. Tal 

interação e atividade fazem a aprendizagem humana possuir uma natureza 

essencialmente social. A construção das funções psicológicas superiores ocorre na 

presença de outros membros da espécie em uma determinada cultura, tempo e espaço. 

Assim,  aprendizagem é entendida por Vygotsky (1994) como aquilo que é apropriado 

e internalizado nas relações sociais estabelecidas. Para que haja a apropriação, os 

instrumentos e as pautas de interação precisam não estar muito distantes do nível de 

desenvolvimento atual em que o sujeito consegue atuar sem a ajuda de outros. Por 

outro lado, há atividades que o sujeito não realizaria sozinho, mas consegue realizar se 

tiver a ajuda de outros. Estas atividades localizam-se em um nível próximo ao anterior 

e representam o potencial atual de desenvolvimento do indivíduo ou Zona de 

Desenvolvimento Proximal7. Segundo esta ótica, um fator que contribui para a 

aprendizagem individual é o acompanhamento do aprendiz por alguém mais 

                                                 
6 A construção das funções psicológicas superiores implica o uso de sinais, símbolos e signos, que 
permitem a interação e a realização da atividade (Vigotsky, 1994). 
7 Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD) do indivíduo é definida por Vigotsky (1978) como “ a 
distância entre o atual nível de desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver problemas 
de forma independente, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através de problemas 
resolvidos sob a orientação de um adulto ou em colaboração com pares mais capacitados”. (Tradução 
livre da autora) 
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experiente, comprometido no processo de aprendizagem e no desenvolvimento do 

sujeito, denominado mediador ou facilitador externo8 da aprendizagem. 

 

Resumindo o processo de aprendizagem proposto por Vygotsky, a aprendizagem 

depende de agentes culturais de interação que levem à elaboração de funções 

psicológicas, que estavam próximas de se completar, e que, em se completando, 

propiciam novas aprendizagens. Este processo volta seu olhar para o futuro, para 

aquilo que ainda não ocorreu e que está na iminência de ocorrer. Para a organização 

que tem interesse em desenvolver seu gestor, reconhecer o desenvolvimento atual em 

que ele se encontra e o próximo nível a ser atingido pode otimizar os recursos 

investidos em desenvolvimento gerencial através da garantia de que o aprendiz 

contará com agentes culturais para mediar este processo de aprendizagem. 

 

Um exemplo disto ocorre quando a organização propicia ao gestor um marco teórico 

de referência que o ajude a formalizar as vivências que já teve e a contextualizá-las 

em um conjunto de experiências similares mais amplo (Ruas, 2001), como é o caso de 

cursos de formação que contemplam as experiências prévias dos estudantes. Outro 

exemplo é a prática do mentoring dentro das organizações, em que um indivíduo mais 

experiente acompanha o desenvolvimento de um outro menos experiente. 

 

A compreensão de que a aprendizagem é uma função da interação social permite 

centrar a atenção nas condições em que ela ocorre. A  pesquisa sobre aprendizagem 

nessa perspectiva não se resume, como nos estudos tradicionais, a enfocar o 

comportamento do sujeito que aprende, a sua relação com a tarefa ou com quem 

ensina, mas incorpora outros aspectos, como a análise do funcionamento das 

instituições encarregadas de ensinar, seus modos de organização, os papéis e os 

lugares que os participantes ocupam nelas, o que e como se ensina. Questões relativas 

a relações sociais, cultura e linguagem, dentre outras, ampliam deste modo o escopo 

destes estudos e as propostas de intervenção educacional (Pino, 2005). 

 

                                                 
8 Denomina-se aqui mediador externo ao sujeito, grupo ou instituição que facilita ao indivíduo realizar 
tarefas que não atingiria sozinho em contraposição à mediação interna, realizada pelos símbolos dos 
quais o indivíduo se apropria, que facilitam a apropriação e internalização de novos significados (nota 
da autora). 
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Nesta pesquisa serão analisados os processos de aprendizagem de forma a apontar 

para pesquisas futuras como a organização pode contribuir para o desenvolvimento do 

gestor e também qual é o papel do gestor em seu próprio desenvolvimento, sempre a 

partir de um dado contexto sociocultural. 

 

As contribuições teóricas argumentam que a aprendizagem individual no contexto 

organizacional é influenciada pela organização e tem conseqüências para a 

organização (Antonello apud Simon, 2005). Neste estudo nos limitaremos a analisar a 

primeira parte desta afirmativa, ou seja, o processo que transcorre no âmbito do 

indivíduo e a influência da organização neste processo, sem ampliarmos o escopo para 

a repercussão desta aprendizagem na organização nem para outras formas de a 

organização aprender.  

 

2.4.2 Aprendizagem vivencial 
 
 
Dois autores selecionados nesta pesquisa para delinear o referencial teórico se 

caracterizam por analisar a aprendizagem a partir da ação do indivíduo e das 

experiências que ele vivencia. Alinhados com a teoria da aprendizagem de Dewey 

(1938), destacam o inquérito ou inquiry realizado pelo aprendiz a respeito de um 

evento vivenciado como o disparador do processo de aprendizagem.  

 

O primeiro é Zarifian (2001) que propõe o circuito de aprendizagem dinâmica que se 

inicia na presença de um evento (ver página 38 ). Argyris e Schon (1996) propõem 

que a ação é o centro da aprendizagem e denominam “teoria da ação” o conjunto de 

normas, valores e diretrizes que orientam a ação. Como o processo de aprendizagem é 

um processo de mudança Argyris e Schon (1996) propõem a existência de uma teoria 

esposada e uma teoria em uso, sendo a primeira a teoria que é verbalizada pelas 

pessoas como sendo sua forma de agir e a teoria em uso a que está implícita em seu 

comportamento real. No processo de aprendizagem a teoria esposada tende a se 

transformar em teoria em uso através de diferentes processos: a aprendizagem de 

circuito simples, cuando o sujeito muda sua forma de agir, aproximando-a da teoria 

esposada, mas não muda seus pressupostos. A aprendizagem de circuito duplo ou 

double-looping, que ocorre cuando o sujeito muda também seus valores e visão de 
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mundo e a deutero-aprendizagem ou deuterolearning que é quando o indivíduo passa 

a ter consciência de sua própira aprendizagem desenvolvendo a capacidade de 

aprender a aprender. Na experiencia de expatriação ha oportunidades de vivenciar 

eventos diversos e desafiadores que poderão desencadear os três tipos de 

aprendizagem. 
 

2.4.3 Aprendizagem formal e informal  
 

A aprendizagem formal e a aprendizagem informal estão integradas no cotidiano 

profissional do gestor, mas considera-se útil reconhecer e identificar os atributos de 

cada uma (Antonello, 2004) e como elas contribuem para a aprendizagem deste 

gestor, já que o equilíbrio entre os atributos da formalidade e da infomalidade 

influenciam a natureza e efetividade da aprendizagem em qualquer situação 

(Antonello, 2002). Tomar-se-há como base os seguintes conceitos (Antonello, 2002). 

A – Aprendizagem informal: é a aprendizagem favorecida por práticas presentes no 

cotidiano; o conhecimento se constitui horizontalmente e se dá em espaços não-

educacionais. 

B – Aprendizagem formal: ocorre dentro de um sistema de aprendizagem dirigido ao 

individuo; o conhecimento se constitui vertical e intencionalmente, e ocorre dentro de 

estabelecimentos de ensino. 

 

2.4.4 Ações de desenvolvimento formais e não-formais   
 

Do ponto de vista da aprendizagem, as ações de desenvolvimento favorecem que esta 

ocorra, embora não se possa garantir nem delimitar esta aprendizagem. Cabe aqui um 

esclarecimento entre os termos não-formal, utilizado nesta pesquisa para classificar 

ações de desenvolvimento e o termo informal, para reconhecer o tipo de situação de 

aprendizagem citada anteriormente. Consideram-se os termos como similares e opta-

se pela sua dupla utilização para preservar os termos utilizados pelos autores de 

referência. 

 

Conhecer o nível de desenvolvimento do indivíduo permite ter a base de 

conhecimento necessária para empreender a construção de um sistema de gestão do 
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desenvolvimento, estabelecendo um plano de ação  comum para o desenvolvimento 

da pessoa  e da organização (Dutra, 2001) em um círculo virtuoso de aprendizagem. 

 

Em função da natureza das ações de desenvolvimento, elas podem ser classificadas 

em Dutra (2004, p.67): 

 

1. “Ações de desenvolvimento formais: estruturadas através de conteúdos 

programáticos específicos, envolvem metodologias didáticas, instrutores ou 

orientadores, material bibliográfico e uma agenda de trabalho ou aulas. 

Exemplos: cursos, ciclo de palestras, seminários, programa de cultura 

compartilhada e orientação”. 

 

2. “Ações de desenvolvimento não-formais: estruturadas através de atuações no 

próprio trabalho ou de situações ligadas à atuação do profissional. Podem ser 

concebidas de diferentes formas, mas sempre envolvem o profissional a ser 

desenvolvido. Exemplos: coordenação ou participação em projetos 

interdepartamentais ou interinstitucionais, trabalhos filantrópicos, visitas, 

estágios etc.” 

 

Desenvolver os gestores da organização implica considerar que o nível de 

complexidade das atribuições tende a ser cada vez maior. Para Dutra (2004, p.67) 

“quanto maior a complexidade das atribuições e responsabilidades, maior deve ser o 

percentual das ações de desenvolvimento não formais, já que (...) a complexidade 

demanda mais o uso diversificado do repertório de conhecimentos e experiências das 

pessoas e menos o uso de novos repertórios”. O autor explica que o foco do 

desenvolvimento para os gestores deverá ser nas novas formas de articulação do 

repertório profissional da pessoa em função do contexto atual. Em contrapartida, 

pessoas de menor nível hierárquico na organização precisarão ampliar seu repertório 

para se desenvolver. 

 

2.4.5 Educação formal básica e seu impacto nas competências profissionais 
 

Este repertório começa a ser formado durante a educação básica do indivíduo. 

Zarifian (2001) denomina as competências adquiridas na ação educativa de 

  



 58 

competências de fundo ou competências recurso, já que são elas que irão sustentar a 

formação de competências especificamente profissionais. “O conhecimento geral que 

é adquirido na formação básica tem um efeito sobre as condições de 

operacionalização das competências e sobre o desenvolvimento da vontade e da 

capacidade de aprender” (Le Boterf, 2003). 

 

O ambiente educacional formal utilizado pela sociedade pós-moderna também está 

procurando se articular em torno do desenvolvimento de competências. Philippe 

Perrenoud (1999) descreve as competências e habilidades necessárias para um 

cidadão do século XXI, tais como resolução de situações-problema, 

interdisciplinaridade e articulação de conceitos aprendidos em atividades cotidianas. 

Em 1990, os 150 representantes de países reunidos em Jontien, Tailândia, definiram 

no Relatório Delors os quatro pilares da educação para o final do milênio e início do 

século XXI: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a viver 

juntos.  

 

A ênfase atribuída ao verbo aprender representa um novo paradigma e pode passar 

despercebido se não for contrastado com o representante do paradigma anterior, 

quando a educação era fundamentada no verbo ensinar.  Os quatro pilares da 

educação contemporânea podem levar o indivíduo a uma autonomia que lhe permita 

aprender de forma contínua, que se evidencie quando ele começe a articular e entregar 

profissionalmente tudo o que aprendeu e transformou em conhecimento até  aquele 

momento.   

 

Outra característica destes pilares é que eles atribuem valor equivalente ao aprender a 

conhecer e ao aprender a fazer, gerando uma dinâmica de ação e reflexão que agrega 

cada vez mais valor ao indivíduo. Aprender a ser remete ao fator responsabilidade e 

aprender a conviver à obtenção do reconhecimento social. Se todos estes saberes 

estiverem alinhados com a estratégia e as competências essenciais da instituição, 

haverá também agregação do valor à mesma (Fleury; Fleury, 2000). 

Marisa Eboli (2004) explicita este alinhamento e relaciona o pilar aprender a ser com 

o fator atitude, o pilar aprender a conhecer com o fator conhecimento, o pilar 

aprender a fazer com os fatores competência e habilidade e o pilar aprender a 
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conviver com os fatores habilidade e atitude. Esta lógica evidencia a necessidade de 

aprender para desenvolver competências. 

 

O paradigma de educação formal descrito acima, no qual o indivíduo aprende a 

aprender, está em desenvolvimento e ainda incide em uma parcela pequena da 

população, principalmente em países pobres (Ioschpe, 2004). Jovens recém-formados 

encontram dificuldades para se inserir no mercado de trabalho porque na maioria das 

vezes não foram preparados para mobilizar seus saberes em diferentes contextos nem 

aprenderam a integrar sua carreira com estas soluções. Trabalhadores que já estão no 

mercado também enfrentam sérias dificuldades para aprender a articular seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes e desenvolver competências. 

 

2.4.6 O ambiente de trabalho como campo para a aprendizagem 
 

As ações formais de desenvolvimento que ainda vigoram nas organizações são em sua 

maioria advindas do paradigma taylorista. O novo paradigma, descrito anteriormente, 

conduz a três conseqüências principais: 

. a autonomia do aprendiz; 

. a integração da realidade do aprendiz como objeto de estudo; 

. a socialização do conhecimento produzido. 

 

Para caminhar nesta direção a organização precisa reconhecer as oportunidades de 

desenvolvimento não-formais que existem no ambiente de trabalho e atuar como 

facilitadora da aprendizagem dos indivíduos. Esta prática também aproxima a 

formação do exercício do trabalho. “Refere-se ao tipo de formação que se alicerça 

nas experiências e nas vivências dos indivíduos e coletivos que uma estratégia 

formativa pode transformar em aprendizagem por via simbólica, formalizando o 

informal, ou de promover um ciclo (recursivo) de construção de novos saberes a 

partir de saberes em utilização” (Antonello, 2002). 

 

Pensando no gestor expatriado, poderia se articular uma série de ações de 

desenvolvimento não-formais que estimulassem a observação e reflexão do gestor 
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antes, durante e depois da experiência de expatriação, quanto a estas novas formas 

de articulação de seu repertório profissional nos contextos que se apresentam. 

“A aprendizagem não é automática nem livre. É preciso estabelecer alvos claros, 

investimento suficiente nas pessoas e um alinhamento rigoroso das práticas de GRH 

com os objetivos da aprendizagem”. (Tanure, Evans, Pucik, 2007) 

A experiência é fonte potencial de aprendizado, mas não o garante. À medida que o 

indivíduo vai formalizando as experiências que lhe ocorrem, vai se tornando capaz de 

prever resultados e antecipar reações advindas de outras pessoas. Quanto mais 

completo seu novo modelo da realidade, seu interesse por aprender e sua necessidade 

de input para construir seu modelo diminuem. Seu interesse passa a ser focalizado 

naquela área que lhe apresenta mais desafios e cuja aprendizagem tenha por resultado 

um conhecimento socialmente reconhecido. 

 

2.4.7 Aprendizagem gerencial 
 

O gestor vem ganhando importância na medida em que as organizações valorizam 

cada vez mais as pessoas e portanto, a gestão das mesmas. Entre os papéis 

importantes do gestor atual está o de gerir conflitos, negociar, desenvolver pessoas e 

liderar, funções que têm sua base no relacionamento interpessoal. 

 

Estes papéis não são de fácil apreensão e internalização para o gestor. A organização, 

por sua vez, tem dificuldades em promover este desenvolvimento no gestor. Uma 

demonstração desta necessidade é o aumento na procura por cursos de pós-graduação 

em administração nos últimos quinze anos. Mas os resultados obtidos nestes cursos 

não atingem plenamente as expectativas de aprendizagem, se tornando muitas vezes 

conhecimentos compartimentalizados que não atingem o grau de complexidade da 

realidade que o gestor enfrenta no trabalho Ruas, Comini, 2007). Surge a questão de 

como desenvolver, através da educação formal e informal,  o nível de complexidade 

da entrega do gestor. 

 

Par a psicologia cognitiva o aumento do nível de complexidade da entrega do 

indivíduo caminha paralelamente com sua aprendizagem, no sentido de que integrar a 
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própria experiência com a experiência de outras pessoas demanda construir conteúdos 

e contextos cognitivos cada vez mais complexos e hierarquizados (Vigotsky, 1994). 

Segundo Mintzberg (2004) as competências do gestor mais valorizadas pelas 

organizações se localizam na relação dele com os indivíduos, os grupos e a 

organização.  

“Em grandes organizações, o papel do gerente não depende tanto do que 

ele mesmo faz, como alocar recursos ou tomar decisões, e sim do tanto 

que ele ajuda outros a fazê-lo”. (Mintzberg, 2004) 

As competências selecionadas por Mintzberg no Quadro 2 podem ser relacionadas 

com a organização do trabalho proposta por Zarifian em torno de eventos, 

comunicação e serviço. “Liderança” é uma competência necessária diante de eventos, 

especialmente os que são wicked problems (Grint, 2005), ou seja, os que são 

complexos, mais do que complicados. Normalmente estas situações ou problemas não 

apresentam uma solução linear e apresentam um alto grau de incerteza quanto aos 

resultados. A comunicação proposta por Zarifian está expressa explicitamente por 

Mintzberg como uma competência gerencial, em sua forma verbal e não-verbal. A 

categoria serviço proposta por Zarifian também aparece nas competências propostas 

por Mintzberg, por exemplo na “capacidade de analisar dados” com a finalidade de 

receber ou comunicar a informação contida neles.  

Quadro 2 – Competências gerenciais. Extraído de Mintzberg (2004: 103) 
 
COMPETÊNCIAS GERENCIAIS  

 

A. COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

1. Gestão interna (reflexão, pensamento estratégico +) 

2. Gestão externa (tempo, informação, estrés, carreira, +) 

 

B. COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS 

1. Liderança individual (seleção, teaching/mentoring/coaching +) 

2 Liderança grupal (formação de times, resolução de conflitos/mediação,  

facilitar processos, liderar reuniões +) 

3. Liderança organizacional/unidade (organizar, desenvolver cultura,  

gerenciar mudanças +) 

4. Consolidação organizacional/unidade (network, representação,  

colaboração, promoção/lobby, negociação/acordos, política +) 

 

C. COMPETÊNCIAS INFORMACIONAIS 

1. Comunicação verbal 

2. Comunicação não-verbal 

3. Análise de dados 

 

D. OUTRAS COMPETÊNCIAS 
 

 

Fonte: Extraído de Mintzberg (2004: 103) 
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Por outro lado, segundo Ruas (2005) “existe um distanciamento entre o que  as 

empresas enxergam como significativo para o desenvolvimento de competências 

gerenciais, ilustrado através de programas e práticas formais e o que as pessoas 

reconhecem como importante para o seu desenvolvimento”. Dentre as experiências 

mais significativas para as pessoas apontadas em pesquisa realizada por Ruas (2005), 

a vivência no exterior é uma delas. “O aprendizado no campo gerencial é um 

processo que passa necessariamente pela experiência” (Ruas, 2005). 

 

2.5 A experiência da expatriação como ferramenta de desenvolvimento das 

pessoas nas organizações 

 

Organizações que por muito tempo tiveram uma atuação estável em mercados 

domésticos se vêem compelidas hoje a se internacionalizar para garantir sua 

sustentabilidade. Muitos negócios são realizados preferencialmente com empresas que 

possam garantir preço e fornecimento em diferentes lugares do mundo, em detrimento 

de empresas com preço competitivo, mas alcance local.  

 

Diante deste panorama, a mobilidade das pessoas entre países vem se elevando 

sistematicamente, especialmente no nível gerencial. Várias razões impulsionam esta 

mobilidade, entre elas o intuito de preparar gestores para adquirirem uma visão 

internacional do negócio, um mindset9 global, realizar desenvolvimento acelerado de 

gestores10 e/ou para realizar transferência de conhecimento. O processo pelo qual uma 

organização envia funcionários para morar em outros países por razões profissionais 

(Tanure; Evans; Pucik, 2007) é conhecido como expatriação e as pessoas enviadas 

são chamadas expatriadas ou expatriados. 

 

Na literatura sobre o tema, o termo expatriação é um processo que inclui a 

repatriação, ou seja, o retorno do gestor ao seu país de origem. Neste trabalho não se 

contemplará esta etapa de retorno. Decidiu-se focalizar somente a parte inicial e 

central do processo, ficando a repatriação para futuras pesquisas, já que às vezes o 

gestor parte diretamente de uma primeira para uma segunda expatriação. 
                                                 
9 Mindset é um vocábulo da língua inglesa, utilizado no português para representar uma certa 
arquitetura mental que vai gerar interpretações da realidade relativas a ela. 
10 A organização Schlumberger, por exemplo, adota a prática da expatriação, acompanhada de um 
programa de aprendizagem, como alavanca para acelerar o desenvolvimento de talentos. 
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O processo da expatriação vem despertando interesse crescente na literatura 

acadêmica e de negócios. Algumas das áreas mais desenvolvidas estão associadas ao 

processo de adaptação do expatriado, às dificuldades mais freqüentes que ele enfrenta 

e ao nível de sucesso/fracasso dos processos de expatriação do ponto de vista da 

organização. Na literatura acadêmica encontram-se recomendações para o expatriado 

relativas a como compor cognitivamente as diferentes culturas de forma a viver um 

processo de integração com a nova cultura, denominado aculturamento e que 

simultaneamente mantenha a individualidade que o caracteriza em nível profissional e 

pessoal (Berry et al, 1989).  

 

Figura 8 – Análise em duas dimensões para avaliar o aculturamento de uma pessoa 

                   expatriada 

 
 

Fonte: Adaptado pela autora de apresentação do congresso CNI, Buenos Aires, 2006, 

realizada por Van Ede and Partners,  com base em Berry et al ,1989. 

 

Na Figura 8 o processo de aculturamento de uma pessoa que chega a uma nova 

cultura é analisado desde duas dimensões que se cruzam: a dimensão da relação da 

pessoa com a nova sociedade ou sociedade dominante e a dimensão da identidade 

cultural da pessoa diante da nova cultura. Caminhando no diagrama da esquerda para 

a direita e de cima para baixo, no primeiro quadrante a pessoa se integra da melhor 

forma: mantém relação com a sociedade dominante e também mantém sua identidade 

cultural original. No segundo quadrante ela assimila ao invés de integrar-se: mantém 
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relação com a sociedade dominante e não mantém sua identidade cultural original. No 

terceiro quadrante ao invés de integrar-se ela se separa: não mantém relação com a 

sociedade dominante e mantém sua identidade cultural original. No quarto quadrante 

se descreve o pior processo possível: ao invés de integrar-se ela sofre marginalização, 

pois a pessoa não mantém relação com a sociedade dominante e não mantém sua 

identidade cultural original. Estas possibilidades mostram que é possível sofrer 

melhores ou piores processos de expatriação e que para que haja desenvolvimento é 

importante construir sobre os sistemas de conhecimento anteriormente constituidos. 

 

Um estudo sobre a reconstrução que o expatriado deve fazer ao chegar ao novo país 

descreve os “cinco pilares” (König, 2006) a serem reconstruídos: o bem estar 

financeiro, o bem estar físico, o trabalho, os relacionamentos e as crenças, normas e 

voalores. Estes cinco pilares mostram quanto tempo e energia o expatriado precisa 

alocar para reconstruir sua estrutura pessoal em relação à situação original em seu país 

de origem. 

 

Hofstede (2001) olha para as diferenças e semelhanças entre a cultura de distintos 

países  e identifica cinco problemas-tipo, cada um relacionado a uma dimensão da 

distância inter-cultural: a distância ao poder, a tendência a evitar a incerteza, o 

individualismo, a masculinidade e a orientação de longo prazo. Hofstede (2001) 

classifica através de dados empíricos alguns países em relação a outros, de forma que 

se for necessário estabelecer uma relação entre culturas já se possa ter uma idéia dos 

possíveis pontos de conflito e de similitude entre elas. 

 

Aprender outra lógica cultural implica reconhecer outras visões da realidade, o que 

nos remete diretamente ao foco deste trabalho em detectar mudanças na “maneira 

pela qual os indivíduos constroem a realidade no interior das organizações e, em 

especial, o papel da aprendizagem em informar seu entendimento, percepções e 

atitudes em relação a eventos” (Antonacoupolou, 2001). 

 

Expatriados freqüentemente aprendem a lidar com diferentes culturas sem uma 

preparação específica em habilidades interculturais. Como esta aprendizagem 

intercultural ocorre fora do processo formal de educação, poderia ser localizada 
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dentro da categoria mais geral da aprendizagem não-formal através da experiência. 

(Yamazaki; Kayes apud Boyatzis,2004; Kolb, 1984 ; Dutra, 2004). 

 

Pesquisadores que analisaram parte da literatura sobre expatriados não encontraram 

maiores estudos sobre processos de aprendizagem na expatriação e conhecimentos 

adquiridos neste processo (Yamazaki; Kayes, 2004). Outra carência de informação 

nesta área é de que apesar de existirem extensas listas de competências necessárias 

para que o processo de expatriação seja bem-sucedido, as pesquisas pouco dizem 

sobre como estas competências são adquiridas, desenvolvidas ou 

ensinadas/aprendidas.  

 

As relações cross-culturais surgem com freqüência crescente, seja no dia-a-dia dentro 

da organização, nas viagens de negócios ou em períodos de expatriação. Estas 

relações trazem novos desafios para estes profissionais com alta mobilidade. Gosling 

e Mintzberg (2003) destacam que “hoje o executivo é instado a ser local e global; a 

competir e colaborar; a manter a ordem e mudar constantemente; a cuidar bem do 

pessoal e cumprir metas financeiras” (Homem; Dellagnelo, 2006). 

  

As organizações almejam desenvolver gestores cosmopolitas, ricos em três ativos 

intangíveis: conexões, conceitos e competências (Kanter, 1996). Estes gestores 

transportam conceitos de um lugar para outro e integram operações internacionais. 

Diante desta realidade, a tendência a proporcionar vivência internacional como parte 

do desenvolvimento de pessoas também veio ganhando relevância. Reconhece-se a 

necessidade de aprender a lógica de outras culturas para poder atuar nestes mercados e 

este aprendizado é de tal complexidade que freqüentemente demanda uma imersão 

total na cultura que se deseja aprender.  

 

2.6 Síntese teórica 

 

As referências anteriores teceram uma noção do campo teórico no qual serão 

analisados os dados da pesquisa. No Quadro 3 apresenta-se uma síntese destas 

referências de acordo com o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa. 

Destacam-se os pontos que serão investigados, sua relação com os objetivos e as 

referências associadas a cada um deles. 
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Quadro 3 – Principais referências teóricas relacionadas aos objetivos da pesquisa. 

 

Objetivos da pesquisa 

geral específicos 

 

 
Pontos de investigação 

 

Fundamentação  

teórica 
 
Sistema de  gestão por competências: 
Dutra (2004), Fleury; Fleury (2001), 
Fischer (2002), Ruas (2005) 
 
Complexidade e espaço ocupacional 
(Dutra, 2001) 
 
Gestão Voltada à Aprendizagem 
(Tanure, Evans, Pucik, 2007) 

Identificar as 
competências 
gerenciais 
demandadas pela 
organização em 
estudo. 

 

 

1. Sistema de competências da 
organização: teoria e prática.  

 

2. Níveis de complexidade do 
gestor de forma geral, segundo a 
organização. 

 

 

3. Formação da competência 
individual: 

“Carrefour” da competência do 
gestor entrevistado. 

 

 

 
Competência base:  
Le Boterf( 2005), Eboli (2004), 
Perrenoud (1999) 
 
Carrefour da competência 
(Le Boterf, 2003) 
 
Competências-recurso 
(Zarifian, 2001) 
 
Zona de Desenvolvimento Real 
(Vygotsky, 1994) 

 
 
4. Acontecimentos sociais e 
profisionais marcantes relativos: 
   a. à mudança de país e cultura; 
   b. à mudança de função na 
organização. 
 
5. Cursos, treinamentos, 
coaching ou qualquer outro 
suporte para seu 
desenvolvimento, dado pela 
organização, que tenha sido 
significativo 
durante o processo de 
expatriação. 
 
6. Relação do gestor com a 
política de expatriação da 
organização. 
 

 
 
 
Evento: Zarifian (2001) 
 
 
Ações de desenvolvimento formais e 
não-formais: Dutra (2004), 
Antonacopoulou (2001)  Yamazaki e 
Kayes (2004) 
 
 
Expatriação: 
Berry(1989), Fleury; Tanure (2007) 
Tanure, Evans, Pucik (2007), Hofstede 
(2001) 
 
 

 

 
Identificar se, na 
visão do gestor, 
eventos vivenciados 
por ele durante a 
experiência de 
expatriação 
desencadeiam 
processos de 
aprendizagem e 
qual é o impacto 
que o gestor 
considera que esta 
aprendizagem tem 
no desenvolvimento 
de competências 
gerenciais 
demandadas pela 
organização. 
 

 

 
Identificar 
possíveis 
experiências de 
aprendizagem 
ocorridas durante 
a expatriação do 
ponto de vista do 
gestor 
expatriado. 

 
 

7. Conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores adquiridos. 
 
8. Mudança na interpretação da 
realidade. 

 
9. Desenvolvimento de novos 
modelos mentais. 

 
 
 
 
 
 
Modelos mentais: Argyris e Schon 
(1996) 
 
Conteudo da aprendizagem: 
conhecimento, habilidades, atitudes, 
valores Berger e Luckman (2004), 
Ruas (2001), Eboli (2004), Perrenoud 
(1999) 
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Constatar se,  na 
visão do gestor, 
houve 
desenvolvimento 
de competências 
através destas 
possíveis 
experiências de 
aprendizagem. 

 

10. Mudança de função ao 
finalizar a expatriação. 
 
11. Principais competências 
gerenciais que considera ter 
desenvolvido 
graças a esta experiência. 

 
Entrega: Dutra (2004) 
 
Competências gerenciais: Mintzberg 
(1994), Ruas (2005) 
 
Complexidade e espaço ocupacional 
(Dutra, 2001) 
 
Desenvolvimento de pessoas pela 
aprendizagem.  
Tanure, Evans, Pucik (2006) 
 
Expatriação: 
 Berry (1989), Tanure, Evans, Pucik 
(2007) 

 
Em caso 
afirmativo, verificar 
se as competências 
desenvolvidas 
coincidem com as 
competências 
demandadas pela 
organização. 

 

12. Comparação com 
competências demandadas pela 
organização 
 
13. Competências que foram 
desenvolvidas mas não são 
demandadas pela organização 

 
Competências gerenciais: Mintzberg 
(1994),  Ruas (2005) 
 
Entrega : Dutra (2004) 
 
Competências de aprendizagem: 

Tanure, Evans, Pucik (2007) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para analisar os dados da pesquisa de acordo com os objetivos do estudo e o 

referencial teórico apresentado serão utilizadas as categorias definidas no quadro 

abaixo:
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Quadro 4  - Processo de aprendizagem do gestor expatriado: conceitos  destacados e autores. 
Evidências a 

constatar 
Definição Principais conceitos autores 

Competências base 

antes da 

expatriação 

 

Grau de escolarização e 
formação profissional do 
gestor antes da expatriação 

 

Carrefour da competência 
(Le Boterf, 2003) 
 
Competências-recurso 
(Zarifian, 2001) 
 
Zona de Desenvolvimento Real (Vygotsky, 
1994) 
 
Competências básicas 
(Perrenoud,1999) 
 
 Pilares da aprendizagem 
(Eboli, 2004) 
 
 Gestão Voltada à Aprendizagem 
(Tanure, Evans, Pucik, 2007) 

Eventos na 

expatriação 

Eventos considerados pelo 
gestor como disparadores 
do processo de 
aprendizagem 

Eventos (Zarifian, 2001) 

Espaço ocupacional (Dutra, 2001) 

Inquiry (Dewey, 1938) 

Interações sociais (Vygotsky, 1994) 

Processos de 

aprendizagem na 

visão do gestor 

como decorrência 

da expatriação 

Conhecimentos, 
habilidades, atitudes e 
valores relatados pelo 

gestor como tendo sido 
construidos durante a 

expatriação 
 

Desequilibração  (Piaget, 1974) 

Zona de Desenvolvimento Real 
(Vygotsky, 1994) 
 
Conhecimento  
(Berger; Luckmann, 2004) 
 
Evento e aprendizagem 
(Antonacopolou, 2001) 
 
Teorias de ação 
(Argyris; Schon, 1996) 

Competências 

desenvolvidas na 

visão do gestor e 

comparação com 

competências 

organizacionais 

Competências que o gestor 
considera ter desenvolvido 
durante a expatriação 
comparadas com as 
competências esperadas 
pela organização 

Eventos, comunicação, serviços (Zarifian, 
2001) 
 
Entrega (Dutra, 2001) 
 
Reconhecimento da organização (Fleury; 
Fleury, 2001) 
 
 Saberes (Le Boterf, 2005) 
 
Competências gerenciais (Mintzberg, 2004; 
Ruas, 2005) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

No próximo capítulo será apresentada a forma como foi conduzido este estudo e os 

procedimentos metodológicos adotados. 
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3    METODOLOGIA 

 
 

A forma como uma pesquisa é conduzida pelo cientista depende de fatores internos e 

externos a ele. Entre os fatores internos estão os paradigmas norteadores do 

pesquisador e entre os externos figuram as técnicas utilizadas e o arcabouço teórico. 

Estes três componentes fundamentam o design da pesquisa (Merriam, 1998) que deve 

ser coerente com os objetivos da pesquisa e com o objeto pesquisado. 

 

O capítulo inicia-se com uma discussão sobre os paradigmas norteadores que 

orientam pesquisas envolvendo relações sociais entre indivíduos, grupos e 

organizações, posicionando o presente estudo em relação a estes parâmetros. Em 

seguida, detalha o tipo de estudo realizado, a escolha do objeto empírico, os 

procedimentos relacionados à coleta de dados e à análise de resultados, a delimitação 

e desenvolvimento da pesquisa e o quadro cognitivo da investigação. Por último, 

descrevem-se possíveis limitações metodológicas do estudo.  

 

 

3.1 Paradigmas norteadores 
 

Neste tópico serão detalhados os paradigmas norteadores da pesquisadora, tomando 

como referência o trabalho de Burrel e Morgan, que estabelecem parâmetros de 

análise para a pesquisa de fenômenos que envolvem relações sociais entre indivíduos, 

grupos e organizações.  Serão expostos os conceitos de paradigma funcionalista e 

paradigma interpretativista e se analisará como esta pesquisa se localiza em relação a 

eles. 
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3.1.1 Uma descrição dos paradigmas11 sociológicos propostos por Burrel e 
Morgan 
 

Burrell e Morgan (1979) propuseram duas dimensões de análise para reconhecer as 

suposições sociais que alicerçam os diferentes pressupostos por parte do pesquisador: 

 

3.1.1.1 Primeira dimensão: em relação à natureza da ciência. 
  

Esta dimensão propõe a análise do fenômeno em estudo na dimensão subjetivo-

objetivo, que se desdobra em outras quatro: 

. ontológica 

 . epistemológica; 

. da natureza humana;  

. do debate metodológico, conseqüência das três anteriores. 

As suposições ontológicas percorrem um espectro que vai desde uma visão 

extremamente subjetiva da natureza da realidade, também conhecida como 

nominalismo ou idealismo, a outra visão extremamente objetiva, também denominada 

realismo. 

“Whether the ‘reality’ to be investigated is external to the individual – 

imposing itself on individual consciousness from without – or a product of 

individual consciousness; whether ‘reality’ is of an ‘objective’ nature, or 

the product of individual cognition; whether ‘reality’ is a given ‘out there’ 

in the world, or the product of one’s mind?” 
(Burrel; Morgan, 1979) 

Na ilustração abaixo pode-se apreciar alguns dos grandes personagens que 

influenciaram as teorias do conhecimento e da aprendizagem e sua respectiva 

orientação ontológica. 

                                                 
11 O termo “paradigma” é utilizado aqui como definido por Morgan (2005) “em seu sentido 
metateórico ou filosófico, para denotar uma visão implícita ou explícita da realidade”. 
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Figura 9 – Idealismo e Realismo ao longo da História 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Nova Escola on line ( http://revistaescola.abril.com.br)  

 

O paradigma epistemológico pode ser reconhecido com base nas diferentes formas 

que o ser humano tem de começar a entender o mundo e comunicá-lo aos demais. Os 

dois extremos deste paradigma são: 

. o positivismo, que busca regularidades e relações causais nos fenômenos sociais, em 

uma abordagem tradicional da ciência. Vale-se do papel do observador para detectar 

uma realidade objetiva. 

. o anti-positivismo, para quem os fenômenos sociais são relativos e somente podem 

ser entendidos por aqueles que participam das atividades em estudo, em uma 

abordagem alinhada com a ciência moderna. Nesta concepção, o conhecimento 

gerado depende do sujeito da ação e, portanto, gera uma realidade subjetiva. 

 

    “Positivist epistemology sees the growth of knowledge as an essential 

cumulative process in which new insights are added to the existing stock 

of knowledge and false hypotheses eliminated. Anti-positivists tend to 

reject the notion that science can generate objective knowledge of any 

kind”.                                                            Burrel & Morgan, 1978 

 

  

http://revistaescola.abril.com.br/
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O paradigma da natureza humana tem seus extremos nas concepções de que o homem 

é determinado pelo meio, conhecido como paradigma determinista, ou de que o 

homem é completamente autônomo e possui livre arbítrio, conhecido como paradigma 

voluntarista. 

 

O último dos paradigmas propostos pelo sistema de Burrel e Morgan é quanto ao 

debate metodológico. Em um dos extremos deste debate encontra-se a abordagem 

ideográfica, fundamentada na crença de que os fenômenos sociais somente poderão 

ser entendidos “desde dentro”, por exemplo quando o pesquisador vivenciar o fluxo 

natural dos acontecimentos por si mesmo. No outro extremo encontra-se a abordagem 

nomotética, que enfatiza a importância de utilizar procedimentos e técnicas para testar 

hipóteses, de acordo com os cânones do rigor científico. 

 

3.1.1.2 Segunda dimensão: em relação à natureza da sociedade. 
 

Esta outra dimensão propõe a análise do fenômeno em estudo na dimensão regulação-

mudança radical. 

Nesta dimensão a contraposição ocorre entre uma intencão de manter o equilíbrio da 

situação atual ou de propor uma mudança que leve a um novo ponto de equilíbrio, 

conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 5 – Natureza da sociedade 
 

REGULAÇÃO MUDANÇA RADICAL 

Procura-se manter o status quo 

Destaca-se a ordem social 

Procura-se o consenso 

Favorece-se a integração e coesão social 

Incentiva-se a solidariedade 

Focaliza-se na satisfação das necesidades 

A estratégia de ação fundamenta-se na 

atualidade 

Incentiva-se a mudança radical 

Destaca-se o conflito estrutural 

Procuram-se modos de dominação 

Favorece-se a contradição 

Incentiva-se a emancipação 

Focaliza-se na privação 

A estratégia de ação fundamenta-se na 

potencialidade 
 

Fonte: Adaptado de Burrel e Morgan (1979) 
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3.1.1.3 Modelo para análise das teorias sociais e a pesquisa em aprendizagem no 

interior das organizações: o paradigma funcionalista e o paradigma 

interpretativista  
 

A combinação das dimensões subjetivo-objetivo e regulação-mudança radical origina 

um modelo que pode ser utilizado para analisar as teorias sociais. 

 

Figura 10 – Quatro paradigmas para a análise de teorias sociais. 

  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Burrel e Morgan (1979, p.22) 
 

 

Os paradigmas Interpretativista e Funcionalista inserem-se em uma visão reguladora 

da sociedade. O que os diferencia é a visão da realidade, que no paradigma 

Funcionalista é objetiva e no Interpretativista é subjetiva. 

 

“O paradigma Funcionalista é baseado na suposição de que a sociedade 

tem existência concreta e real e um caráter sistêmico orientado para 

produzir um sistema social ordenado e regulado. Ele encoraja uma 
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abordagem à teoria social que enfoca o entendimento do papel dos seres 

humanos na sociedade. O comportamento é sempre visto como 

demarcado pelo contexto em um mundo real de relacionamentos sociais 

tangíveis e concretos. As suposições ontológicas encorajam a crença de 

que é possível a ciência social ser objetiva e livre de valores, em que o 

cientista se distancia da cena que analisa por meio do rigor e das 

técnicas dos métodos científicos. A perpectiva funcionalista é 

primordialmente reguladora e prática em sua orientação básica, e está 

preocupada em entender a sociedade de maneira a gerar conhecimento 

empírico útil” (Morgan, 2005). 

 

De acordo com levantamento realizado por Antonello (2002) em publicações 

nacionais recentes, relacionadas com aprendizagem organizacional, competências 

gerenciais e gestão do conhecimento, a maioria delas se encontra mais próxima do 

paradigma funcionalista. 

 

Mas ao estudar fenômenos que envolvem graus de incerteza elevados, como é o caso 

da aprendizagem no interior das organizações, os autores mostram uma tendência a 

incorporar ingredientes do paradigma interpretativista, que lhes permite análises 

alternativas dos fenômenos observados e até diferentes formas de observação. 

 

“O paradigma Interpretativista é baseado na visão de que o mundo social 

possui uma situação ontológica duvidosa e de que o que se passa como 

realidade social não existe em qualquer sentido concreto, mas é um 

produto da experiência subjetiva e intersubjetiva dos indivíduos. A 

sociedade é entendida a partir do ponto de vista do participante em ação, 

em vez do observador. O teórico social interpretativista tenta entender os 

processos pelos quais as múltiplas realidades compartilhadas surgem, se 

sustentam e se modificam. Como a abordagem funcionalista, a 

interpretativista se baseia na suposição e na crença de que há um padrão 

implícito e uma ordem no sistema social; no entanto o teórico 

interpretativo vê a tentativa funcionalista de estabelecer uma ciência 

social objetiva como um fim inalcançável. A ciência é vista como uma 

rede de jogos de linguagem, baseada em grupos de conceitos e regras 
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subjetivamente determinados, que os praticantes da ciência inventam e 

seguem. A situação do conhecimento científico é vista, portanto, como tão 

problemática quanto o conhecimento cotidiano do senso comum” 

(Morgan, 2005). 
 

Cada vez é mais evidente a necesidade de compreender e influenciar os processos de 

mudança (Vasconcelos; Cyrino, 2000) e a visão subjetiva se faz necessária diante dos 

altos níveis de incerteza que as organizações enfrentam. A administração estratégica 

atende em parte a esta demanda, mas a descrição sociológica se evidencia cada vez 

mais como necessária para complementar a fundamentação econômica. Duas causas 

que se destacam nesta convergência são: o reconhecimento do aumento da 

complexidade ambiental e de seu impacto sobre o comportamento das organizações; o 

foco nos processos e recursos intra-organizacionais (Vasconcelos; Cyrino, 2000), 

incluso nos indivíduos. Ao tentar compreender os processos de mudança a 

organização caminha em direção ao reconhecimento das relações entre meio, grupo e 

indivíduo, das interpretações que é possível se fazer da realidade e de como ocorre a 

aprendizagem e a geração de conhecimento.  

 

A lógica de ação que se desloca da abordagem puramente instrumental e inclui a 

reflexão, dando espaço para a aprendizagem e a geração de conhecimento, consegue 

acompanhar melhor as exigências de velocidade e qualidade que o mercado atual 

demanda. 

 

A pesquisa em administração que tem como objeto de estudo a aprendizagem no 

contexto organizacional tem oferecido interpretações alternativas à realidade e 

instrumentos de análise inovadores, tais como as metáforas e as analogias (Prange, 

2001). Estes instrumentos e sua validade são fonte de discussões metodológicas que 

buscam comparar a produção científica em Administração com a produção científica 

geral (Burrell, 1998). 

3.1.2 A visão filosófica da presente pesquisa 
 

Tomando como referência os paradigmas descritos anteriormente, a visão particular 

da pesquisadora e autora deste trabalho é próxima a um ponto central, com tendência 
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ao paradigma interpretativo. Esta postura se justifica pelo foco da pesquisa estar em 

processos individuais de aprendizagem e na mudança da interpretação da realidade  

como indicadora da aprendizagem do gestor. O resultado da pesquisa é mais próximo 

de uma descrição de processos e resultados da aprendizagem do gestor expatriado do 

que de generalizações prescritivas (Prange, 2001) 

 

O âmbito intercultural da pesquisa também caracteriza interpretações distintas dadas a 

fenômenos similares quando o gestor os observa desde  diferentes culturas. Neste 

contexto fica evidente que “os modos de pensar o mundo são mediados pelo ambiente 

social e a adquisição de novos modos de pensar depende de um afastamento da 

antiga visão de mundo” (Morgan, 2005). A autora também considera que este 

paradigma marca um caminho onde o gestor pode ter as rédeas de seu 

desenvolvimento e a organização pode ter o papel de facilitá-lo. 

 

Nesta pesquisa o indivíduo em estudo é o gestor expatriado e seus processos de 

aprendizagem. Este gestor destaca-se dentro da organização como um gerente de alto 

nível e bom potencial, o que demanda um olhar ainda mais aberto e flexível sobre sua 

experiência para melhor compreendê-la, já que “uma excessiva ênfase na praxis pode 

colocar uma ameaça na posição desfrutada pela academia na definição do que se 

considera como qualificação gerencial de alto nível” (Rodrigues e Carrieri, 2001).  

 

A autora deste texto intenta estabelecer um diálogo entre o paradigma interpretativo e 

o paradigma funcionalista, adotando o ponto de vista do gestor e ao mesmo tempo 

imprimindo à pesquisa um caráter prático, através de comparação com o sistema de 

gestão em uso na organização, mas ainda há conceitos que devem ser aproximados. 

Por outro lado, os autores utilizados como base teórica baseiam-se em diversos 

pressupostos metateóricos e espera-se que confiram um caráter enriquecido à presente 

pesquisa. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 
 

Esta pesquisa investiga a percepção de gestores expatriados da organização-contexto 

quanto a processos de aprendizagem e desenvolvimento de competências gerenciais 
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decorrentes da experiência de expatriação e fatores associados a estes possíveis 

fenômenos. A organização caso é uma multinacional que atua em mais de 25 países, 

presente no Brasil desde 1979, data em que adquiriu uma organização local. A 

pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso com múltiplas fontes de evidência. A 

seguir, serão detalhados os procedimentos metodológicos utilizados. 

 

3.2.1 Método de pesquisa 
 

A pesquisa realizada caracteriza-se por ser exploratória, de natureza qualitativa e foi 

desenvolvida através de revisão bibliográfica, análise documental seguida de 

entrevistas semi-estruturadas com públicos diferenciados.  

 

A pesquisa qualitativa é recomendada nos casos em que a pesquisa tem um caráter 

interpretativo, pois permite estudar os fenômenos aprofundando nos significados das 

ações e relações humanas (Minayo, 1994). 

 

O estudo qualitativo justifica-se porque tanto a dinâmica da aprendizagem individual 

como do desenvolvimento de competências são influenciadas por múltiplas variáveis, 

difíceis de quantificar, e assumem características particulares em cada sujeito.  

 

A fim de evitar as fraquezas inerentes a uma pesquisa qualitativa, que pode se tornar 

muito específica da situação em estudo ou demasiado ampla por querer conter todos 

os fenômenos observados, realizou-se cruzamento e validação entre a análise 

documental, os gestores entrevistados e as informações fornecidas em entrevista pelo 

Diretor de Recursos Humanos da organização. A multiplicidade de métodos buscou 

validar as informações através de diferentes fontes. 

 

Cooper e Schindler (2003) recomendam a pesquisa exploratória para definir melhor as 

variáveis envolvidas no fenômeno em estudo, especialmente quando a área é nova, 

como é o caso da relação entre aprendizagem individual e desenvolvimento de 

competências gerenciais. O estudo exploratório tem a tripla finalidade de: 

 

.  desenvolver hipóteses; 
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. aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou  

  fenômeno para a realização de uma pesquisa futura mais precisa; 

.  modificar e clarificar conceitos. 

 

A estratégia de pesquisa utilizada foi de estudo de caso, por investigar um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto real em que as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto não eram claramente evidentes (Yin, 2003). É o caso dos processos de 

aprendizagem do gestor expatriado e seu desenvolvimento de competências gerenciais 

em um novo ambiente organizacional, inserido, por sua vez, em uma nova cultura 

nacional - a do país hospedeiro. Foram utilizadas múltiplas fontes de evidência no 

intuito de aumentar a base de dados (Yin , 2003). 

 

Outra razão pela qual se optou pelo estudo de caso foi a complexidade da relação 

entre o evento da expatriação e os processos de aprendizagem decorrentes, difícil de 

ser abrangida com estratégias experimentais ou de levantamento de dados (Bell, 

1989). 

 

O estudo explorou as percepções deste gestor expatriado tentando identificar a 

ocorrência de processos de aprendizagem e o desenvolvimento de competências 

gerenciais, assim como as características destes fenômenos. 

 

Depois de fazer as entrevistas e definir melhor as variáveis envolvidas voltou-se aos 

entrevistados para completar as informações e validar as relações estabelecidas. 

 

Na análise de dados não se procurou estabelecer generalizações prescritivas (Prange, 

2001), próprias do paradigma funcionalista, mas sim evidenciar possíveis processos 

de aprendizagem e seus resultados enquanto desenvolvimento de competências. 

 

3.2.2 Objeto da pesquisa e unidade de análise 
 

O objeto da pesquisa é a possível relação existente entre o evento da expatriação de 

um gestor, os processos de aprendizagem que ele possa vivenciar em decorrência 
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disso e o possível desenvolvimento de competências gerenciais relacionado a esta 

aprendizagem. 

 

O universo desta pesquisa é definido pelo grupo de gestores brasileiros de uma 

organização multinacional que utilize o sistema de gestão por competências, gestores 

que vivenciaram o processo de expatriação por um tempo mínimo de dois anos 

durante a última década.  

 

Escolheu-se o gestor brasileiro, ao invés de gestores de diversas nacionalidades, para 

restringir o número de variáveis de um fenômeno já complexo por natureza e também 

pela maior facilidade de operacionalizar a pesquisa.  

 

A unidade de análise para esta pesquisa é o gestor individual. Escolheu-se o gestor 

como unidade de análise pela relevância que vem ganhando no mundo organizacional 

e o reconhecimento de seu desenvolvimento como fator-chave para o 

desenvolvimento organizacional e a manutenção da vantagem competitiva (Morgan, 

1988; Gitahy e Fischer, 1996). 

 

3.2.3 Definição da organização-contexto 
 

Os critérios utilizados ao escolher a amostra não tiveram a finalidade de gerar uma 

amostragem estatística mas sim de encontrar uma amostra teórica, ou seja, uma 

população com caracterísiticas específicas que permitisse enriquecer com novos dados 

as noções e teorias apresentadas na revisão teórica desta pesquisa, em particular a da 

aprendizagem individual nas organizações (Glaser B G, Strauss A.L, 1967). 

 

Com esta finalidade optou-se por entrevistar gestores de uma mesma organização, 

diminuindo o número de variáveis intervenientes no fenômeno em estudo em relação 

a uma amostra onde os gestores fossem de organizações diferentes.  

 

Um critério para a escolha da organização-contexto foi que ela tivesse gestores 

brasileiros que vivenciaram a experiência da expatriação, o que seria mais provável 

em uma organização multinacional com uma política própria de expatriação. 
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Outro critério que se considerou ao escolher a organização-contexto foi que a 

organização utilizasse sistema de gestão por competências. Este critério de seleção 

teve como objetivo dar consistência aos dados coletados e sua posterior análise, ao 

partir de uma base de referências conceituais mais próxima entre a pesquisadora e a 

organização-contexto (Ruas R, 2005).  

 

Um terceiro critério foi considerar as organizações sobre as quais a pesquisadora já 

tinha realizado trabalhos acadêmico, tendo desenvolvido um certo conhecimento do 

ambiente interno e também um vínculo previo com pessoas da organização. Isto 

poderia facilitar o acesso à informação. 

 

A organização que atendeu a estes critérios, selecionada pela autora, foi a Vidrox, 

nome fictício utilizado para preservar a identidade real, a ser apresentada em capítulo 

posterior. 

 

Veja-se relação dos critérios mencionados anteriormente e de outros fatores que 

levaram à escolha da Vidrox : 

 

. A Vidrox tem atuação multinacional, atualmente em 25 países, com uma política de 

expatriação própria. Tem uma população anual de gestores expatriados brasileiros que 

vem aumentando gradualmente e que hoje consiste em 15 gestores localizados em 

cargos de média e alta gerência em diversos países. Na organização como um todo, o 

número de gestores expatriados anualmente é da ordem de 100. 

 

. A organização introduziu o sistema de gestão por competências gradualmente a 

partir de 1995. No Brasil o sistema foi introduzido em 1998. 

 

. A investigadora possui familiaridade com a organização, tendo realizado trabalhos 

acadêmicos sobre sua estrutura organizacional e suas relações de trabalho em 

disciplinas da pós-graduação. 

 

Na área de Recursos Humanos da Vidrox há uma diretoria de Educação e 

Desenvolvimento que oferece programas nacionais e internacionais para o 
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desenvolvimento de gestores, o que facilita a comparação dos resultados da pesquisa 

sobre processos de aprendizagem relacionados à expatriação com programas formais 

de desenvolvimento de gestores oferecidos pela organização. 

 

 

3.2.4 Levantamento de dados 

 

O levantamento de dados foi realizado através de pesquisa documental e pesquisa de 

campo, descritas a seguir. Para determinar a finalização do levantamento de dados 

utilizou-se o recurso da saturação teórica (Flick U, 2004).  

 

 

3.2.4.1 Pesquisa documental 

 

A pesquisadora teve acesso a dados primarios e secundarios através de documentos 

internos da organização-contexto, denominados neste texto pela sigla que acompanha 

cada um no final do nome, conforme segue abaixo. Os documentos eram  relativos a: 

a-  sistema de competências:  

 . Enabling Competencies and Expanded Managment Skills Set  

             Framework, janeiro de 2004 (D1) 

 . Competências Globais 2005 (D2) 

 . Behavioural Statements, 2006 (D3) 

 

b - política de expatriação: 

 . International Assignment Guidelines, July2004 (D4) 

 

c – estrutura organizacional: 

 . Intranet e jornais internos (D5) 

 

d – dados sobre a organização, seus produtos e sua posição no  mercado: 

 . Vidrox and the Flat Glass Industry 2006 (D6)  

 . Internet e Intranet (D7) 
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Documentos que foram considerados confidenciais pela organização-contexto não 

estão expostos, somente menciona-se o nome e o ano de publicação. 

 

A pesquisadora também participou de apresentação realizada pela organização-

contexto em Fórum Internacional12, relativa ao programa de desenvolvimento de 

talentos e carreira na organização. 

 

Outra fonte de dados atualizada foi uma publicação interna voltada aos funcionários 

editada pela matriz e por cada país. 

 

Os textos que se encontravam em língua estrangeira tiveram tradução livre feita pela 

autora da pesquisa. 

 

 

3.2.4.2 Pesquisa de campo 

 

A pesquisa documental, o modelo teórico de referência e a determinação do plano 

geral da pesquisa, expostos em capítulo anterior foram o marco de referência para o 

iníco da pesquisa de campo através de um estudo exploratório. 

 

“O estudo exploratório tem a tripla finalidade de desenvolver hipóteses, 

aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 

fenômeno para a realização de uma pesquisa futura mais precisa e 

modificar e clarificar conceitos”. (Marconi,M.A.; Lakatos E.M, 2007). 

 

O estudo exploratório  foi realizado por meio de entrevistas semi-estruturadas: 

. duas entrevistas com gestores da organização a título de pré-teste (PT1, PT2)  (ver 

anexo A);  

. uma entrevista com Diretor de Recursos Humanos (GE) da organização (ver roteiro 

de entrevista, anexo B); 

                                                 
12 The Hague Forum, no Centro de Educação Corporativa da Shell, Hague, Holanda, outubro de 2006, 
organizado pela ACP (Association Professional Careers). Evento mencionado anteriormente na página 
29 deste texto. 
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. nove entrevistas retrospectivas de profundidade com gestores da organização (G1, 

G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 e G9) que passaram e já finalizaram o processo de 

expatriação (ver roteiro de entrevista anexo C). Mesmo quando o gestor tinha passado 

por mais de uma expatriação a entrevista referiu-se à sua primeira experiência de 

expatriação. 

 

O pré-teste foi realizado com um gestor da organização que já tinha passado por 

processo de expatriação e outro gestor que estava em sua primeira expatriação no 

momento da entrevista, ambos pertencentes à organização em estudo. Com o pré-teste 

detectaram-se falhas na linguagem do roteiro de entrevista, que geravam ambiguidade 

na interpretação de algumas questões. A ordem das questões foi reorganizada para que 

a conversa fosse mais natural e gerasse a confiança necessária entre entrevistador e 

entrevistado, possibilitando abordar questões mais delicadas e obter respostas válidas. 

 

“O pré-teste também serve para verificar se o questionário (neste caso, 

roteiro de entrevista13) apresenta três importantes elementos: 

A – Fidedignidade: qualquer pessoa que os aplique obterá sempre os 

mesmos resultados (no caso da entrevista semi-estruturada14 os dados 

também dependem da habilidade da entrevistadora) 

B – Validade: Os dados recolhidos são necessários à pesquisa. 

C – Operatividade: Vocabulário accessível e significado claro”  

                                                           (Marconi,M.A.; Lakatos E.M, 2007) 

 

Como a entrevista foi semi-estruturada e as perguntas foram abertas, o pré-teste 

também mostrou à pesquisadora a importancia de introduzir bem a entrevista, dando 

relevância ao assunto em estudo e mostrando a importância da contribuição do 

entrevistado para gerar conhecimento sobre o gestor expatriado, sua experiência e o 

desenvolvimento de competências gerencias. Depois da análise do pré-teste definiu-se 

melhor as variáveis envolvidas e a estrutura da entrevista.  

 

As entrevistas foram realizadas entre junho e julho de 2007 totalizando 15h de 

gravação. Foram realizadas por meio telefônico através da Internet o que permitiu a 
                                                 
13 Observação da autora da pesquisa. 
14 Idem. 
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gravação das entrevistas. A entrevistadora realizou um registro escrito esquemático, 

simultaneamente à gravação. Ao finalizar as entrevistas voltou-se aos entrevistados 

para completar as informações e validar as relações estabelecidas pela pesquisadora. 

Aprimorar estes elementos trouxe como consequência a melhora do próprio design da 

pesquisa (Yin, 2003). 

 

O levantamento de dados e o planejamento da entrevista foi baseado na definição de 

categorias de análise, que são mostradas a seguir. 

 

 

3.2.5 Análise dos dados 

 

Depois de coletadas as informações organizou-se o material de acordo com as 

categorias de análise propostas ao final da revisão teórica. A interpretação dos dados 

se baseia no discurso dos entrevistados.  

 

A fim de manter sigilo sobre a identidade de quem realizou o discurso citado, 

atribuiu-se uma sigla a cada entrevistado: 

. gestores entrevistados no pré-teste: PT1, PT2 

. gestor com função estratégica Recursos Humanos: R1 

. nove gestores que passaram e já finalizaram o processo de expatriação: G1, G2, G3, 

G4, G5, G6, G7, G8 e G9. 

Estas siglas serão acrescentadas depois da fala do entrevistado correspondente. 

 

 

3.2.6 Delimitação do problema de pesquisa 

 

A justificativa para este estudo está em pesquisar formas de aproveitar condições 

externas de mudança - como é o caso da experiência de expatriação - para maximizar 

a aprendizagem ocorrida durante a expatriação, de modo que  gestores expostos a ela 

desenvolvam novas  interpretações e significados com relação à função de gerência e 

à organização e este processo de aprendizagem possa resultar no desenvolvimento de 

competências gerenciais.  
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Para delimitar e desenvolver a pesquisa seguiu-se uma sequência com três fases 

principais: 

 

Fase 1 -  Definição das variáveis de pesquisa ou fenômenos em estudo. 

 

Depois da revisão teórica e do pré-teste, definiu-se as variáveis da pesquisa conforme 

descrito a seguir: 

 

I)  Competências base: são as competências que o gestor possuia antes da 

experiência de expatriação, definidas pela sua biografia sócio-cultural, seu 

desenvolvimento cognitivo e seu percurso profissional. 

 

II) Eventos na expatriação: narrados pelos entrevistados e considerados por eles 

como disparadores destes processos de aprendizagem. 

 

III) Processos de aprendizagem e conhecimentos, habilidades e atitudes 

desenvolvidos: conhecimentos percebidos pelo gestor como tendo sido gerados pela 

experiência de expatriação e manifestados em mudanças na interpretação dos gestores 

a respeito da função de gestor, da organização e em novas teorias de ação. 

 

IV) Competências desenvolvidas: percebidas pelo gestor expatriado como tendo sido 

desenvolvidas através da experiência de expatriação. 

 

 

Fase 2 - Formulação das perguntas de interesse da pesquisa.  

 

A pergunta fundamental que permeia e justifica este estudo é:  

 

Um gestor expatriado vivencia eventos desencadeadores de processos de 

aprendizagem que possam desenvolver suas competências gerenciais? 

 

Outras questões decorrentes que surgem: 
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. Que fatores internos ao gestor estão presentes no momento da expatriação e durante 

a mesma? 

. Que fatores externos ao gestor estão presentes durante a experiência de expatriação? 

. Que conhecimentos, habilidades, atitudes e valores o gestor desenvolve durante a 

expatriação? 

. Que competências o gestor desenvolve através das possíveis aprendizagens 

realizadas? 

. Que outros pontos seria interessante pesquisar para ampliar a compreensão dos 

fatores que influenciam os processos de aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências gerenciais na expatriação? 

 

 

Fase 3 – Explicitação das suposições ou pressupostos de pesquisa. 

 

Os pressupostos envolvidos nesta investigação se referem a: 

 

P1 -  O indivíduo imerso em um determinado contexto social e organizacional 

mobiliza os repertórios ali disponíveis de acordo com sua interpretação da realidade, 

podendo gerar conhecimentos significativos, tanto para a sociedade e a organização 

como para si. (Berger; Luckman, 2004; Le Boterf, 2003; Mannheim, 1936). 

 

P2 – A experiência da expatriação é um processo constituido de eventos que podem 

levar o gestor a uma nova interpretação da realidade e criação de conhecimento por 

parte do indivíduo, derivado de sua aprendizagem, como por exemplo a interpretação 

que o gestor tem sobre sua contribuição na organização e sua visão da própria 

organização. (Zarifian, 2001; Tanure; Evans; Pucik, 2007). 

 

P4 – O processo de aprendizagem se baseia no principio da apropriação e 

internalização de instrumentos simbólicos por parte do sujeito, se constituindo em um 

processo dialético complexo em que a aprendizagem se transforma em 

desenvolvimento e o desenvolvimento em aprendizagem, sem que um se confunda 

com o outro (Vygotsky, 1994) 
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P5 – Expatriados frequentemente aprendem a lidar com diferentes culturas sem uma 

preparação específica em habilidades interculturais. Como esta aprendizagem 

intercultural ocorre fora do processo formal de educação poderia ser localizada dentro 

da categoria mais geral da aprendizagem não-formal através da experiência. 

(Yamazaki e Kayes apud Boyatzis e Kolb, 2004; Dutra, 2004, Ruas; Comini, 2007) 

 

P6 – Os conhecimentos e saberes adquiridos pelo gestor expatriado, validados pela 

organização, podem apontar a um desenvolvimento de competências gerenciais na 

experiência de expatriação. (Le Boterf, 2003; Berger; Luckman, 2004; Fleury; Fleury, 

2000) 

 

3.2.7 Limitações metodológicas  da pesquisa: 

 

A pesquisa de campo apresenta limitações próprias da complexidade dos fenômenos 

em estudo. O momento da entrevista é contextualizado em uma situação relativamente 

desconhecida para o entrevistador, gerando uma situação onde há um controle 

pequeno sobre a coleta de dados e sobre os fatores que a influenciam (Marconi e 

Lakatos, 2007) Para minimizar este efeito a pesquisadora procurou informações sobre 

o momento profissional do entrevistado antes do momento da entrevista. Por exemplo, 

um dos entrevistados havia acabado de rejeitar uma nova proposta de expatriação por 

motivos familiares. A pesquisadora tinha esta informação, o que a fez identificar quais 

perguntas poderiam ser delicadas no caso deste gestor. Cita-se aqui um fator 

conhecido pela pesquisadora, mas assim como este provavelmente houve outros não 

conhecidos, presentes no momento da entrevista.  

 

Outra limitação própria da entrevista é que o comportamento verbal dos entrevistados 

poderia ser considerado de pouca confiabilidade, pelo fato de os indivíduos poderem 

falsear suas respostas (Marconi e Lakatos, 2007). A pesquisadora utilizou dois 

recursos principais para minimizar esta possibilidade: procurou entrevistar gestores 

com quem ela já tinha tido um contato anterior à entrevista e de quem tinha 

informações prévias. Também ofereceu ao entrevistado a opção pelo anonimato dos 

dados da entrevista. 
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Em quanto a limitações decorrentes da amostra escolhida seria interessante para 

estudos futuros incluir gestores não expatriados e fazer um estudo comparativo. 

 

Resumindo os aspectos abordados neste capítulo foram apresentados os 

procedimentos metodológicos adotados pela pesquisadora e  justificadas as escolhas 

realizadas. Delimitou-se a pesquisa, definiu-se suas variáveis, a questão fundamental e 

outras questões associadas. Foram expostos os pressupostos e construiu-se o mapa 

cognitivo da investigação. Expuseram-se algumas limitações dos procedimentos 

metodológicos e as ações que a pesquisadora realizou para minimizá-las. Por fim, 

apontaram-se amostras de interesse para estudos futuros relacionados com esta 

pesquisa. 
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3.3  Mapa cognitivo da pesquisa 
 

Os paradigmas norteadores, as técnicas utilizadas e o arcabouço teórico levaram à 

construção do seguinte mapa cognitivo:  

Quadro 6-  Mapa cognitivo da dissertação e principais conceitos utilizados. 
 

1. COMPETÊNCIAS BASE ANTES DA EXPATRIAÇÃO  

Carrefour da competência: Le Boterf (2003); Competências-recurso: Zarifian (2001); Zona de 

Desenvolvimento Real: Vigotsky (1994); Competências básicas: Perrenoud (1999); Gestão Voltada 

à Aprendizagem:Tanure (2007) 
 

a – Caracterização da organização e do gestor 
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b – Conhecimentos adquiridos e preparação 

 

 

 

2. EVENTOS OCORRIDOS NA EXPATRIAÇÃO 

Eventos: Zarifian (2001); Espaço ocupacional: Dutra (2001); Inquiry: Dewey (1938); Interações 

sociais: Vigotsky (1994) 
 

a – Condições familiares 
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b – Mudança de cultura, de espaço ocupacional e estruturais 
 

 

3. APRENDIZAGENS REALIZADAS NA VISÃO DO GESTOR COMO DECORRÊNCIA 

DE EVENTOS NA EXPATRIAÇÃO 

Desequilibração: Piaget (1974); Zona de Desenvolvimento Proximal: Vygotsky (1994); Geração de 

conhecimento: Berger; Luckman (2004); Evento e apendizagem: Antonacopolou (2001); Teorias de 

ação: Argyris; Schon (1996) 

Eventos considerados pelo gestor como disparadores de processos de aprendizagem de 

conhecimentos, habilidades, atitudes, valores. 

 

 

a – Mudanças na interpretação da função gerencial e na visão da organização. 
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b – Mudanças em teorias de ação. 
 

 

4. COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS NA VISÃO DO GESTOR COMO 

DECORRÊNCIA DA APRENDIZAGEM 

Aprendizagem e desenvolvimento: Vygotsky (1994); Piaget (1974); Saberes: Le Boterf (2003), 

Entrega: Dutra (2001), Reconhecimento da organização: Fleury; Fleury (2001); Berger; Luckman 

(2004); Eventos, comunicação, serviços: Zarifian (2001); Competências gerenciais: Mintzberg 

(2004) 
 

a – Saberes desenvolvidos e competências relacionadas 
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b – Coerência das competências desenvolvidas com as desejadas pela organização. 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Este mapa serviu como guia para a elaboração do roteiro de entrevista e posterior 

análise de resultados. 
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4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 
 

Este capítulo inicia-se com a descrição do contexto da pesquisa. Apresentam-se os 

dados coletados relativos à organização, seu sistema de competências, instrumentos 

para desenvolvimento de gestores, política de expatriação e níveis gerenciais na 

organização, analisados sob a ótica do referencial teórico e dos objetivos da pesquisa. 

A questão que direciona os esforços desta parte da investigação é: qual é a visão que a 

organização tem sobre a questão das competências, o desenvolvimento gerencial e a 

expatriação de gestores? 

 

Na segunda parte do capítulo apresentam-se os dados coletados relativos aos gestores 

expatriados, tendo como principal fonte de dados as entrevistas realizadas com eles.  

Os dados são agrupados e analisados segundo as categorias construídas no final do 

capítulo teórico. As questões que orientam esta parte da investigação são as seguintes: 

na visão do gestor expatriado, os eventos vivenciados durante a expatriação 

desencadeiam processos de aprendizagem e desenvolvem competências? Como a 

aprendizagem e o desenvolvimento de competências podem ser maximizados durante 

a expatriação? 

 

Finalmente, é feito um cruzamento das expectativas e necessidades da organização 

quanto ao desenvolvimento gerencial com as evidências de aprendizagem e 

desenvolvimento  dos gestores na expatriação e apontam-se fatores que influenciam 

os processos de aprendizagem. 

 

 

4.1 Contexto da pesquisa 
 

Neste capítulo são relatados dados sobre o negócio e a área de atuação da 

organização-contexto, seu sistema de competências, a visão que a organização tem do 

gestor, o conteúdo dos programas de treinamento-desenvolvimento gerencial, as 

diferentes funções gerenciais e seus respectivos níveis de complexidade e o programa 

de expatriação adotado pela Vidrox. Com estas informações pretende-se entender 

melhor o contexto em que ocorreram os possíveis processos de aprendizagem do 
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gestor expatriado e a visão da organização em relação ao perfil de competências 

gerenciais. 

 

Os dados aqui apresentados foram coletados através de pesquisa documental e 

entrevista com o Diretor de Recursos Humanos da organização. 

 

 

4.1.1 O setor vidreiro: o setor industrial do vidro plano 
 

O contexto onde é feita esta pesquisa é o setor vidreiro e, mais especificamente, a 

indústria de vidro plano. Em 2005, o mercado global para o vidro plano foi de 19 

bilhões de dólares americanos ou 41 milhões de toneladas, dos quais 70% deste 

volume refere-se a vidros para arquitetura, 10% a vidros automotivos e 20% a outras 

finalidades, tais como móveis e interiores. 

 

Europa, China e América do Norte representam juntos 74% da demanda global de 

vidro plano. A Europa é o mercado mais amadurecido e tem a maior proporção de 

produtos com valor agregado. 

 

Apenas quatro companhias produzem 67% do vidro plano de alta qualidade do 

mundo. Boa parte da produção de vidro plano de uma qualidade mais baixa está sendo 

substituída pelo vidro plano de alta qualidade, portanto esta porcentagem tende a 

crescer. 

 

Há somente três grupos de vidro com potencialidade e presença para fornecer à 

indústria automotiva global. Junto com seus respectivos associados fornecem em 

torno de três quartos das exigências de vidros para as montadoras de veículos e para 

reposição. 

 

Nos últimos 20 anos, a demanda de vidro cresceu mais rapidamente do que o PIB 

mundial, mesmo considerando que em 2005 houve um crescimento global acelerado 

sustentado pela demanda da China. A longo prazo o crescimento da indústria de vidro 
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está previsto para 4% ao ano. Em 2005 a indústria de vidro plano estava funcionando 

a uma taxa aproximada de 90 % de utilização da capacidade industrial global. 

 

O crescimento da demanda de vidro é dirigido pelo crescimento econômico,  pela 

legislação e pelos regulamentos a respeito da segurança, da atenuação de ruído e da 

resposta à necessidade de soluções para a conservação de energia. Os arquitetos e os 

desenhistas de carros continuam a aumentar o percentual de vidro nos edifícios e nos 

veículos. A energia solar está se incorporando fortemente como valor agregado ao 

vidro para arquitetura. A demanda de vidro plano para produtos de valor agregado 

está crescendo em uma taxa mais rápida do que a demanda para o vidro básico, 

enriquecendo a indústria do produto e impulsionando as vendas de vidro plano. 

 

Este cenário faz com que o contexto da pesquisa seja de uma organização inserida em 

um ambiente de crescimento econômico e futuro promissor, o que acentua ainda mais 

a importância do planejamento estratégico da organização através da gestão das 

pessoas, de forma a atender à demanda crescente. 

 

4.1.2  A Empresa Vidrox 
 

A organização escolhida recebeu o nome fictício “Vidrox” para não ferir o contrato 

verbal de sigilo. É líder nos mercados onde atua e está entre os principais fabricantes 

de vidro do mundo, atendendo os segmentos da construção civil, automobilística, de 

decoração e de vidros técnicos. O grupo opera em mais de 25 países, nos cinco 

continentes. Possui operações de venda em mais de 130 países. Seu faturamento anual 

no exercício fiscal de 2005 foi de £ 2,7 bilhões e o número de funcionários é da ordem 

de 25.000 pessoas, com baixo turnover, especialmente nas operações de manufatura. 

É líder de mercado na América do Sul e no Brasil. 
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Figura 11 – Países de produção e operação da Vidrox em 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet 

 

A organização é reconhecida mundialmente pela sua excelência técnica e sua 

tecnologia inovadora. Esta reputação deve-se ao fato de que a Vidrox já liderou 

diversos avanços tecnológicos na indústria vidreira, como a invenção do processo 

float15 e do primeiro vidro autolimpante do mundo. Outras tecnologias que a Vidrox 

domina são aliadas à produção de energia solar, vidros de baixa-emissão para redução 

de dispersão do calor, vidro de segurança laminado e vidro anti-ruído. Tal 

competência técnica lhe permite também realizar parcerias e vender projetos de 

engenharia para a construção de fábricas com processo float. 

 

 

 

                                                 
15 O processo float de fabricação de vidro foi inventado e operacionalizado pela Vidrox em 1952. 
Consiste em verter o vidro em estado líquido sobre uma superficie de estanho, também líquido, 
enquanto se vai movimentando a massa de vidro ao longo da superficie de estanho líquido. Como o 
vidro é mais leve que o estanho, ele flutua, de onde deriva o termo float, do inglês flutuar. O ponto 
revolucionário deste processo é a qualidade do vidro obtido, pois a superfície do vidro se conforma no 
contato com o estanho líquido, o que gera uma superfície altamente regular no vidro, equivalente à 
regularidade da superfície que há entre dois líquidos. Esta qualidade de vidro no Brasil é denominada 
“cristal”. (Nota da autora) 
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Figura 12 – O processo float de fabricação de vidro plano: desenvolvido pela Vidrox 
em 1952 

 

 
Fonte: Coletado pela autora em pesquisa documental (D6) 

 

O posicionamento geográfico da Vidrox permite-lhe atender clientes com 

necessidades globais no caso da indústria automobilística, sendo atualmente o 

principal fornecedor para o mercado mundial de vidros automotivos. Isto significa que 

em 2005 foram montados 18 milhões de veículos com o vidro produzido pela Vidrox. 

No mercado de vidros para arquitetura as operações são regionais. 

 

A área de Recursos Humanos e outras áreas funcionais como Finanças, Compras, 

Suprimentos, Tecnologia da Informação e Produção têm forte atuação na organização. 

 

 

4.1.2.1   O modelo de competências da Vidrox e o sistema de gestão por 
competências  
 

A partir do “2020 Strategy Document” ou “Documento de Estratégia 2020” (tradução 

livre da autora), que delineia a estratégia da organização a longo prazo, a Vidrox 

definiu em 1995 um sistema de competências como base para a gestão das pessoas da 

organização. O sistema de gestão por competências foi divulgado gradualmente por 

toda a organização. No Brasil ele está sendo utilizado desde o ano 1998. O sistema foi 

revisto durante estes anos e continua em processo de aperfeiçoamento. O modelo que 

será apresentado nesta pesquisa é a versão atualizada em 2004.  
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A Vidrox recomenda a utilização do sistema de gestão por competências aos gestores, 

em sua função e aos indivíduos, na gestão de suas carreiras na organização.  

 

Para o gestor, a Vidrox recomenda que o utilize na avaliação de performance de seus 

subordinados, para planejar o treinamento mais adequado a cada pessoa sob sua 

responsabilidade, para orientar estas pessoas, para preparar a pessoa para uma futura 

promoção, para auxiliar a explicitar comportamentos ou iniciar uma conversa sobre 

comportamentos.  

 

Para o indivíduo a Vidrox recomenda que utilize as informações apresentadas pelo 

sistema de gestão por competências para que pondere de quais habilidades e 

conhecimentos necessita para ser bem-sucedido em sua função, para antecipar o que 

será avaliado pelo chefe em relação à sua performance, para planejar o seu 

desenvolvimento, para se preparar para futuras promoções, para auxiliar os colegas a 

serem mais efetivos e bem-sucedidos. 

 

Figura 13 – O modelo de gestão por competências da Vidrox 

 

 
 

Fonte: Pesquisa documental na organização (D1). (tradução livre da autora) 
 

Como o esquema acima mostra, além de cursos, treinamentos e avaliação anual há 

outros processos de gestão que utilizam este modelo. Um deles é a  seleção de 

pessoas, através da consideração das competências mais importantes para a posição 

em questão e também do nível de complexidade requerido. Outro processo de gestão é 

o planejamento de carreira que como foi descrito em parágrafo anterior, fornece aos 

funcionários o perfil de cada área da organização como indicativo para a pessoa  
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interessada analisar seu perfil e suas competências  e avaliar se tem interesse ou não 

neste percurso profissional. Não existe uma conexão formal entre a avaliação de 

competência e as promoções de carreira dentro da organização.  

 

O grau de utilização do modelo de competências varia de região para região. No 

entanto, o modelo de competência é a base de todos os treinamentos corporativos que 

atingem ao redor de 200 gerentes da organização a cada ano.  

 

As avaliações de competências realizadas nos programas corporativos têm a função de 

estimular o  aprendizado e desenvolvimento através da reflexão e não de medir ou 

qualificar os participantes em relação a uma medida padrão. Os resultados das 

avaliações são confidenciais e quem tem acesso a eles são, exclusivamente, os 

participantes. Incentiva-se o compartilhamento destes resultados com a gerência ou 

com a área de recursos humanos. No entanto, a decisão cabe exclusivamente ao 

participante. 

 

Outro momento de reflexão do gestor sobre sua prática profissional ocorre durante a 

avaliação anual, descrita em entrevista pelo diretor da Vidrox: 

 

“Esta avaliação atualmente tem se concentrado mais na performance 

individual e de grupo medida pelo cumprimento de objetivos e metas. 

Está em discussão na organização que a avaliação anual inclua a 

avaliação de competências individuais, já que esta maneira de avaliar 

fornece elementos para que o gestor se desenvolva e melhore sua 

atuação. Também contempla a avaliação do desempenho do indivíduo 

independente de circunstâncias externas, tais como uma crise de 

mercado, por exemplo, que podem afetar sua capacidade de atingir 

objetivos e metas. Em suma, a organização está reintroduzindo a conexão 

entre objetivos a cumprir pelo indivíduo e as competências a desenvolver 

para consegui-lo”.(GE) 

Pela declaração acima percebe-se que o modelo de competências não está totalmente 

integrado ao sistema de gestão de pessoas da Vidrox, talvez porque, como veremos no 

tópico seguinte, ele ainda não está em um formato que facilite sua operacionalização, 

no parecer da autora desta pesquisa. Apesar desta constatação, o modelo de 
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competências está presente em momentos fundamentais da gestão de pessoas e do 

desenvolvimentto gerencial. 

 

4.1.2.2   Descrição e análise das competências na Vidrox 
 

O sistema de competências se constitui de três partes principais. A primeira parte são 

as competências que se aplicam a todas as pessoas da organização em todos os níveis. 

Esta é a parte que é operacionalizada pela organização e que será utilizada nesta 

pesquisa par análise. A segunda parte é composta pelas áreas técnicas específicas e a 

terceira parte é composta pela competência de Liderança e um Guia de 

Comportamento. Também existe um documento de comportamentos observáveis, 

para auxiliar na observação de cada competência, que não será exposto aqui por ser 

considerado confidencial. 

 

A primeira parte do sistema de competências é composta de três áreas: Pensamento, 

Interpessoal e Pessoal. Cada área, por sua vez, é composta por três competências, 

perfazendo um total de nove competências (descritas no Quadro 6) que atendem à 

estratégia da organização. Cada uma das nove competências apresenta quatro níveis 

de complexidade, como se descreve a seguir. 

 

Nível 1: se refere às funções operacionais e se aplica a todos os funcionários. 

 

Nível 2: se refere às funções de gerência júnior e se aplica a todos os que estão no 

primeiro nível gerencial, como por exemplo Supervisor, Team Leader o Gerente de 

Projetos.  

 

Nível 3:  se refere às funções de gerência média e se aplica por exemplo a Gerente de 

Planta, Chefe de Departamento ou Gerente Especialista.  

 

Nível 4: se refere às funções de gerência estratégica ou sênior e diretoria, como por 

exemplo Gerente Regional, Vice-Presidente, Diretor, Presidente, Main Board 

Executive.  
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Cruzando os quatro níveis operacionais com as nove competências apresentadas a 

seguir obtém-se a descrição de cada nível de complexidade aplicado a cada 

competência, conforme exposto no Anexo B. 

 

As nove competências organizacionais são descritas no quadro seguinte: 
 

Quadro 7 – As nove competências gerenciais da organização Vidrox 
 

ÁREA 
 

 

COMPETÊNCIA 
 

DEFINIÇÃO 
 

INOVADOR Resolve os problemas de maneira criativa. Está 
disposto a questionar as formas estabelecidas. 

ANALÍTICO Explora os problemas analisando-os em suas 
partes. Faz deduções lógicas a partir da 
informação obtendo resultados assertivos. 

 
 

PENSAMENTO 

ESTRATÉGICO Vai além do detalhe considerando as 
conseqüências a longo prazo. Identifica 
implicações relevantes e oportunidades quando 
se desenvolvem objetivos em ampla escala. 

INFLUENTE Apresenta idéias de forma clara e convincente, 
alcançando acordos ou mudanças de conduta. 

INFORMATIVO Reúne eficazmente informação para 
estabelecer fatos. Dispõe de clara informação 
oral/escrita sobre um problema, conseqüência 
ou evento. 

 
 

INTERPESSOAL 

DESENVOLVEDOR 
 
 

Avalia, treina e desenvolve funcionários de 
acordo com as  necessidades de suas 
atividades. 

ADAPTÁVEL Permanece eficiente diante de exigências em 
mutação, eventos ou tarefas. 

ORIENTADO A RESULTADOS Responde a situações de forma 
positiva,entusiasmada e enérgica a fim de 
atingir metas e objetivos. 

 

PESSOAL 

GUIADO PELA QUALIDADE Mantém a qualidade como uma prioridade. É 
consequente para assegurar que se cumpram os 
padrões e sejam atingidos os objetivos.  

 
 

Fonte: pesquisa documental na organização: (D2) 
 

Dois fatos chamam a atenção no alcance das competências definidas para as pessoas: 

que as competências foram definidas globalmente, o que caracteriza uma organização 

madura em uma relação transversal com o mercado mundial, e que as competências 

foram definidas para todos os níveis, o que também caracteriza uma organização 

madura na relação vertical com as pessoas da organização. 

 

Algumas das competências escolhidas pela Vidrox refletem a estratégia de 

organizações multinacionais de grande porte diante de um mercado cada vez mais 
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exigente, como as competências da área de Pensamento, particularmente a 

competência “Inovador” (Fleury; Fleury; 2001). Elas favorecem o aprender a 

aprender, de acordo com o circuito de aprendizagem dinâmica proposto por Zarifian 

(2001). A competência “Analítico” remete à capacidade de refletir e aprender. Como 

veremos mais adiante nas conclusões da pesquisa, gestores com maior capacidade 

analítica aproveitaram melhor os processos de aprendizagem desencadeados pela 

expatriação. A competência “Estratégico” reflete a valorização pela organização da 

visão de médio e longo prazo, que também favorece processos de aprendizagem.  

 

Uma outra evidência de que a organização favorece a aprendizagem nas competências 

definidas é observar nelas o tripé proposto por Zarifian (2001) serviços - comunicação 

– eventos (Ver figura 6 – Mutações em torno do trabalho). Estes três fatores  

encontram-se presentes nas competências propostas pela Vidrox, segundo se destaca a 

seguir, a partir do Quadro 5. 

 

Organização do trabalho em torno de eventos:  

. Informativo: “Dispõe de clara informação oral/escrita sobre um problema, 

conseqüência ou evento”. 

. Desenvolvedor: “Avalia, treina e desenvolve funcionários de acordo com as  

necessidades de suas atividades. 

. Adaptável: “Permanece eficiente diante de exigências em mutação, eventos ou 

tarefas.” 

 

A expectativa da organização de que o indivíduo anteveja o evento, intervenha 

durante o mesmo e depois reflita para planejar futuras ações caracteriza que a Vidrox 

incentiva processos de aprendizagem dinâmica . “O conceito de evento muda muito a 

maneira de encarar as aprendizagens profissionais e de avaliar a experiência de um 

assalariado”  (Zarifian, 2001). 

 

Organização do trabalho em torno da comunicação: 

. Inovador: “Está disposto a questionar as formas estabelecidas.” 

. Analítico: “Explora os problemas analisando-os em suas partes. Faz deduções 

lógicas a partir da informação obtendo resultados assertivos”. 
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. Influente: “Apresenta idéias de forma clara e convincente, alcançando acordos ou 

mudanças de conduta”. 

. Informativo: “Reúne eficazmente informação para estabelecer fatos. Dispõe de clara 

informação oral/escrita sobre um problema, conseqüência ou evento”. 

. Orientado a resultados: “Responde a situações de forma positiva, entusiasmada e 

enérgica a fim de atingir metas e objetivos”. 

 

Uma das funções da comunicação com relação à aprendizagem é que ela coloca em 

questão a maneira como se interpreta a realidade. Se esta dúvida é incentivada e 

direcionada pela Vidrox para um entendimento da interdependência e ao entendimento 

de si mesmo, pode-se alcançar um entendimento mais complexo, caracterizando que 

houve aprendizagem. 

 

Organização do trabalho em torno de serviços: 

. Inovador: “Resolve os problemas de maneira criativa”. 

. Analítico: “Faz deduções lógicas a partir da informação obtendo resultados 

assertivos”. 

. Influente: “Apresenta idéias de forma clara e convincente, alcançando acordos ou 

mudanças de conduta.” 

. Informativo: “Reúne eficazmente informação para estabelecer fatos”. 

. Desenvolvedor: “Avalia, treina e desenvolve funcionários” 

. Adaptável: “Permanece eficiente diante de exigências em mutação, eventos ou 

tarefas”. 

. Orientado a Resultados: “Responde a situações de forma positiva, entusiasmada e 

enérgica a fim de atingir metas e objetivos”. 

. Guiado pela qualidade: “Mantém a qualidade como uma prioridade. É conseqüente 

para assegurar que se cumpram os padrões e sejam atingidos os objetivos”. 

 

Poderia se dizer que o serviço é um dos produtos visíveis da aprendizagem e está 

geralmente no fim do processo e realimentando o novo ciclo que se inicia, pois está 

associado ao conhecimento gerado e à competência em ação. Na Vidrox, talvez por 

ser uma organização do setor de manufatura, este item é o que recebe mais atenção, 

segundo se lê em trecho da entrevista onde se descreve a forma como os gestores são 

avaliados anualmente: “Esta avaliação atualmente tem se concentrado mais na 
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performance individual e de grupo medida pelo cumprimento de objetivos e metas” 

(D1)  (p. 93) 

 

A segunda parte do sistema de competências, representada no diagrama abaixo, 

integra as habilidades específicas de cada área técnica e a competência da Liderança, 

que a organização quis destacar em relação às nove competências anteriores. 

 

Figura 14 – Competências e habilidades em diferentes níveis gerenciais na Vidrox. 
 

 
Fonte: Pesquisa documental na organização (D1) (tradução livre da autora). 

 

 

 

 
A conjunção das nove competências, as habilidades e competências técnicas e a 

competência da Liderança estão representadas no diagrama abaixo. Note-se que a 

Liderança é considerada uma competência central para todas as outras. 
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Figura 15 – Competências gerais e competências técnicas. 

 

 
 

   
 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Pesquisa documental na organização (D1). (tradução livre da autora) 

 

Além do material aqui apresentado, o sistema de gestão por competências da Vidrox 

ainda conta com um guia de Comportamento, citado anteriormente, e com a descrição 

detalhada de Liderança em quatro níveis de complexidade, assim como das 

competências específicas que rodeiam as competências gerais na Figura 15 

distribuídas também em quatro níveis. O sistema proposto alcança tantas dimensões 

que parece difícil  ser operacionalizado 

 

Apesar de as empresas nos últimos anos se empenharem no sentido de 

desenvolver competências as estruturas costumam ser excessivamente 

genéricas para que possam ser úteis. (...) gasta-se muito dinheiro 

produzindo longas listas de expectativas estéreis de qualidades desejáveis 

(Tanure, Evans, Pucik, 2007). 

 

Comparando o sistema de competências da Vidrox com as lógicas propostas no 

Quadro 1 na página 34 o sistema de competências da Vidrox parece utilizar uma 

 

 
LIDERANÇA 

 

ANALÍTICO 

INOVADOR 

ADAPTÁVEL 

DESENVOLVEDOR 

INFORMATIVO 

INFLUENTE 

ESTRATÉGICO 

GESTÃO DE 
MUDANÇAS 

SEGURANÇA E 
MEIO AMBIENTE 

DESENVOLVEDOR 

GUIADO PELA 
QUALIDADE 

ORIENTADO A 
RESULTADOS 

TÉCNICO 

GESTÃO DE 
SISTEMAS 

PERCEPÇÃO 
COMERCIAL 

NETWORK
FINANÇAS 

 

GESTÃO DE 
SUPPLY CHAIN 
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combinação da lógica de estratégia com a lógica de aprendizagem, o que o torna 

bastante complexo. Para fins de análise de dados desta pesquisa nos restringiremos a 

utilizar as nove competências como termo de comparação para identificar se o gestor 

desenvolveu durante a expatriação competências gerenciais, do ponto de vista da 

organização. 

 

4.1.2.3   Programas para desenvolvimento de gestores e gestão de talentos 
 

A Vidrox possui programas específicos para o desenvolvimento dos gestores e para a 

gestão de seus talentos e competências das pessoas. Dentre estes processos 

encontram-se planejamento da sucessão, análise de potencial dos indivíduos, 

planejamento de carreira, programas de desenvolvimento em grupo e assessment 

centres, internos e externos. 

 

O número médio de horas de treinamento para todos os empregados da organização 

foi de 15 horas no ano de 2006. Para o nível gerencial este número de horas é bem 

mais elevado. A empresa organiza dois módulos de imersão para formação de 

gestores, em nível de gerência média, com duas semanas de duração cada um. Como 

se constatou nas entrevistas com os gestores, eles são importantes na formação 

gerencial e na experiência internacional. 

 

Os principais tópicos trabalhados em cursos e treinamentos gerenciais referem-se a 

liderança, auto-avaliação e desenvolvimento de competências, conhecimentos e 

estratégias organizacionais. 

 

Agrupando os conteúdos e conhecimentos que a organização procura fornecer aos 

gestores por níveis de gerência, tem-se: 

 

      a) Supervisão: treinamentos em técnicas de gestão de pessoas.  

 Ex: trabalho em equipe, gestão de desempenho, comunicação, 

   feedback  etc 

b) Gerência júnior:  identificação de perfil e estilo de liderança;  

 desenvolvimento de competências gerenciais e de liderança,  
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 planejamento de carreira. 

c) Gerência sênior: desenvolvimento de visão estratégica, 

    desenvolvimento de excelência em gestão. 

      d) Gerência Funcional: estratégia e excelência em gestão dentro de 

cada 

          função. Ex: RH, finanças, suprimentos, tecnologia da informação,  

          marketing, produção etc. 

e) Regional: liderança; técnicas de gestão. 

 

Como se pode constatar, o marco das nove competências propostas pela organização 

nem sempre está explícito nos conteúdos dos treinamentos, mas é possível estabelecer 

uma relação com o modelo. Uma das vantagens de fazer isto seria gerar uma 

linguagem comum para facilitar as avaliações anuais e de performance.  

 

4.1.2.4     O gestor na Vidrox 
 

O gestor na Vidrox possui atribuições que variam em complexidade segundo vários 

fatores. Um destes fatores é o alcance geográfico de sua responsabilidade, conforme 

mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 8 – Variação na complexidade das atribuições dos gestores da Vidrox 
 

 
                               FUNÇÕES 
ATRIBUIÇÕES 

Gerente 
Local 

Diretor 
Regional 

Diretor 
Global 

Gerente 
Global de 
Commodity 

 
Gestão de desempenho 
gerencial 
 

  
Define 

 
Participa 

 

 
Gestão de desempenho 
operacional 
 

 
Define 

 
Participa 

  

 
Negociações de serviços e 
commodities locais 

 
Define 

Participa e 
aprova a partir 
de um certo 
valor 

Aprova a 
partir de um 
certo valor 

Aprova a 
partir de um 
certo valor 

 
Negociações de commodities 
globais 
 

 
Participa 

 
Participa 

 
Define 

 
Define 

 
Definição de estratégia de 
commodities globais 
 

 
Participa 

 
Participa 

 
Define 

 
Define 

 
Desenvolvimento de Novos 
Fornecedores 

Participa 
globalmente e 
define 
localmente 

Participa 
globalmente e 
define 
regionalmente 

 
Define 
globalmente 

 
Define 
globalmente 

 
Acompanhamento de 
desempenho de Fornecedores 
 

 
Responsável 
localmente 

 
Responsável 
regionalmente 

 
Participa 
globalmente 

 
Responsável 
globalmente 

 

Fonte: Dados obtidos pela autora em entrevista (GE). 

 

No Quadro acima observa-se o aumento da relevância da experiência internacional 

prévia do gestor à medida que aumenta a complexidade da função e seu alcance 

geográfico. Esta tabela exemplifica bem a evolução de um gestor com visão local, 

para um com visão regional até o gestor com mindset global, sem que isso signifique 

que um seja mais desejável que o outro para a organização, mas sim que a 

organização precisa que os gestores que tiverem interesse em estabelecer relações e 

assumir responsabilidades em contextos geograficamente maiores encontrem as 

oportunidades na organização para fazê-lo (Tanure; Evans; Pucik, 2007). 

 

A Figura seguinte representa as relações hierárquicas entre as diferentes funções dos 

gestores da Vidrox. 
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Figura 16 – Atribuições dos diferentes níveis de gestores da Vidrox. 

Diretor 
Regional de 
Suprimentos

Diretor 
Mundial de 
Suprimentos 

Gerente Geral 
Local 

Gerente Global de 
Commodity 

Gerente Local de 
Suprimentos 

Gerenciamento local 
da organização 

Principal canal  de 
comunicação entre a 
organização de 
suprimentos e o 
negócio

Gerenciamento 
estratégico da 
organização 

Gerenciamento 
estratégico da 
organização 

Balanceamento das 
necessidades locais e 
globais da organização 

Balanceamento das 
necessidades locais e 
globais da organização 

Atendimento das 
necessidades diárias do 
negócio 

Dinamização da 
comunicação 

Fonte: Apresentação realizada em entrevista (GE). 

 

Neste diagrama pode-se visualizar que é necessário ao gestor adquirir um perfil de 

vivências interculturais para ele que desenvolva sua carreira nesta organização. Como 

veremos nas conclusões desta pesquisa, vivências interculturais como a expatriação 

proporcionam imagens mais complexas da organização ao mesmo tempo que ajudam 

o gestor a desenvolver o network internacional. Ao perceber que  trabalha como parte 

de uma rede complexa e mutável, fica evidente para o gestor a necessidade de  

desenvolver sua capacidade em torno de eventos, comunicação e serviço e, portanto, 

desenvolver competências (Zarifian, 2001). 

 

4.1.2.5 Expatriação na Vidrox 

 

No ano de 2006 o número de gestores expatriados alocados por toda a organização foi 

da ordem de 100 pessoas. Do ponto de vista da organização os critérios mais 

frequentes para expatriar um gestor respondem  a uma necessidade planejada, como é 

o caso do plano de sucessão ou a uma necessidade não planejada, como é o caso de 

uma mudança estrutural que tem que ser feita, um problema técnico a ser resolvido ou 

a busca pela melhora da produtividade de alguma unidade. Na Vidrox os gestores 
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brasileiros têm se destacado pela excelência técnica, a motivação, a capacidade de 

enfrentar adversidades e a mobilidade, o que provoca uma demanda permanente de 

brasileiros para serem expatriados. A Vidrox tem contratado brasileiros para enviá-los 

diretamente a outros países devido a estas características. Um dado que consideramos 

confirmar esta informação foi que dos nove gestores entrevistados quatro estavam na 

segunda ou terceira expatriação e um quinto foi convidado mas preferiu ficar no 

Brasil. 

 

Do ponto de vista da organização, os principais critérios para expatriar um gestor são: 

 a) Preenchimento de vaga como alternativa ao recrutamento externo.. 

 b) Que a pessoa tenha um bom potencial para crescer com a experiência de 

expatriação. 

 c) Mobilidade por parte do empregado e sua família. 

 

“Uma vez detectada a necessidade da organização de preencher uma vaga e 

qual o profissional potencial para aquela posição, se comunica a intenção ao 

gerente de nível superior à pessoa para verificar se o profissional está 

disponível. Em caso positivo, se oferece o posto à pessoa pedindo que ela fale 

com a familia e traga uma resposta. Depois da resposta ser favorável é que vai 

se conversar sobre as condições contratuais. Não existem casos onde as 

condições contratuais impediram (por qualquer um dos lados) que a expatriação 

fosse efetuada. A maioria dos gestores expatriados da Vidrox cumprem seus 

programas de expatriação e alguns deles os estendem. Também acontece de 

alguém voltar antes do tempo previsto, mas não é comum (GE)”. 

 

Se compararmos estes critérios com o estudo de Edstrom e Galbraith (1977), mesmo 

depois de 30 anos de realizada a pesquisa destes autores ainda encontramos na Vidrox 

as mesmas razões básicas apontadas pelos pesquisadores: preencher posições, 

desenvolvimento de liderança e desenvolvimento organizacional. 

 

O dado potencial de crescimento encontrado na pesquisa documental está relacionado 

com aprendizagem e desenvolvimento, o que mostra que a Vidrox já tem uma 

predisposição para investir no fator “aprendizagem” no caso do processo de 

expatriação.  
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A Vidrox no Brasil tem contratado jovens talentosos, recém egressados de 

universidades de primeira linha, seguindo a prática de organizações de grande porte 

(Tanure, Evans, Pucik, 2007)  para desenvolvimento de lideranças e enviado estes 

jovens com a missão específica de aprender e desenvolver competências, em um 

processo acelerado pelos desafios que eles enfrentam. Esta experiência de expatriação 

é diferente da que é objeto desta pesquisa, que se refere a gerentes com experiência e 

em meio de carreira. Na pecepção da organização ocorrem processos de 

aprendizagem com o gestor como decorrência da expatriação: 
 

“A principal aprendizagem do gestor expatriado está no desenvolvimento de 

competências interpessoais (influente e desenvolvedor)  e intrapessoais 

(adaptabilidade). De maneira geral, após o processo de expatriação as pessoas 

crescem na organização, assumindo funções de maior responsabilidade e 

complexidade. Um exemplo concreto de aprendizagem na expatriação é o de um 

gestor que ao ser expatriado enfrentou dificuldades devido à sua forma de atuar. 

Após esta experiência assumiu uma função regional e passou a atuar de uma 

forma mais eficiente e equilibrada conseguindo um bom desempenho na sua 

gestão, que inclui operações em vários países (GE)”. 

 

Percebe-se na fala do diretor que ele atribui a dificuldade que o gestor enfrentou na 

expatriação “à sua forma de atuar”, não havendo reflexão sobre a atuação da 

organização no processo de expatriação nem sobre fatores externos que pudessem ter 

influenciado a performance do gestor. Por outro lado menciona o erro como uma 

possível fonte de aprendizagem (Oliveira, 1997), ingrediente importante de ser 

considerado, o que pode apontar para a construção de um modelo realista para a 

atuação da organização em processos de aprendizagem vivenciados pelo gestor na 

expatriação. 

 

Os dados e análises realizados neste capítulo foram úteis para entender melhor o 

contexto em que ocorreram os possíveis processos de aprendizagem do gestor 

expatriado e a visão da organização em relação ao perfil de competências gerenciais. 

No próximo tópico serão apresentados dados e análises relativos às entrevistas com os 

gestores expatriados. 
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4.2   Os gestores expatriados 
 

Este tópico foi organizado de forma a permitir a análise dos dados à luz da questão de 

pesquisa e do referencial teórico. São apresentados os dados coletados relativos aos 

gestores expatriados, tendo como principal fonte as entrevistas realizadas com eles 

(ver Apêndice A). As questões que orientam esta parte da investigação são: na visão 

do gestor expatriado, os eventos vivenciados durante a expatriação desencadeiam 

processos de aprendizagem e desenvolvem competências gerenciais? Como estas 

competências se relacionam com aquelas desejadas pela organização? 

 

Para isso utilizou-se a seqüência proposta no mapa cognitivo da página 89 que analisa 

o processo de aprendizagem e desenvolvimento de competências através das etapas 

de: descrever as condições iniciais do gestor expatriado; observar os fatores externos 

ao gestor que constituíram a experiência de expatriação e narrar estas experiências; 

descrever os processos de aprendizagem que o gestor considera ter realizado e os 

conhecimentos decorrentes destas experiências e apresentar as competências que o 

gestor considera ter desenvolvido através destas aprendizagens, comparando-as com 

as competências almejadas pela organização. 

 

 

4.2.1 Condições iniciais dos gestores expatriados 

 

Por tratar-se de um estudo de caso com múltiplas fontes, primeiro irá se caracterizar 

os gestores expatriados e a seguir se apresentará sua formação e preparação para a 

expatriação. Estes dados permitem mapear as condições específicas de pertinência 

sócio-cultural e profissional dos sujeitos focalizados (Oliveira, 1997), seu 

desenvolvimento cognitivo, a sua competência base antes da expatriação e as 

variações que podem ocorrer em um contexto mais amplo, tais como na estrutura da 

organização ou na economia no país hospedeiro. 

Caracterização 

Nesta pesquisa foram entrevistados nove gestores que vivenciaram o processo de 

expatriação no período de 1997 e 2006, já finalizado no momento da entrevista. Todos 
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os gestores são brasileiros e trabalham na mesma organização, uma empresa 

multinacional de manufatura. No momento da entrevista eles tinham de dez a vinte e 

cinco anos de trabalho na empresa. Os nove são do sexo masculino e à época do início 

da expatriação sua faixa etária era de 32 a 42 anos. Os países de expatriação e o sua 

duração estão na tabela abaixo. 

 Tabela 1 – Países e duração da expatriação 

Gestor G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 

Local de 

expatriação 

 

Itália 

 

 

Argentina 

 

 

Argentina 

 

 

Suécia 

 

 

Argentina 

 

Estados 

Unidos 

Estados 

Unidos 

Estados 

Unidos 

 

Chile 

 

Duração da 

expatriação 

1,5 

anos 
2 anos 4,5 anos 2 anos 2 anos 

2,5 

anos 
2 anos 3 anos 

5,5 

anos 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base em entrevistas.  

 

No momento da entrevista G2, G3 e G4 se encontravam em sua segunda expatriação e 

G5 em sua terceira expatriação, mas esta pesquisa limitou-se a investigar a primeira 

experiência de cada gestor.  

 

Pelos dados da Tabela 1 concluiu-se que a maioria das expatriações teve por volta de 

dois anos de duração e foram realizadas em diversas partes do mundo, a saber: 

América do Norte, América do Sul e Europa. 

 

Formação básica dos gestores e preparação para a expatriação 

Os nove entrevistados são formados em cursos de engenharia com duração mínima de 

cinco anos, o que representa um desenvolvimento cognitivo prévio significativo. 

“O conhecimento geral que é adquirido na formação básica tem um efeito 

sobre as condições de operacionalização das competências e sobre o 

desenvolvimento da vontade e da capacidade de aprender” (Le Boterf, 

2003). 

A engenharia no Brasil é uma área que dá ênfase ao desenvolvimento da capacidade 

de solução de problemas e otimização de recursos e em geral é pouco voltada para a 

reflexão pessoal e a comunicação, elementos importantes da aprendizagem e do 
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desenvolvimento de competências (Ruas, 2007). Por outro lado atingir o grau 

universitário representa um nível de esforço importante que pode representar uma 

competência já operacionalizada.  

“As carreiras de formação geral não transmitem apenas saber.(...) 

ensinam ainda a dominar os raciocínios abstratos e a linguagem, a ter 

capacidade de refletir sobre si mesmo e sobre seu ambiente, ensinam 

comportamentos de autodisciplina e de socialização... Nesse sentido, 

produzem competência.”(Zarifian, 2001). 

Todos os gestores receberam treinamento gerencial antes da expatriação. Os 

conteúdos destes treinamentos estão descritos napágina 105. Alguns tinham 

experiência internacional prévia em estágios pós-universitários ou participando de 

projetos em outros países. Um deles participou em projeto com caráter estratégico na 

matriz. Os que foram expatriados para países onde a comunicação era em inglês 

dominavam melhor o novo idioma. Somente um expatriado para país de fala hispana 

dominava o espanhol. Na visão dos gestores, a preparação para a expatriação foi 

influenciada pelo prazo que houve entre o convite feito pela organização e a 

expatriação propriamente dita.  

“Foi uma mudança precipitada, não houve preparação” (G2). 

“Fui convidado um ano antes, mas já vinha me preparando para uma 

mudança deste tipo (...) Estudei três anos de espanhol antes da 

mudança”. (G9)  
 

Nas declarações destes dois gestores se percebe uma concepção diferente para o 

próprio desenvolvimento: para G2 não houve tempo de preparação porque 

provavelmente ele esperava que a organização o convidasse com maior antecedência  

portanto ele coloca nela a responsabilidade por estar pronto no momento do convite; 

para G9 a possibilidade já estava presente em seu horizonte profissional, mesmo antes 

da organização acenar com esta possibilidade, denotando uma postura ativa de 

aprendizagem permanente que agrega valor à sua formação independentemente das 

circunstâncias. 
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Em quanto a treinamentos culturais o documento que descreve a política de 

expatriação da organização ressalta a importância de: 

“(...) se inteirar das condições de moradia e trabalho, ambiente político”, 

 leis, diferenças culturais etc. no país hospedeiro “(D4)”. 
  

O documento também recomenda 

 “(...)discutir com o gerente local ou departamento de RH os meios para 

obter esta sessão de informação – pode haver um serviço especializado 

em seu país de origem que providencie estas informações” (D4).   
 

Nenhum dos entrevistados teve ou procurou orientação  intercultural na forma de 

treinamentos antes ou durante a expatriação. Dos nove gestores, oito declararam que 

algumas informações deste tipo teriam melhorado a performance de seu trabalho.  

“Conhecer a cultura local, estar disposto a trabalhar com ela e 

estabelecer um plano de ação é fundamental para a pessoa que chega, 

porque ela não vai conseguir mudar a cultura do país “(G3)”. 
 

Os principais motivos que causaram as expatriações foram a necessidade da 

organização de pessoas qualificadas para certa função e o desafio profissional por 

parte do gestor. Algumas foram feitas em caráter de urgência; outras, planejadas em 

plano de sucessão. 

“Fui a uma missão particularmente difícil, enfrentar um problema que 

ninguém conseguia resolver. Imagina eu, de outra área, sem falar o 

idioma e todo mundo esperando  que eu desse um jeito, era visto como o 

salvador da pátria. Não podia recusar, estava entre a cruz e a espada” 

(G1). 

“A fábrica estava numa situação crítica e eu fui quebrar os maus 

costumes que tinha lá, mudar a postura, educar a pessoas, mudar 

procedimentos para aquilo que a empresa se propõe a trabalhar, sem 

pretender mudar a cultura do país ou das pessoas” (G7). 

“Fui com a missão de chacoalhar” (G5). 
 

 

No Quadro 6 apresenta-se uma síntese dos motivos que levaram à expatriação, do 

ponto de vista do gestor e os diferentes tipos de preparação que os expatriados 

tiveram, patrocinados pela organização. 
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Quadro 9 – Preparação gerencial e cultural antes da expatriação 
 

   Motivo da expatriação na visão do gestor 

  Preparação gerencial e cultural antes da expatriação 
 

G1 
 

Necessidade urgente da organização. 

Treinamento técnico na área de origem; treinamento  gerencial sênior de imersão (2 anos antes) 

 

G2 
 

Necessidade urgente da organização. 

Treinamento gerencial sênior de imersão (2 anos antes) 

 

G3 
 

Necessidade urgente da organização e desafio de interesse profissional para o gestor. 

Mudança para a área comercial um ano antes da expatriação, treinamento gerencial de imersão (3 

anos antes) 

 

G4 
 

Necessidade da organização e desafio de interesse profissional para o gestor. 

Começou um MBA, mas se mudou antes de concluí-lo, curso de relações sindicais, treinamento 

gerencial de imersão (3 anos antes) 

 

G5 
 

Necessidade da organização. 

Estudo básico do novo idioma, MBA em área diferente, o que foi positivo, contato permanente 

com o chefe regional, participação em projeto de planejamento estratégico global por 6 meses fora 

do Brasil, treinamento gerencial sênior de imersão (5 anos antes). 

 

G6 
 

Necessidade da organização e desenvolvimento do gestor. 

Domínio fluente do novo idioma, experiências internacionais de trabalho, treinamento gerencial 

sênior de imersão (3 anos antes). 

 

G7 
 

Necessidade da organização e desafio de interesse profissional para o gestor. 

Aperfeiçoamento intensivo do novo idioma; domínio fluente, experiências internacionais de 

trabalho em mais de 6 países, cursos tecnológicos internacionais, MBA, network, elaboração de 

projeto de melhoria para a fábrica onde seria expatriado, treinamento gerencial sênior de imersão 

(1 ano antes). 

 

G8 
 

Necessidade planejada da organização e desafio de interesse profissional para o gestor. 

Domínio fluente do novo idioma, participou de projeto internacional através do qual morou curtos 

períodos em outros países, experiência intercultural 

 

G9 
 

Necessidade planejada da organização e desafio de interesse profissional para o gestor. 

Domínio fluente do novo idioma, experiência internacional, network, leitura e informação sobre 

cultura local, MBA de imersão de 3 meses, fora do Brasil, de nível internacional, treinamento 

gerencial sênior de imersão (5 anos antes). 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em entrevistas. 
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No Quadro 6 observa-se que todos os gestores aumentaram seu espaço ocupacional 

(Dutra, 2001), o que aumenta o grau de complexidade destas expatriações. A 

experiência da expatriação é constituída de inúmeros eventos que se sucedem 

cotidianamente, na esfera profissional e em todas as outras que constituem a realidade 

do indivíduo. Esta exposição a uma variedade  de eventos traz um desafio adicional e 

uma oportunidade de aprendizagem gerencial intensiva que consiste em “saber 

inventar as respostas a serem dadas a um ambiente social complexo e instável”  

(Zarifian, 2001:44). 

O fato de a população ser toda masculina neste caso é influenciado por ser uma 

organização de manufatura, área de negócio que neste momento, no Brasil, apresenta 

uma população predominantemente masculina. Este dado também reforça a 

informação de que a maioria dos expatriados brasileiros são do sexo masculino, o 

mesmo acontecendo a nível mundial. Recentemente foram publicados16 dados de 104 

multinacionais que totalizavam 17.000 expatriados pelo mundo, dos quais somente 

924 eram do sexo feminino, se bem a mesma pesquisa aponta que este último número 

cresce geometricamente.  

A idade de expatriação pode mostrar que as razões para a expatriação são em primeiro 

lugar para atender uma necessidade pontual da organização em sua estrutura funcional 

e em segundo lugar como oportunidade de desenvolvimento do gestor, como mostra o 

Quadro 6. As organizações que associam à expatriação a função de aprendizagem 

costumam enviar as pessoas em início de carreira, por razões de custo para formação 

inicial (Tanure, Evans, Pucik, 2007), já que as organizações de grande porte 

tradicionalmente investem de um a dois anos para formar os jovens que ingressam 

nelas. As que enviam pessoas de confiança para dar suporte a alguma área do negócio 

enviam pessoas entre 35 e 45 anos. 

Tendo apontado alguns fatos relevantes para análises posteriores, prossegue-se agora 

com a descrição e análise de fatores que influenciaram as experiências na expatriação. 

 

 

                                                 
16 Dados publicados na Mercer Human Resource Consulting’s International Assignments Survey 
2005/2006. 

  

http://www.mercer.com/summary.jhtml?idContent=1087120
http://www.mercer.com/summary.jhtml?idContent=1087120
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4.2.2  Fatores externos ao indivíduo 

 

Os fatores externos constituem o contexto no qual o gestor realizou a experiência de 

expatriação. As condições familiares, a mudança de cultura, a mudança no espaço 

ocupacional e as mudanças estruturais configuram as interações sociais selecionadas 

para configurar este contexto e fornecer elementos para analisar o possível 

desencadeamento de  processos de aprendizagem. 

 

As condições familiares 

 

Dos nove entrevistados somente dois declararam ter tido uma mudança familiar 

satisfatória. Nestes dois casos houve um tempo para acomodar a família e uma 

equiparação ou melhora do nível de moradia original. Os filhos destes dois gestores 

estavam em idade pré-escolar e os genitores também atribuíram este fator a uma 

maior facilidade para a adaptação. 

 “Minha esposa tinha o sonho de morar no exterior, eu nem sabia. Meu 

filho mais velho ficou calado na escola, não falava nada. Seis meses 

depois, no aniversário dele, deslanchou a falar perfeitamente, a gente 

ficou surpreso. Minha filha mais nova não teve dificuldades”. (G6) 

 

Para quatro gestores a antecedência do convite realizado pela organização não foi 

suficiente para planejar a mudança familiar junto com a do expatriado. Os gestores 

entrevistados relataram diversas dificuldades: problemas com a documentação da 

família que forçaram um retorno da mesma ao Brasil, moradia inadequada na 

expatriação por estar abaixo do seu padrão original e despesas familiares maiores do 

que as originalmente previstas.  

 

A maioria dos gestores passaram por períodos de vários meses longe da família. Este 

fato foi atribuído pelos entrevistados à inexperiência na hora de negociar o contrato 

com a organização, à urgência da mudança e à inexperiência do RH hospedeiro. 

 “Enquanto as crianças terminavam o período letivo no Brasil eu vinha 

a cada duas semanas e passava o fim de semana com eles. No início foi 

normal, mas depois de um tempo eu era um ouvinte, não participava 

mais da realidade deles”. (G2) 
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Dois gestores não levaram a família. G3 fez a opção junto com a esposa de que ela 

ficasse no Brasil devido à instabilidade econômica do país de expatriação, para não 

interromper a carreira dela e não reduzir o ingresso financeiro do casal, mas como a 

expatriação se prolongou além do contrato inicial esta opção se revelou 

emocionalmente sacrificada. 

 “Não consegui fazer amizades, ninguém me convidava, nem os casados, 

nem os solteiros”. (G3) 

 

 G8 fez a opção de ir solteiro e terminou rompendo o relacionamento afetivo que tinha 

no Brasil.  

“Eu sentia a solidão do dia a dia, a importância de uma parceira. A 

família ajudaria muito”. (G8) 

 

Houve declarações repetidas relativas à inexperiência do RH do país hospedeiro em 

quanto a questões de acomodação da família à nova cultura, por exemplo, no caso do 

gestor que constatou que na cidade onde o tinham acomodado não existia curso ou 

professores que ensinassem a língua local, se bem o RH hospedeiro lhe tivesse 

oferecido pagar as aulas para ele e a família. 

“As pessoas responsáveis pelo processo de expatriação deveriam ter 

passado por esta experiência por uns dois anos”. (G7) 

 

G1 ficou aguardando três meses a licença de trabalho, já com a família no país de 

expatriação, sem poder trabalhar. Depois de regularizada a situação e passados alguns 

meses a filha mais velha que tinha ficado fazendo faculdade no Brasil não se adaptou 

a ficar longe dos pais. Quando eles quiseram levá-la para morar com eles descobriram 

que a legislação não permitia que fosse emitido um visto para ela, pois já era maior de 

idade. Diante da situação a família resolveu voltar para o Brasil e o gestor continuou 

expatriado, situação que foi se tornando insustentável e que ocasionou que o gestor 

voltasse antes do vencimento do contrato. G1 declarou que o RH da unidade de 

origem lhes deu mais apoio, ajudando nas dificuldades mesmo à distância.  

“O pessoal do RH do Brasil ajudou muito, até alugou carro para minha 

esposa quando ela teve que voltar”. (G1) 
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Os que foram com filhos pré-adolescentes se beneficiaram com a aprendizagem da 

nova língua e foram bem aceitos no meio escolar. Algumas famílias que foram para 

países de fala hispana fizeram a opção de colocar seus filhos em escolas 

internacionais e por tanto eles aprenderam duas línguas novas: o inglês, falado no dia 

a dia escolar e o espanhol, falada no cotidiano fora da escola. Houve certa dificuldade 

inicial extra por parte dos filhos, superada depois de alguns meses, levando as 

crianças a se comunicarem em três idiomas: o português em casa, o espanhol na 

convivência social e o inglês na escola. A educação escolar privada foi custeada pela 

organização. 

 

Todos destacaram a importância de que a família receba orientações da cultura local 

para uma melhor adaptação.  

“Tem coisas básicas que você não sabe como fazer no dia a dia e vão 

criando uma situação estressante. Por exemplo, chegar a um posto de 

gasolina e não ter ninguém. Você se pergunta: como faço? Essas coisas 

vão se acumulando e podem querer fazer a família voltar”. (G9) 

 

As condições de mudança da família, na maioria dos casos, foram negociadas com a 

organização em um curto espaço de tempo e foram motivo de preocupação e estrés 

para o gestor. Considerando que a adaptação da família está entre os principais 

problemas apontados nos processos de expatriação, tanto na visão da empresa quanto 

na visão do indivíduo (Tanure, Evans, Pucik, 2007) percebe-se uma lacuna a ser 

repensada pelas organizações e os indivíduos.  

 

 

Mudança de cultura 

 

Os gestores entrevistados declararam diversas vezes que algumas informações sobre 

diferenças culturais na área profissional teriam sido úteis e teriam melhorado sua 

performance de gestor durante a expatriação. Dentre as informações que foram citadas 

como relevantes para a função de gestor está a da legislação trabalhista do país 

hospedeiro, procedimentos legais para gerir pessoas e atuação do sindicato. 

 “A relação sindical (no país de expatriação) é mais profissional, com 

mais visão de negócio. Se há uma demanda excepcional o sindicato 
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ajuda a planejar para que ela seja viabilizada. O curso de relações 

sindicais que fiz no Brasil me ajudou muito.” (G4). 

 

Alguns gestores enfrentaram problemas sérios por causa de ignorar a legislação local.  

“Quando eu decidi mandar o cara embora, o chamei na minha sala e 

lhe disse que estava demitido. Foi uma revolução na fábrica porque pela 

legislação local eu não podia fazer este procedimento. Fui obrigado a 

recontratar o cara e isto teve um reflexo muito negativo para mim. Aí eu 

comecei a perceber que eu não podia simplesmente trocar as pessoas. O 

cara lá (no país de expatriação) trabalha para quem quer. Eu estava 

acostumado com a subserviência que há no Brasil, onde autoridade não 

se discute: manda quem pode e obedece quem tem juízo”. (G6) 

 

Dois gestores relataram que foi um choque descobrir que o sindicato tinha uma 

atuação cotidiana na fábrica.  

“Quando eu cheguei na fábrica pela primeira vez tinha a comissão 

 sindical me esperando. Eu não tinha nem idéia, só para você ver,  

eu achei que era a comissão da CIPA17!”(G3)”. 

“Custei a me acostumar com a relação deles (gestores) com o sindicato,  

essa política de boa vizinhança”(G2)”. 

 

G5 chegou ao país de expatriação com a missão de melhorar a produtividade e 

mandou vinte pessoas embora de uma vez. Encontrou uma resistência com a qual não 

estava acostumado. 

 “Nunca tinha me deparado com um sindicato radical” (G5) 

 

 Recebeu o apoio do RH local diante da decisão das demissões, mas não imaginava a 

reação que isto provocaria nas pessoas, que olhavam para aquele estrangeiro desde a 

cultura local. Recebeu até ameaças de morte e teve que contar com policiamento para 

sua casa e seus filhos. 

 

                                                 
17 CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Nota da Autora). 
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Conhecer antes da expatriação a diferença cultural relativa à “distância ao poder” 

estudada por Hofstede (2001) poderia amenizar o desconforto que a presença do 

sindicato causou aos gestores em países onde, diferentemente do Brasil, é normal se 

questionar a autoridade.  

 

Os que foram expatriados para Europa e América do norte se depararam com 

dificuldades originadas de sua ignorância enquanto à legislação local. G7 ficou 

extremamente surpreso com o nível de escolaridade dos funcionários e com a teimosia 

dos mesmos em negar afirmações de caráter técnico que o gestor fazia. Depois de 

alguns eventos foi descobrir que nesta cidade, algumas décadas antes, quando a 

fábrica se instalou originalmente, a organização fora obrigada a dar prioridade de 

contratação a um grande número de pessoas com baixa escolarização que tinham 

perdido o emprego pela desativação de um estaleiro local. Certa vez se encontrou 

diante de uma situação onde ignorava como agir gerencialmente. 

 

  “Eu perguntei ao funcionário se ele sabia das normas. Ele teimou que 

estava certo e eu apresentei as normas escritas, pedindo que ele lesse 

para mim. Na mesma hora uma outra pessoa me puxou pelo braço e me 

disse que eu não podia fazer isso. O cara era analfabeto e eu estava 

expondo ele diante dos colegas, o que era ilegal. E se eu não sabia que 

ele era analfabeto o problema era meu, pois eu era o gerente da fábrica 

e devia saber. Não imaginava que poderia ter alguém analfabeto na 

fábrica. A contratação de pessoas com baixo nível de escolaridade tinha 

uma justificativa legal histórica que eu não suspeitava que existisse” 

(G7). 

 

Além de informações sobre legislação trabalhista e relações sindicais no país 

hospedeiro foram mencionadas diferenças culturais gerenciais relevantes em quanto à 

forma de organizar e conduzir reuniões e transmitir informações de forma geral.  

 

Para G1, que vivia uma situação de emergência na produção da fábrica, razão pela 

qual toda a equipe estava sob forte pressão, as primeiras participações em reuniões 

foram um choque cultural.  
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“As reuniões eram um verdadeiro teatro: alguns chegavam a chorar. 

 O incrível era que eles quebravam o pau, mas quando acabava a  

reunião ficava tudo bem, iam tomar café juntos “(G1)”. 

 

G9 tinha uma abordagem pessoal direta ao tratar de resolver problemas. Depois de 

muito sofrer com a falta de resultados de sua comunicação com a equipe que 

gerenciava descobriu que a cultura do país era muito mais indireta do que a brasileira.  

“Eu acertava tudo na reunião, todo mundo concordava. Depois eu 

descobria que ninguém tinha feito nada do combinado porque no fundo 

eles discordavam do que eu tinha proposto. Aí eu fui descobrir que 

“sim” nem sempre era sim, que na cultura deles se evita o “não”, o 

confronto “(G9)”. 

 

Neste caso G9 se viu desafiado a aprender a gerenciar interações, corroborando a 

conclusão de que “o entendimento mútuo surge como uma das mutações essenciais 

do trabalho” (Zarifian, 2001). O processo pelo qual o gestor passou para desenvolver 

o entendimento o levou a entender a interdependência, ao visualizar o impacto que 

as outras pessoas tinham em seu trabalho e ele no trabalho delas; entender a si 

mesmo, que ocorreu quando o gestor reconheceu seus próprios limites e sua 

necessidade de desenvolvimento; compreender que há diversas maneiras de 

interpretar a realidade e, portanto, diante de um mesmo evento os diagnósticos e 

soluções propostas podem ser diversificados, como neste caso em que as soluções 

eram buscadas incluindo a premissa de evitar o confronto. Na experiência da 

expatriação a pessoa tem a oportunidade de vivenciar uma realidade que possui 

elementos parecidos com sua cultura original, mas interpretados e organizados de 

maneira diferente pela nova cultura. 

 

G8 já tinha experiência de trabalho internacional e seu maior desafio cultural foi 

dentro do projeto em si, gerido por uma empresa parceira, cuja cultura era muito mais 

formal do que a da organização de origem no Brasil. Um exemplo relatado pelo gestor 

desta formalidade eram as reuniões, com agenda definida. Estas transcorriam de 

forma objetiva e estruturada e contavam com a assiduidade comprometida dos 

envolvidos.  
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“Fui tentar conversar com outro engenheiro fora da reunião, sem ter 

agendado, pra gente no Brasil é normal, você tenta dar um jeitinho. O 

cara me respondeu que aquele assunto seria tratado na reunião prevista, 

onde poderia ser registrado e discutido por todos. Fiquei surpreso com 

a resposta” (G8). 

 

A cultura representa a forma de lidar com o conhecimento adquirido por um grupo 

social, os significados próprios que este grupo atribui aos elementos da realidade e as 

soluções que encontra para os desafios cotidianos. Na situação descrita o gestor teve a 

possibilidade de se apropriar e internalizar (Vygotsky, 1994) estes novos significados 

e formas de uso, o que levaria a um processo de aprendizagem. 

 

As mudanças culturais aqui apresentadas ocorreram no ambiente profissional. Optou-

se por não detalhar mudanças culturais vivenciadas no cotidiano social do gestor 

porque foram pouco citadas pelos gestores, talvez por passarem a maior parte do 

tempo no ambiente de trabalho. No próximo tópico se apresenta a mudança ocorrida 

no espaço ocupacional e os desafios originados por ela. 

 

 

Mudança do espaço ocupacional 

 

Todos os gestores entrevistados foram convidados para a expatriação pelo bom 

desempenho apresentado no Brasil e foram ocupar cargos de maior responsabilidade 

do que antes. Mas este bom desempenho teve que ser consolidado novamente na 

expatriação em um processo complexo e na maioria dos casos, difícil. Vários gestores 

se sentiram menos valorizados no primeiro ano da expatriação. 

 

“No Brasil a gente era o filé mignon, chega lá, você passa a carne de 

segunda”. (G3) 

 

Uma das dificuldades relatadas pelos gestores que encontraram resistências nesta 

mudança de espaço ocupacional foi a falta de apoio político para realizar as mudanças 

que eles consideravam necessárias, a falta de boa comunicação com os subordinados e 
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ter saído de uma unidade muito bem sucedida sem poder contar imediatamente com as 

credenciais destes antecedentes, sendo necessário reconstruírem a credibilidade. 

 

“Foi difícil sair da zona de conforto: de uma fábrica ótima para uma 

situação péssima, com alta dedicação. O nível era baixo e não dava 

para trocar. O apoio era baixo. Condição estressante tinha que estar 

presente, o mau uso era permanente” (G7). 

 

Outra dificuldade foi a de não saber com quem contar ou em quem confiar na nova 

situação. 

“A mudança de função não foi impactante. O difícil foi separar o joio do 

trigo” (G9). 

 

“Eu tive uma dica de outro brasileiro expatriado que eu fiz e funcionou. 

Quando você chega numa fábrica que você não conhece ninguém, 

passados três meses escolhe alguém para ser o braço direito, respeitado, 

que conheça as pessoas e ofereça apoio incondicional para ele. Protege 

e confia nele o máximo que você puder” (G4). 

 

O gestor relata aqui a ocorrência de um circuito de aprendizagem dinâmica (Zarifian, 

2001) onde o evento é a chegada à fabrica. Antes da chegada à fábrica ele já antecipa 

que não conhecer ninguém é uma dificuldade e procura escutar o outro gestor 

expatriado. Durante os primeiros meses ele intervem ativamente no processo 

escolhendo alguém para ser “o braço direito”, seguindo o conselho do colega que já 

passou pela experiência da expatriação. Depois de passado o processo ele reflete sobre 

o ocorrido: “funcionou”. 

 

No Quadro 10 pode-se visualizar a função do gestor antes e depois da expatriação e o 

nível de apoio político que ele considera que teve. 
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Quadro 10 – Funções desempenhadas pelos gestores antes e durante a expatriação, e apoio político. 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base em entrevistas. 

    Gestor 
Função antes 

da 
expatriação 

Função durante a 
expatriação 

Acompanhamento realizado 
pela organização 

G1 Gerente de 
manutenção gerente de produção 

 

Teve apoio político do chefe, que 
era brasileiro e conhecia seu 
trabalho. 

G2 gerente de 
planta gerente geral de país 

 

Teve apoio político do chefe, que 
era brasileiro e conhecia seu 
trabalho. 

G3 gerente 
comercial gerente de planta 

 

Teve apoio político do chefe, que 
era brasileiro e conhecia seu 
trabalho. 

G4 supervisor de 
produção supervisor de produção 

 

Não teve chefe que conhecesse seu 
trabalho anterior. “Consegui apoio 
por mim mesmo” (G4). 

G5 gerente de 
planta gerente geral de país 

 

Acompanhamento pelo sucedido, 
não muito positivo, “missão difícil” 
(G5). 
Teve apoio político do chefe, que 
era brasileiro e conhecia seu 
trabalho. 

G6 gerente de 
planta 

vice-presidente 
regional de manufatura 

 

Não teve chefe que conhecesse seu 
trabalho anterior. Seus erros não 
tiveram tolerância. Não conseguiu 
apoio, sofreu preconceito: “ser 
latino, na minha idade (38), não fui 
bem visto”(G6). 

G7 gerente de 
planta 

gerente de planta 
(unidade 2 vezes 
maior) 

 

Não teve chefe que conhecesse seu 
trabalho anterior. Realizou um 
estudo de melhorias no local onde 
seria expatriado e o chefe local o 
convidou a implementá-lo, 
caracterizando um contrato verbal 
prévio de apoio político. 

G8 gerente de 
programa 

gerente de projeto 
internacional 

 

Teve apoio político do chefe, que 
era brasileiro e conhecia seu 
trabalho, mas que estava no Brasil. 
Por trabalhar em projeto com uma 
organização parceira sofreu tensões 
derivadas da função de gestor em 
configuração matricial entre duas 
organizações. 

G9 diretor de 
operações gerente geral de país 

 

Acompanhamento inicial feito pelo 
sucedido, “não ajudou muito, talvez 
eu não tenha conseguido absorver 
naquele momento” (G9). 
Teve apoio político do chefe, que 
era brasileiro e conhecia seu 
trabalho. 

 

O espaço ocupacional representa a área de desenvolvimento que a pessoas tem na 

organização que lhe permite “ampliar o nível de complexidade de suas atribuições e 

responsabilidades sem mudar de cargo ou posição na empresa” (Dutra, 2004). O 

desafio para o gestor expatriado é duplo, pois ele muda de cargo, conforme visto no 

Quadro 10, e ao mesmo tempo precisa ampliar rapidamente o espaço ocupacional no 

novo cargo, porque sua mudança não se apóia em um contexto conhecido que 
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reconhece sua competência anterior, conforme relatado pelos gestores. Neste sentido 

podemos dizer que os que tiveram mais apoio e planejamento tiveram maiores 

chances de serem bem sucedidos em sua missão. 

 

Fazendo um paralelo ousado com a teoria da aprendizagem de Vygotsky (1994), o 

espaço ocupacional do gestor expatriado nos remete à Zona de Desenvolvimento 

Proximal na qual acontece a aprendizagem e o desenvolvimento do indivíduo. 

Observar a ampliação do espaço ocupacional na expatriação à luz da teoria citada 

pode trazer contribuições interessantes para compreender os processos de 

aprendizagem do gestor. Neste sentido pode-se dizer que os gestores que tiveram mais 

apoio e planejamento em sua nova função tiveram maiores chances de vivenciar 

processos de aprendizagem com resultados positivos, sempre salvaguardando as 

diferenças individuais de aproveitamento das experiências vivenciadas. 

 

 

Mudanças estruturais 

 

O último fator externo que se considerou como componente das condições iniciais da 

experiência de expatriação foram mudanças estruturais mencionadas nas entrevistas 

que pertençam a contextos mais amplos do que o nível cotidiano. 

 

“Tive que trabalhar dentro de uma empresa parceira e me adaptar à 

cultura deles que era completamente diferente” (G8). 

 

“Meu chefe aposentou e a estrutura da empresa estava mudando” (G6). 

 

“Mudou a estrutura da empresa. Antes as vendas na Argentina eram 

independentes e eles tinham uma relação tradicional com a matriz, 

foram a primeira filial na América do Sul e eu fui lá fazer essa 

mudança” (G5). 

 

  



 126 

“Cheguei lá na mesma semana em que teve o “Corralito” 18,  

você imagina a confusão”(G3)”. 

Mudanças na estrutura da organização e na economia do país de expatriação também 

afetaram o grau de complexidade das experiências vivenciadas pelo gestor expatriado. 

Todas as mudanças vivenciadas pelo gestor, aqui apresentadas, podem gerar 

condições para a aprendizagem, já que “a desestabilização repetida de esquemas 

cognitivos adquiridos já acomodados lhe permite estar aberto à aprendizagem do 

novo” (De La Taille, 1996). Por outro lado, 

“O comprometimento insuficiente com o treinamento e o aperfeiçoamento 

dos futuros expatriados é uma das críticas mais comuns às práticas de 

GRH (Gestão de Recursos Humanos) nas empresas multinacionais. Os 

estudos mostram (Mendehall, Dunbar e Oddou, 1987; Harris e Brewster, 

1999) que só uma minoria de empresas oferece qualquer tipo de 

treinamento anterior à mudança do profissional para um país 

estrangeiro”...). Tanure, Evans, Pucik, 2007 

Esta deficiência diminui a base que propicia melhores condições para o 

aproveitamento da experiência de expatriação. 

No tópico seguinte se apresentará os conteúdos resultantes dos processos de 

aprendizagem, do ponto de vista dos gestores. 

 

4.2.3  Aprendizagens realizadas na visão do gestor como decorrência de eventos 

na expatriação 

Durante as entrevistas foram feitas diversas questões para observar possíveis 

processos de aprendizagem que os gestores considerassem ter experimentado e a 

relação destes com eventos disparadores vivenciados na expatriação. Os tópicos a 

seguir foram organizados de acordo com os processos de aprendizagem diretamente 

                                                 
18 Restrição à extração de dinheiro imposta pelo governo Argentino em dezembro de  2001 de valores 
depositados em conta corrente ou na poupança acima de um certo limite, como o confisco que 
aconteceu no Brasil durante o Plano Collor. (Nota da Autora) 
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declarados pelos entrevistados e os conteúdos resultantes, como conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores. Considerou-se que não há uma divisão clara entre estas 

categorias e por isso optou-se por expô-las como os gestores as interpretaram. 

Os conhecimentos, habilidades, atitudes e valores desenvolvidos na expatriação mais 

mencionados pelos gestores foram relativos à importância do relacionamento 

interpessoal, da comunicação, da noção de serviço, tanto com subordinados como 

com o network mais amplo na organização e fora dela e também com a família. 

“A conversa com os colegas me ajudou a entender a cultura e o jeito que 

funcionavam as coisas na fábrica (...) Cativando as pessoas, 

encontrando pontos em comum, se conseguem os objetivos mais 

facilmente (...) Hoje eu conheço muita gente, se precisar alguma ajuda 

sei a quem pedir”.(G1) 

“Eu aprendi que as coisas não acontecem de uma hora para outra. (...) 

Quando você chega lá como chefe tem que alinhar as velocidades, como 

em uma soma vetorial (...) Tem que mostrar que algo é necessário, 

explicar; aí você quebra a resistência à mudança” (G2). 

“Aprendi a ter uma atitude menos individualista, me conectar mais com 

as pessoas. (...) Percebi que não podia trocar as pessoas. O norte 

americano trabalha para quem quer (...) Aprendi a levar em conta que 

as pessoas erram”. (G6) 

Outro conhecimento destacado na área de relacionamento interpessoal foi o de 

conseguir verbalizar diferenças culturais e negociá-las, contemplando as 

diferenças. 

“No início sofri porque sou direto. Eu achava que todo mundo era 

parecido e de que as pessoas indiretas são condenadas ao fracasso. 

Depois de entender que a coisa não era “pão, pão, queijo, queijo”, 

vencida essa etapa, depois de entender, facilitou minha vida. Muito do 

sucesso comercial veio da boa relação” (G9). 
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A consciência da importância da comunicação em todos os níveis também ampliou 

a visão do gestor da rede de relacionamentos. 

“Desenvolvi um diálogo aberto, me dei conta que as pessoas gostam de 

receber informações, por que as coisas são feitas. Tem que entender a 

cultura do país e de cada um, operador, líder, supervisor, gerente de 

linha. Desenvolvi a capacidade de ouvir e de saber informar. (...) A 

comunicação com as pessoas é fundamental para desenvolvê-las”. (G3) 

“Depois de ter errado feio, aprendi. Mas a chefia não reconheceu, 

porque eu não tinha comunicação com eles, alguém me denegriu, meu 

grau de comunicação era baixo. Hoje eu sei que é fundamental e 

procuro manter comunicação permanente”. (G6) 

Com a expatriação o gestor tem a possibilidade de desenvolver um pensamento mais 

diversificado e flexível do que antes da expatriação, capaz de incluir diferentes 

interpretações da realidade vindas de outras pessoas, o que o torna mais apto para 

estabelecer uma base comum de entendimento, comunicar-se melhor e gerenciar 

interações com mais segurança. As responsabilidades de cada um adquiriram 

relevância e transformaram a visão que o gestor tinha da organização em uma 

estrutura de relacionamento de pessoas. 

O conhecimento do cliente e de suas necessidades levando ao desenvolvimento da 

noção de serviço foi outro ponto citado por vários gestores. 

“Aprendi muito na parte do relacionamento com o cliente, entender a 

necessidade do cliente, estar junto com ele. Para isso tem que entender 

as diferenças de cultura, antecipar a necessidade da outra pessoa, da 

cultura, mesmo que a pessoa não peça”. (G8) 

“Tive que fazer uma quebra muito grande no sistema. Fiquei 

diretamente envolvido com as vendas, a tratar direto com os clientes, 

aprendi muito. Aprendi muito sobre vendas”. (G5) 

Na experiência da expatriação os gestores G5 e G8 tiveram a oportunidade de 

conhecer a organização de forma mais extensa. Conheceram os clientes que antes 
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conheciam só nominalmente, sua cultura e suas necessidades. Adquiriram uma nova 

idéia da complexidade da organização, da interdependência entre as pessoas e das 

diversas filiais com a matriz.  

Os conhecimentos técnicos adquiridos na expatriação também foram aprendizagens 

importantes. 

“Hoje tenho um conhecimento comparativo da tecnologia brasileira”. 

(G1) 

“Na primeira visita ao Brasil o (Diretor Geral) passou a me tratar 

diferente, me convidou para falar da tecnologia européia que naquela 

época era mais avançada. Lá eram especialistas em teto solar e tinham 

um sistema que mantinha o ar condicionado enquanto o carro estava 

parado”. (G4) 

O conhecimento de mundo transforma o estilo do gestor e sua interpretação da 

realidade. 

“Saí de uma cidade do interior, de 200 mil habitantes, nunca tinha 

morado em outro lugar e cheguei a Buenos Aires, uma cidade de 9 

milhões de pessoas. No início foi uma loucura, mas aprendi a tirar as 

oportunidades das crises. Gostei de morar numa capital de país, fiz 

curso de italiano, tinha supermercado rápido. Hoje quando vou ao 

Brasil, nem que seja um fim de semana, vou a Buenos Aires”. (G3) 

Alguns gestores investiram mais tempo no conhecimento da nova cultura. 

“Eu procurei informação através da leitura. (Minha esposa) me deu 

artigos de jornal que me ajudaram a entender a lógica da cultura, 

comprei um dicionário de gírias, me recomendaram um livro “How to 

survive in the chilean jungle”, li literatura hispano-americana e me 

interessei a fundo pela política chilena. Depois comecei a perguntar de 

tudo para clientes e colegas”. (G9) 
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O conhecimento das necessidades da família e a relação do gestor com ela também 

foi ponto de aprendizado. 

“Passei a conhecer mais as necessidades da família. A união entre a 

gente aumentou de 5 a 10! Você ir para outro país te obriga a estar 

sempre junto.” (G5). 

“Minha relação com meus filhos melhorou depois da expatriação, hoje 

sou mais próximo deles, estamos sempre juntos”. (G1) 

“Tive uma proposta para ir à Itália agora e não aceitei, pela minha 

esposa, pelo momento na carreira dela. Esse entendimento veio pela 

expatriação, não quero causar frustração na carreira dela, agora que eu 

entendo as dificuldades que você pode ter”. (G8) 

O “aprender a aprender” foi uma metaprendizagem que vários gestores 

mencionaram, não só a própria metaprendizagem, mas também a visão de processo 

para desenvolver outras pessoas. 

“Na hora que para de reclamar, aprende mais rápido (...) A necessidade 

faz o sapo pular”. (G3) 

“Para você entender a cultura e dominar o idioma vale a pena gastar 

tempo conversando com as pessoas”. (G9) 

 “Tem um gestor que foi expatriado e eu já estou prevendo que há um 

gap grande demais. Tem um outro rapaz que veio expatriado, que é bom 

tecnicamente, mas está tendo dificuldades de relacionamento, eu estou 

ajudando ele. A expatriação pode ser uma armadilha (...) Para 

desenvolver pessoas você precisa trabalhar a cultura e a atmosfera. 

Pessoas de mesma cultura em ambientes diferentes se comportam de 

forma diferente. Eu tenho uma questão que dá para você fazer outra 

tese: comunicação cria atmosfera?”. (G6) 

As habilidades, atitudes e valores observados, que acompanharam a aprendizagem 

de novos conhecimentos, foram a flexibilidade, a adaptabilidade, a disposição para 
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ouvir, a valorização das pessoas, o respeito, a confiança diante de situações 

críticas, o interesse por aprender. 

“Quando vi o que o pessoal achava do Brasil comecei a ter a percepção 

de que África e Índia são mais do que é mostrado. Para vender mostram 

o que não existe lá. A mídia mostra o que vende”. (G7) 

 “O ID219 foi bom. A visão da empresa ficou mais ampla, entendi 

melhor a área de exportação, ficou mais estratégica e com visão de 

negócio”. (G2) 

                                                

“A Argentina foi uma boa escola. Durante meus oito primeiros meses 

tive tempo para conhecer a fábrica, tomar decisões com calma, aprender 

aos poucos. Hoje seria muito mais difícil, o ritmo é outro. (...) Depois de 

dois anos na Argentina fiz um MBA. Tive outra visão, entendi muita 

coisa que aconteceu comigo”. (G3) 

Mudança na interpretação da função gerencial e na visão da organização 

Algumas destas aprendizagens podem ser localizadas especificamente dentro da nova 

interpretação que o gestor desenvolve a respeito de sua função e da visão que adquiriu 

da organização, tais como entendimento da tarefa do funcionário, interesse e 

conhecimento da legislação trabalhista, importância de desenvolver procedimentos 

auditáveis, importância de conhecer a cultura gerencial do novo local, 

conhecimento das diferentes áreas de apoio e sua interdependência, tais como 

financeiro, recursos humanos, vendas etc., gestão participativa sabendo as vantagens 

de tomar decisões com o grupo, fazer um plano de ação, desenvolvimento de visão 

de negócio, importância de fazer plano de carreira. 

“Quando eu estava perdido, sem entender o que tinha dado tão errado, 

encontrei uns artigos na empresa sobre clima organizacional. Aí percebi 

que “segurança” não é só qualidade. A atmosfera onde a segurança tem 

destaque pode ser um ótimo controle. O gerente é o bom controle, uma 

liderança livre com autocontrole. Aí entendi porque tinha tanto material 
 

19 ID2: Treinamento gerencial de imersão com duração de 15 dias, em país de fala inglesa, para a 
gerência sênior. O gestor G2 fez o treinamento durante a expatriação. Nota da Autora. 
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de gestão. (...) Nos Estados Unidos vi como a Vidrox enxergava o Brasil, 

com um grau de flexibilidade diferente do que eu imaginava. Eu percebi 

que eu exigia demais do pessoal no Brasil, percebi que há diferentes 

realidades na Vidrox”. (G6). 

“Acho que cresci bastante. Tive que me adaptar apesar de minhas 

dificuldades e resistência. O gerente expatriado hoje tem a mesma 

dificuldade que eu tive de resistência à cultura e eu o entendo. (...) 

Passei a ter uma visão de todas as áreas”. (G2) 

“Ao ver todas as áreas (sob minha responsabilidade) entendi os 

problemas das organizações de uma forma geral. Passei a me sentir 

mais útil, as soluções que propus funcionaram. Aprendi a ter mais foco 

no resultado, a tomar a decisão com um olho nos números. (...) Mudei 

minha forma de trabalhar e a da equipe, com reuniões mais 

organizadas. Na auditoria interna, nos controles internos, a gente teve a 

nota mais alta do grupo nos últimos anos”. (G9) 

Mudanças em teorias de ação 

Outra forma de apresentar as novas interpretações que os gestores desenvolveram da 

realidade organizacional é através de uma síntese de suas aprendizagens em uma frase 

que se considera que expressa uma nova teoria de ação (Argyris; Schon, 1996). 

“Mudanças radicais não são positivas; demandam um esforço sobre-

humano. Tem que ter preparação”. (G1) 

 

“As coisas não acontecem de uma hora para outra. Tem que mostrar por 

que a mudança proposta é necessária e melhorar o sistema de 

comunicação para quebrar barreiras”. (G2) 

 

“Tem que conhecer a nova cultura, aceitá-la e gerar um plano de ação. 

Às vezes é necessário dar um passo atrás”. (G3) 
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“Tomar decisão em grupo é mais fácil para gerir. Este tipo de gestão 

tem que ser acompanhado de uma avaliação de performance a cada 2 ou 

3 meses”. (G4) 

 

“Tem que pensar no lado das pessoas para conseguir o resultado que a 

organização quer”. (G5) 

 

“Para gerir bem tem que gerir as pessoas, gostar delas. O gerente 

controla pela sua atitude, pelo bom tratamento e pelo clima 

organizacional que ajuda a gerar”. (G6) 

 

“Na hora difícil tem que enfrentar a situação, ser assertivo com as 

pessoas que criticam e ter firmeza na linguagem corporal”. (G7) 

 

“É importante entender as diferenças culturais, reconhecendo a 

necessidade da outra pessoa, mesmo que ela não peça. Isto dá um 

acesso melhor às pessoas, como por exemplo, aos clientes”. (G8) 

“É importante verbalizar as diferenças, reconhecendo-as. A partir daí 

negociá-las para manter a característica que o expatriado traz e que 

agrega valor ao negócio”. (G9) 

Nas declarações dos gestores observam-se processos de aprendizagem em torno de 

conteúdos difíceis de serem adquiridos através da aprendizagem formal, como o 

deutero-learning (Argyris; Schon, 1996) que leva à metaprendizagem, o 

desenvolvimento das habilidades e atitudes mencionadas que levam a “aprender a 

conviver” (Eboli, 2004). 

O desenvolvimento da comunicação em todos os níveis pode favorecer que ele 

comunique os conhecimentos adquiridos e com isto consiga legitimar as novas 

interpretações para a realidade que esteja construindo, de forma que elas adquiram 

sentido real a partir destas interações sociais ou, em outras palavras, sejam 

assimiladas pelo gestor (Vygotsky, 1994; Berger, Luckman, 2004). Este mecanismo 

também poderia promover processos de aprendizagem em outros níveis da 

organização. 
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O maior conhecimento do cliente, conhecimento da família, conhecimento de novas 

culturas e conhecimento de mundo demonstram uma ampliação da visão do indivíduo 

para além dele mesmo e de seus interesses estritamente particulares. Estes processos 

devem favorecer que ele também tenha adquirido uma outra visão da sua função no 

meio social e, portanto, do seu papel de gestor e da organização. 

 

4.2.4  Competências desenvolvidas na visão do gestor como conseqüência dos 

processos de aprendizagem 

Quando perguntados se conheciam o sistema de competências da organização as 

respostas foram variadas. Todos tinham ouvido falar, alguns conheciam mais aquelas 

competências que precisavam desenvolver, segundo avaliações feitas pela 

organização. Outros conheciam bem o sistema e declararam utilizá-lo em seu 

desenvolvimento e no de seus subordinados. 

Ao tentar relacionar os processos de aprendizagens que eles declararam haver tido na 

expatriação com o desenvolvimento de competências gerenciais também houve 

respostas variadas. Alguns tinham consciência da relação entre eventos vivenciados 

na expatriação, processos de aprendizagem possivelmente desencadeados por eles, o 

conhecimento gerado em conseqüência e as competências gerenciais desenvolvidas. 

Outros tinham consciência apenas da relação entre eventos e os conhecimentos 

associados. E outros, ainda, tiveram muita dificuldade para fazer esta análise em um 

tempo passado, voltando sempre a falar das competências que o gestor considera ter 

atualmente.  

“Aprendi a trabalhar em condições extremas. O fato de ser brasileiro 

cativei as pessoas. Elas gostam do método de trabalho. Hoje tiro tudo de 

letra, o estrés, lidar com problemas”. (G1)  

“Como aprendizagem gerencial acho que desesenvolvi a adaptação, 

como competência. (...) Também cresci na minha capacidade de 

influenciar, trabalhar na mudança cultural, mostrar que aquilo é 

necessário”. (G2) 
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“O grande salto na Argentina foi ter feito um trabalho com as pessoas. 

(...) organizar. Fiquei conhecido como o número um. Em casa sou 

desorganizado”. (G3) 

“Na Suécia passei a pensar mais nas pessoas e na qualidade de vida 

(...) Ser gerente é gerenciar, principalmente as pessoas; não pode tomar 

decisão sem planejar senão volta como ingerência. Você vai acabar 

engolindo um sapo muito grande e vai custar muito para a empresa”. 

(G4) 

“Aprendi a ter menos violência no “cortar cabeças”, a olhar o ponto de 

vista das pessoas”. (G5) 

“Acho que desenvolvi a influência nas atitudes gerenciais, tratando 

bem as pessoas, observando minha expectativa com mais tolerância ao 

erro. Antes o controle que eu usava era o do medo”. (G6) 

“Pensava que a gente trabalhava para a fábrica e aprendi que a gente 

tem que se respeitar e valorizar. No Brasil o entendimento do que o 

funcionário tem que fazer é superficial e informal. No Canadá existiam 

normas e procedimentos que dão mais respeito e direitos ao funcionário. 

Todo tem sua posição lá, explicado em um livrinho de 90 páginas”. (G7) 

“Minha função foi ficando mais complexa e a chefia ficou longe. Tive 

que desenvolver a competência de ser informativo e a de influência”. 

(G8) 

“Acho que desenvolvi minha competência analítica e a adaptabilidade, 

num grau extremo. No início fiquei sem piso nem teto”. (G9) 

O reconhecimento por parte dos gestores do que era necessário aprender em cada 

circunstancia remete à pertinencia de Le Boterf (2003), que afirma que a competência 

se revela mais no saber “o que fazer” do que no “saber fazer” diante de uma situação 

inesperada e que “saber agir é saber interpretar”.  “O ato é significante quando se 

insere em uma estrutura que lhe dá sentido”. (Le Boterf, 2003). Neste sentido pode-

se dizer que a narrativa dos gestores revela competências. 
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O Quadro 11 é uma síntese de todo o tópico aqui apresentado, iniciando com os 

eventos que os gestores destacaram durante as entrevistas, os conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores desenvolvidos relacionados a estes eventos, das 

competências relacionadas a todos os processos de aprendizagem mencionados e de 

uma comparação destas competências com aquelas esperadas pela organização. 
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Quadro 11 A – Síntese das competências desenvolvidas pelos gestores, desde seu ponto de vista, em 

função dos eventos vivenciados na expatriação. 

 G1 G2 G3 G4 
 

EVENTOS 

RELATADOS: 

COMO OCORREU 

 
Foi levado 
ao exterior 
como 
principal 
esperança 
para 
resolver 
problema 
 
Relações 
sindicais 
 
Choque 
cultural 
 

 
Ficou 
responsável 
pela gerência 
geral do país.  
 
Relações 
sindicais 
 
Choque 
cultural 

 
Chegou a uma 
fábrica pouco 
produtiva em 
um momento 
de forte crise 
econômica do 
país. 
 
Relações 
sindicais 
 
Choque 
cultural 

 
Tinha a missão 
de fechar uma 
fábrica e 
reduzir o 
pessoal da 
outra. Não 
tinha apoio 
político 
próximo e 
estava em uma 
cultura 
questionadora.
. Relações 
sindicais. 
Legislação 
trabalhista 
local 
. Choque 
cultural 
gerencial 

 

CONHECIMENTOS 

RELATADOS 

PELO GESTOR 

 
Enfrentar 
situações 
críticas 
 
Tecnologia 
européia 
 
Diversidade 
cultural 
 
Valor das 
relações 
familiares 

 
Áreas de apoio 
à produção 
 
Visão de 
negócio 
 
Diversidade 
cultural 
 

 
Capacidade de 
ouvir 
 
Saber informar 
 
Fazer plano de 
ação 
 
Viver em uma 
metrópole 
 

 
Tomar 
decisões com 
o grupo 
 
Tecnologia 
européia 
 
Visão de 
carreira 

 

COMPETÊNCIAS 

DA 

ORGANIZACÃO 

QUE O GESTOR 

CONSIDERA TER 

DESENVOLVIDO 

NA EXPATRIACÃO 

 
Liderança 
 
Influente 
 
Adaptável 
 

 
Estratégico 
 
Desenvolvedor 
 
Influente 
 
Adaptável 

 
Estratégico 
 
Desenvolvedor 
 
Informativo 
 
Adaptável 
 

 
Estratégico 
 
Desenvolvedor 
 
Influente 
 
Adaptável 

 

OUTRAS 

COMPETÊNCIAS 

DESENVOLVIDAS 

 
Mobilizar e 
combinar 
recursos  
 
 

 
Sabedoria 
 
Foco nas 
pessoas 

 
Comunicação 

 
Transparência 
 
Foco nas 
pessoas 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 11 B– Síntese das competências desenvolvidas pelos gestores, desde seu ponto de vista e das 

competências desejadas pela organização, em função dos eventos vivenciados na expatriação. 
 G5 G6 G7 G8 G9 

 

EVENTOS 

RELATADOS: 

COMO OCORREU 

Foi para um 
mercado que 
funcionava de 
forma 
independente 
do resto do 
grupo, para 
fazer acontecer 
a mudança da 
estrutura 
organizacional 
que se operava 
em todo o 
grupo, naquele 
país.. Forte 
resistência do 
sindicato e das 
pessoas quando 
ele fez 
demissões 
coletivas 
. Choque 
cultural 
gerencial 

Saiu de uma 
fábrica modelo 
no Brasil para 
outras que 
estavam em 
estado muito 
ruim no país de 
expatriação.  
 
.Resistência ao 
seu modelo e à 
sua pessoa: 
choque cultural 
e gerencial 

Foi para um 
trabalho 
estressante, 
pois o nível de 
escolaridade 
dos 
funcionários 
era baixo, a 
aprendizagem 
das pessoas era 
lenta e sua 
dedicação alta. 
 
Choque 
cultural 
gerencial 

Trabalhou 
gerenciando 
um projeto 
com outra 
organização 
parceira.  
Enfrentou 
tensões 
originadas do 
reporte 
matricial do 
qual ele fazia 
parte. 
 
Choque 
cultural 
gerencial 
dentro da 
organização 
parceira. 
 
 

Ficou 
responsável 
pela gerência 
geral do país. 
Renovou a 
equipe 
gerencial 
separando “o 
joio do trigo”. 
 
Choque 
cultural. 

 

CONHECIMENTOS 

RELATADOS PELO 

GESTOR 

Conhecer os 
clientes 
diretamente 
 
Conhecer a 
cultura 
gerencial local 
 
Relações 
sindicais 
 
Valor das 
relações 
familiares 
 

Construir 
network 
 
Gostar das 
pessoas 
 
Conhecer a 
cultura 
 
Criar a 
atmosfera 
propicia 
 
Legislação 
trabalhista 
local 

 
Entendimento 
da tarefa do 
funcionário 
 
Respeito ao 
funcionário 
 
Relações 
sindicais 
 
Legislação 
trabalhista 
local 

 
Relacionament
o com cliente: 
entender sua 
necessidade 
 
Diferenças 
culturais 
 
Conhecimentos 
técnicos 

Ouvir, 
perguntar e 
conversar 
 
Conseguir 
verbalizar 
diferenças e 
negociar 
 
Desenvolver 
procedimentos 
auditáveis 
 
Contemplar as 
diferenças 

COMPETÊNCIAS 

QUE O GESTOR 

CONSIDERA TER 

DESENVOLVIDO 

NA EXPATRIACÃO  

 
 
Influente 
 
Adaptável 

 
Estratégico 
 
Influente 
 
Adaptável 

 
Influente 
 
Analítico 
 
Adaptável 

 
Influente 
 
Desenvolvedor 
 
Informativo 

Analítico 
 
Orientado a 
resultados 
 
Adaptável 

 

OUTRAS 

COMPETÊNCIAS 

DESENVOLVIDAS 

 
Vendedor 
 
Foco nas 
pessoas 

Liderança 
Comunicador 
Sabedoria 
Foco nas 
pessoas 

 
Assertivo 
Comunicador 
Foco nas 
pessoas 

 
Formal 
 
 

 
Comunicador 
Inclusivo 
Formal 
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Tomando como referência os “saberes” que Le Boterf propõe para analisar o 

desenvolvimento de competências pode-se dizer que o relato dos gestores contém 

elementos destes saberes: “agir, mobilizar, integrar, transpor, comunicar, aprender, 

aprender a aprender, comprometer-se” (Le Boterf, 2003). Mas o “reconhecimento 

social” (Fleury; Fleury, 2000) por parte da organização não esteve presente em todos 

os casos. 

Para dois gestores o reconhecimento da organização não veio imediatamente. Um 

deles considera que sua qualidade de vida e poder aquisitivo melhoraram ao final da 

expatriação, mas declara: “Não tenho muitas ambições de mudar de função” (G1), 

talvez pelo fato de sua experiência ter sido “traumática” (G1). Também declara uma 

incerteza do valor que a organização deu e dá ao seu trabalho. O outro gestor ao final 

da expatriação, apesar desta ter sido difícil, se sentia pronto para assumir o cargo que 

lhe foi proposto inicialmente e que teve que deixar durante o período de expatriação 

devido a problemas causados por diferenças culturais. O cargo não lhe foi oferecido 

novamente e ele retornou ao Brasil sentindo que tinha se desenvolvido, mas não tinha 

tido a oportunidade de exercer esta competência. Em relação à imagem que considera 

que a organização teve dele naquele momento, declara:“ Alguém me denegriu “(G6). 

O processo deste gestor foi diferente do primeiro, pois durante a entrevista ele disse 

que hoje “está tudo apagado” (C6) e demonstrou um grande entusiasmo pelo seu 

próprio desenvolvimento gerencial e o da organização, dando a impressão que o 

reconhecimento da organização veio, ainda que tardio. 

Outros gestores tiveram bom reconhecimento das competências desenvolvidas.  

“Passei de supervisor de linha para gerente de país em sete anos, nada 

mal!” (G4). 

 “Antes gerenciava 250 pessoas; hoje (8 anos depois) gerencio 4000, acho 

que é um bom resultado” (G5).  

“Fui como Gerente de País; voltei para ser Diretor Geral da América do 

Sul” (G9). 
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O sistema de competências da Vidrox não contempla totalmente a competência “Foco 

nas Pessoas”, que vários gestores mencionaram ter desenvolvido. Considerando que 

na organização se utilizam os termos “foco no resultado” e “foco na qualidade”, 

talvez dali venha a expressão que vários deles utilizaram se referindo às pessoas. O 

conjunto de competências esperado pela organização denominada “Interpessoal” se 

aproxima das aprendizagens relatadas, mas não reconhece conhecimentos como 

interculturalidade ou conhecimento e respeito dos direitos do funcionário dentro da 

qual se encontra a competência de respeitar as pessoas, sua cultura e idiossincrasia 

ou reconhecer as necessidades do indivíduo para desenvolvê-lo, e não somente “a 

necessidade da atividade”, como aparece na competência “desenvolvedor”.  

 

As competências Adaptável, Influente, Desenvolvedor e Estratégico foram as mais 

mencionadas pelos gestores como desenvolvidas na expatriação. Ao comparar estes 

resultados com a percepção e expectativa declarada pela organização (p.133) vemos 

que há uma boa coincidência. O mesmo ocorre ao comparar o total de competências 

declaradas com as nove competências (p.96) esperadas pela organização. Destas nove 

competências as que não foram mencionadas pelos gestores foram Inovador e Guiado 

pela Qualidade. Uma explicação possível é que todos os gestores foram com a missão 

de levar as boas práticas das unidades do Brasil para as plantas de outros países.  

 

“Quando cheguei lá estava tudo caindo aos pedaços” (G6). 

 

“Pediram-me para fazer um estudo de como melhorar a fábrica. Quando 

apresentei o estudo me convidaram para implementá-lo. (...) Pessoas são 

as mesmas em qualquer lugar do mundo. O que elas fazem é seguir as 

regras e as regras na fábrica estavam erradas fazia muito tempo, 

precisavam ser adaptadas aos padrões da empresa.” (G7). 

 

4.2.5  Síntese dos resultados 

Fazendo uma síntese dos resultados obtidos constatou-se que os gestores têm um nível 

de educação de 3º. grau e um mínimo de dez anos de carreira, o que lhes dá boas 
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bases cognitivas para a aprendizagem e uma competência gerencial inicial já 

desenvolvida. 

A preparação para a expatriação na maior parte das vezes foi precipitada do ponto de 

vista dos gestores. Metade deles não dominava o novo idioma, o que indica uma falta 

de visão de carreira da parte deles e de orientação da organização neste sentido. A 

maioria dos que dominava o idioma foi expatriado para país de fala inglesa, o que 

leva a pensar que eles tiveram essa oportunidade justamente por dominar o idioma, 

entre outros requisitos. Se bem a organização recomenda que os gestores expatriados 

procurem um treinamento cultural nenhum dos gestores ou familiares realizou o 

treinamento, mesmo declarando que teria sido útil e necessário. Todos os gestores 

tinham feito cursos de preparação gerencial. 

As mudanças familiares foram patrocinadas pela organização e na maioria das vezes 

houve dificuldades. As famílias ficaram um período fisicamente distanciadas. Os 

gestores atribuíram algumas dificuldades à falta de experiência do RH do país 

hospedeiro e outras à pouca antecedência do convite.  

Os eventos que mais marcaram os gestores na expatriação foram acontecimentos de 

relacionamento interpessoal relacionados à função do gestor e à sua autoridade, 

causados por diferenças culturais gerenciais ou de legislação. Considerando que a 

credibilidade do gestor teve que ser reconstruída, sempre em situações complexas, 

entende-se que os eventos que giraram em torno da autoridade tenham sido 

importantes para o gestor. Outros eventos marcantes foram relacionados a mudanças 

na lógica cultural. Inicialmente pareceram fatos surpreendentes e difíceis de 

compreender e provocaram reflexões pincipalmente sobre o respeito ao trabalhador e 

a influência do ambiente na forma de agir das pessoas. 

A partir destes eventos os gestores mencionaram processos de aprendizagem que 

resultaram em conhecimentos, habilidades, mudanças de atitudes e de valores. Os 

principais conhecimentos mencionados foram os de negociar contemplando 

diferenças, comunicar-se em todos os níveis, conhecer o cliente e suas necessidades, 

conhecimentos técnicos, conhecimento de mund, conhecimento da nova cultura, 

conhecimento das necessidades da família, desenvolvimento da metaprendizagem. As 

habilidades, atitudes e valores mais mencionados foram a flexibilidade, a 
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adaptabilidade, disposição para ouvir, valorização das pessoas, o respeito, a 

autoconfiança e o interesse por aprender. 

Em quanto à visão da função de gestor e da organização as principais mudanças foram 

sobre o entendimento da tarefa do funcionário e seus direitos, a interdependência e a 

importância do apoio entre as diferentes áreas, as vantagens da gestão participativa, 

visão de negócio, seu papel em fazer um plano de ação, a importância de planejar sua 

carreira. 

Os gestores declararam uma extensa lista de competências adquiridas na expatriação 

sendo as mais comuns Comunicador, Foco nas pessoas, Adaptável, Influente, 

Desenvolvedor e Estratégico. A Comunicação e o Foco nas pessoas são duas 

competências de destaque que não são esperadas pela organização de forma direta, 

mas permeiam as outras competências gerencias almejadas pela organização.  

A maioria dos gestores associam estas aprendizagens com eventos vivenciados neste 

período. Com menos facilidade eles associam o desenvolvimento de competências 

gerenciais a estes conhecimentos adquiridos, parecendo que eles não estão 

familiarizados com a noção de competência. Com algumas exceções, não dominam a 

nomenclatura e o conceito associado a cada uma das nove competências desejadas 

pela organização. Alguns gestores não conseguiram conceptualizar sobre as 

competências desenvolvidas em um momento pretérito de suas vidas, se referindo em 

sua narrativa às competências do momento da entrevista. 

Neste tópico foram apresentados os dados e a análise referentes às aprendizagens dos 

gestores entrevistados e de seu desenvolvimento de competências durante a 

experiência de expatriação. No próximo capítulo se dará a conhecer as conclusões da 

pesquisa. 
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5  CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo se retomarão os objetivos da pesquisa e os dados apresentados, 

analisando-os à luz da teoria, de forma a extrair as conclusões do trabalho. O presente 

estudo iniciou-se com a intenção de pesquisar o fenômeno da aprendizagem 

individual na experiência de expatriação, relacionando-o com o desenvolvimento de 

competências gerenciais. A pesquisa baseou-se no pressuposto de que o indivíduo, 

imerso em um determinado contexto social e organizacional, mobiliza os repertórios 

ali disponíveis de acordo com sua interpretação da realidade, podendo gerar 

conhecimentos significativos tanto para a sociedade e a organização como para si. 

Neste esforço de mobilização ocorreriam processos de aprendizagem que poderiam 

resultar em desenvolvimento de competências gerenciais. 

 

Com este intuito e sob essa perspectiva levou-se a cabo um estudo de caso qualitativo 

em organização multinacional do setor de manufatura que pratica a expatriação de 

seus gestores e utiliza um sistema de gestão por competências. Foram entrevistados 

nove gestores brasileiros, expatriados por um período mínimo de dezoito meses a 

diversos países da América do Sul, América do Norte e Europa. Paralelamente 

investigou-se as competências gerenciais almejadas pela organização e seu sistema de 

gestão por competências através de pesquisa documental e entrevista a gestor 

estratégico de recursos humanos. 

 

O principal objetivo neste trabalho consistiu em identificar se, na visão do gestor, 

eventos vivenciados por ele durante a experiência de expatriação desencadearam 

processos de aprendizagem e qual foi o impacto que o gestor considerou que esta 

aprendizagem teve no desenvolvimento de competências gerenciais demandadas pela 

organização. 

 

Os objetivos específicos se referiram a identificar as competências gerenciais 

demandadas pela organização em estudo, identificar possíveis experiências de 

aprendizagem ocorridas durante a expatriação de gestores e constatar se houve 

desenvolvimento de competências através destas possíveis experiências de 
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aprendizagem. Verificou-se a seguir se as competências desenvolvidas na expatriação 

se aproximavam das competências demandadas pela organização. 

 

Para atingir estes objetivos organizou-se uma sequência de análise histórica dos dados 

obtidos nas entrevistas e na pesquisa documental que permitisse constatar evidências 

da ocorrência ou não de processos de aprendizagem e de desenvolvimento de 

competências gerenciais. A sequência se iniciou constatando as competências 

gerenciais almejadas pela Vidrox, o sistema de gestão por competências, os cursos 

oferecidos para desenvolvimento dos gestores e a política de expatriação. Estas 

informações formaram uma referência para comparação posterior da visão do gestor e 

da visão da organização a respeito das competências gerenciais. 

 

O primeiro passo na análise do desenvolvimento de competências foi evidenciar as 

competências base dos gestores antes da expatriação, que consistiu em verificar seu 

grau de escolarização e de formação profissional ao iniciar a experiência. Este ponto 

de partida se justifica pela afirmação de diversos autores sobre a importância das 

competências base para construir competências e desenvolver processos de 

aprendizagem. Le Boterf (2003) afirma que “o conhecimento geral que é adquirido 

na formação básica tem um efeito sobre as condições de operacionalização das 

competências e sobre o desenvolvimento da vontade e da capacidade de aprender”e 

sugere construir o “carrefour da competência” do indivíduo para melhor entender seu 

desenvolvimento futuro. Zarifian (2001) menciona as competências-recurso como 

uma base importante para sustentar a formação de competências profissionais. 

Vygotsky (1994) explora os mecanismos cognitivos que constituem a aprendizagem e 

propõe duas condições necessárias para que ela ocorra, sendo a primeira a 

consideração das relações sociais que permitem ao sujeito apropriar-se e internalizar o 

conhecimento e o fato de que os instrumentos e pautas de interação não estejam muito 

distantes do nível de desenvolvimento inicial do sujeito, e daí a importância de 

conhecê-lo. 

 

O segundo passo na sequência da análise dos dados consisitiu em evidenciar os 

eventos considerados pelos gestores entrevistados como disparadores dos processos 

de aprendizagem. O evento assume aqui um rol importante fundamentado na proposta 

de que seja em torno dele que o trabalhador deve organizar algumas das mutações 
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atuais no conteúdo do trabalho (Zarifian, 2001), formando um circuito de 

aprendizagem dinâmica antes, durante e depois do evento que permite mobilizar 

conhecimentos que se transformam no que Le Boterf (2003) denomina competências 

em ação. O evento vivenciado na expatriação também remete a analisar o que ocorre 

com o espaço ocupacional do gestor (Dutra, 2001) como uma variável adicional que 

se soma à mudança sócio-cultural e que torna o evento mais complexo. 

 

O terceiro passo na análise dos dados descreve os conteúdos resultantes dos processos 

de aprendizagem do gestor neste esforço por enfrentar os eventos vivenciados na 

expatriação (Tanure, Evans, Pucik, 2007). No relato dos gestores estes processos de 

aprendizagem geram conhecimentos, habilidades, atitudes e valores como decorrência 

das experiências vivenciadas (Vygotsky, 1994). O gestor adquire novos modos de 

pensar a si mesmo, à familia, à organização e à sociedade, modos estes socialmente 

legitimados (Berger e Luckmann, 2004) pela nova sociedade e na maioria das vezes, 

pela organização (Fleury; Fleury, 2001).  

 

A quarta e última etapa na análise dos dados obtidos consistiu em analisar as 

competências que o gestor considerou ter desenvolvido durante a expatriação, 

comparando-as com as competências esperadas pela organização como uma forma de 

legitimar socialmente os conhecimentos adquiridos (Berger; Luckmann, 2004; Fleury; 

Fleury, 2001) e evidenciar a contribuição fundamental da aprendizagem informal na 

formação dos gestores (Antonello, 2004; Ruas; Comini, 2007). 

 

5.1   A identificação das competências gerenciais demandadas pela Vidrox 

Analisou-se o sistema de gestão por competências da Vidrox e constatou-se que as 

competências foram definidas globalmente, o que caracteriza uma organização 

madura em uma relação transversal com o mercado mundial e que as competências 

foram definidas para todos os níveis, o que também caracteriza uma organização 

madura na relação vertical com as pessoas da organização. 

Foram definidas nove competências principais para o desenvolvimento de todos as 

pessoas. Cada uma das nove competências foi definida em quatro níveis de 

complexidade gradativos, sendo que o nível gerencial júnior corresponde a uma 
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complexidade a partir do segundo nível e o sênior ao quarto nível. As nove 

competências se organizam em torno dos conteúdos propostos por Zarifian (2001) 

para o trabalho atual, sejam eles eventos, comunicação e serviços, o que favorece que 

as próprias situações cotidianas do trabalho desenvolvam as competências propostas. 

Também analisou-se o sistema de competências utilizando como referência o sistema 

proposto por Tanure, Evans e Pucik (2007) e concluiu-se que ele favorece e procura 

reconhecer processos de aprendizagem e a produção de novos conhecimentos mas 

ainda é um sistema difícil de ser operacionalizado. Esta dificuldade ficou evidente nas 

entrevistas, pelo pouco conhecimento dos gestores a respeito do sistema e na 

afirmativa do gestor estratégico de RH entrevistado de que o sistema ainda não é 

utilizado para instâncias mais concretas como avaliação e remuneração. 

Por último, comparando as competências gerenciais da Vidrox com as competências 

propostas por Mintzberg para o gestor atual observa-se em comum a ênfase dada à 

Liderança. A competência Liderança ainda precisa ser melhor aproveitada na 

composição das outras competências propostas pela Vidrox, pois ela tem um forte 

componente de relacionamento interpessoal que percebe-se não estar tão presente na 

descrição das nove competências. 

 

5.2  A identificação de processos de aprendizagem 

Com relação ao objetivo principal da pesquisa identificou-se que, na visão do gestor, 

os eventos vivenciados por ele durante a experiência de expatriação desencadearam 

processos de aprendizagem. O principal instrumento teórico que se utilizou para 

detectar estes processos e corroborar a visão do gestor de que houve aprendizagem foi 

a mudança na interpretaçao da realidade pelo gestor (Mannheim, 1936; Vigotsky, 

1994; Le Boterf, 2001) através de novas formas de pensar, de fazer, de conviver e de 

ser (Eboli, 2004) narradas por ele mesmo. Do ponto de vista dos processos de 

aprendizagem propostos por Argyris e Schon (1996), as mudanças na interpretaçao da 

realidade narradas pelos gestores levam a pensar que houve a construção de novas 

teorias de ação através de circuitos simples de aprendizagem, circuitos duplos e 

deutero-learning que modificaram a mobilização do indivíduo em diversos níveis de 

profundidade. Por último, se tomarmos o circuito de aprendizagem dinâmica proposto 
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por Zarifian (2001), pode-se afirmar que diante dos eventos ocorridos na expatriação 

os gestores vivenciaram as três etapas do circuito: antecipar antes do evento, intervir 

ativamente durante o evento e refletir sobre o ocorrido depois do evento, gerando 

conhecimento e desenvolvimento.   

“O grau de experiência  deixa de estar vinculado necessariamente à 

antiguidade no posto de trabalho e passa a ser fortemente influenciado 

pela variedade dos eventos enfrentados e pela qualidade da organização 

que permite examiná-los a fundo” (Zarifian, 2001).  

O papel da organização, como já foi apresentado neste caso, é favorável à 

aprendizagem mas pode ser melhorado de forma a facilitar mais ainda a 

aprendizagem, o que pode ser objeto de estudos futuros. 

Estes diferentes enfoques teóricos constituiram uma metodologia  de triangulação de 

evidências experimentais que permitiu detectar o fenômeno da aprendizagem sem no 

entanto pretender abarcar a totalidade da aprendizagem desenvolvida pelos gestores. 

Parte-se do pressuposto de que a aprendizagem ocorre a nível de estruturas cognitivas 

individuais, não é de fácil observação e manifesta a transformação destas estruturas ao 

longo de um período de tempo indefinido. 

Observou-se nesta pesquisa que a aprendizagem foi o resultado de experiências que 

fizeram o gestor transitar um percurso cognitivo iniciado no âmbito pessoal e familiar, 

passando pelos indivíduos imediatos (subordinados, pares, chefes), indo para âmbitos 

mais amplos como o organizacional e o do meio sócio-cultural. Nesta trajetória o 

gestor levou a missão de realizar uma tarefa específica delegada pela organização 

(Tanure; Evans; Pucik, 2007) o que caracteriza uma expatriação baseada na confiança 

do bom desempenho profissional do gestor. Para realizar esta tarefa o gestor 

mobilizou os repertórios disponíveis em seu novo meio social de acordo com sua 

interpretação da realidade. A interpretação nem sempre foi adequada à nova realidade 

sócio-cultural o que o impeliu a buscar novas interpretações e gerar processos de 

aprendizagem que resultaram em conhecimentos significativos para ele e na maioria 

dos casos, para a organização. 
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Os conteúdos resultantes dos processos de aprendizagem se referiram em sua maior 

parte a mecanismos para melhorar o relacionamento interpessoal. Outros conteúdos 

importantes foram a adquisição de uma compreensão dos próprios processos de 

aprendizagem e de desenvolvimento e a adquisição de conhecimentos técnicos e 

culturais. Segundo Mintzberg (2004) “o papel do gerente em grandes organizações 

não depende tanto do que ele mesmo faz , como alocar recursos ou tomar decisões , e 

sim do tanto que ele ajuda outros a fazê-lo”, afirmativa que destaca a importância dos 

citados conteúdos, resultantes dos processos de aprendizagem desenvolvidos na 

expatriação. 

 É compreensível que os gestores tenham tido uma grande abertura à aprendizagem 

com relação aos conteúdos de relacionamento interpesoal, pois aqueles se 

encontravam em um novo ambiente, despidos dos papéis profissionais e sociais que 

foram constituídos ao longo de muitos anos em sua sociedade original. Esta “nudez” 

os fez procurar nas outras pessoas primeiramente a dimensão humana e a seguir a 

dimensão professional. Esta busca da dimensão humana é a que lhes permitiu 

encontrar pontos em comum com o outro e estabelecer vínculos básicos sobre os quais 

foram contruidas a seguir as normas sociais e profissionais. Os pilares que precisam 

ser reconstruídos (König, 2006) e o esforço por vivenciar um aculturamento (Berry et 

al., 1989) que leve à integração com a nova cultura desenvolvem em maior ou menor 

grau a capacidade de aprender a aprender. Uma vez que o gestor percorreu este 

caminho de busca da dimensão humana ele aprendeu a fazê-lo e pelas narrativas dos 

gestores, ao retornar ao seu país de origem, eles redescobriram as pessoas que se 

encontravam por trás das investiduras profissionais, passando a confiar mais em esta 

relação humana como possibilidade de contribuir e influenciar do que na relação de 

funcionário da organização ou no papel de chefe de outros indivíduos. 

 

5.3  O desenvolvimento de competências 

 

“Ser competente não é adotar um único comportamento observável”, destaca Le 

Boterf (2003). Afirma ainda que a realização das possibilidades potenciais de um 

indivíduo é uma parcela que permanece sempre menor do que seu saber-fazer. No 

esforço por aprender e realizar sua missão os gestores desenvolveram competências, 
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com componentes de atitudes e valores difíceis de desenvolver através da educação 

formal, mas cuja vivência pode ser fonte de ensinamento se for formalizada (Le 

Boterf, 2003). Um exemplo é a competência denominada por eles de “Comunicador”, 

descrita como a capacidade de se comunicar com todos os níveis da organização, 

informando, sendo informado e influenciando. Pela descrição desta competência, ela 

corrobora o conceito de comunicação em torno do qual  Zarifian (2001) propõe que o 

trabalho moderno se organiza. 

 

Outra competência muito citada pelos gestores foi a de passar a ter “Foco nas 

pessoas”, enfoque  muito mencionado hoje nas organizações mas complexo para ser 

definido e associado com os objetivos estratégicos da organização. Na Vidrox a 

definição que mais se aproxima desta competência é a de Liderança que foi definida 

como central a todas as outras pela organização mas que curiosamente não foi 

mencionada por nenhum gestor entrevistado.  

 

Os gestores que citaram a competência “Foco nas pessoas” alcançaram diversos níveis 

de profundidade nesta definição. Alguns consideraram que a única forma de ter bons 

resultados seria mantendo um contentamento mínimo nos funcionários. Outros viram 

as pessoas como necessárias para seu network pessoal e para resolver os problemas 

através de uma interdependência entre as áreas da organização. Outros foram mais 

longe; desenvolveram uma consciência do valor do ser humano, de seus direitos, de 

seu potencial quando este encontra o ambiente e os meios  adequados. Visualizaram a 

possibilidade de uma melhor qualidade de vida com bons resultados para a 

organização, ou seja, desenvolveram condições cognitivas favoráveis para “saber ser” 

(Le Boterf, 2003).  

 

Outras competências mencionadas como tendo sido desenvolvidas pelos gestores 

foram as de “Desenvolvedor” e “Influente”, tidas pela organização como 

competências interpessoais, “Analítico e “Estratégico”, tidas como competências de 

pensamento e “Adaptável” e “Orientado a Resultados” tidas pela organização como 

competências pessoais. Ou seja, na visão dos gestores a experiência de expatriação 

desenvolveu competências parcialmente em todas as áreas demandadas pela 

organização. A competência “Comunicador”, mencionada anteriormente, pode ser 

associada à competência “Informativo” demandada pela organização, se bem 
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“Comunicador” tenha uma conotação mais ampla e de dois sentidos: informar e 

receber informação. 

 

Segundo Le Boterf (2003) não basta saber agir e poder agir para que a ação se 

concretize; é necessário querer agir. Este querer se relaciona com a vontade de 

assumir uma responsabilidade, tomar decisões, assumir riscos, informar erros e se 

dispor a corrigi-los. Muitas organizações trabalham dando mais poder ao indivíduo 

para que ele possa completar este ciclo e aprender com a experiência. A vontade 

individual foi um componente importante do desenvolvimento de competências, que 

possibilitou a superação dos obstáculos próprios dos processos de mudança. 

 

 

5.4  Concluindo... 

Através desta pesquisa constatou-se que para estudar processos de aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências é fundamental ver o gestor em seu contexto. 

Constatou-se que ocorrem processos de aprendizagem na expatriação e os conteúdos 

decorrentes destes processos desenvolvem competências. O gestor mobiliza os 

conteúdos aprendidos, mais do que pela mobilização direta, através da interação com 

o meio e as pessoas. As mobilizações realizadas se aproximam da descrição das 

competências gerencias almejadas pela organização base, com uma ênfase maior por 

parte dos gestores na importância de aprender a se relacionar com todos os níveis da 

organização. Na visão do gestor houve reconhecimento de seu desenvolvimento por 

parte da organização em sete dos casos estudados e não houve reconhecimento em 

dois dos casos.  

 

Estes resultados evidenciam que a experiência de expatriação poderia enriquecer a 

formulação de programas de aprendizagem para desenvolvimento gerencial de uma 

forma efetiva e inovadora. 

 

5.5  Limitações do estudo 

As limitações da amostra e metodologia escolhidas estão detalhadas no final do 

capítulo metodológico às quais podemos acrescentar que seria interessante estudar 

também gestores que foram expatriados e saíram da organização depois da 

expatriação. Houve limitações na análise de dados que foram muito ricos mas que 
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decidiu-se explorá-los em um número limitado de dimensões por considerar que 

saturavam a observação das evidências propostas. Como foi uma decisão subjetiva 

poderia ser contestada. 

 

5.6  Sugestões para estudos futuros 

Os fenômenos observados nesta pesquisa podem ser contextualizados através da  

Figura 17. Nela se observa que há diferentes enfoques para a aprendizagem individual 

sendo que o conjunto deles pode gerar uma melhor compreensão do processo de 

aprendizagem do indivíduo na organização. 

 

Figura 17 – O processo de   aprendizagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esta pesquisa se concentrou principalmente em observar e analisar o que o indivíduo 

aprende em uma experiência de expatriação. Para estudos futuros seria interessante 

investigar como esta aprendizagem ocorre, levantando fatores facilitadores e 

dificultadores da aprendizagem e por que ela ocorre, pesquisando mais 

profundamente o papel da mediação da organização na aprendizagem do indivíduo. 

Alguns fatores relacionados à organização que possivelmente influenciaram o nível de 

mudança atingido pelos processos de aprendizagem e que seria interessante 

desenvolver em investigações futuras: 
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Diferença entre o novo espaço ocupacional no país de expatriação e o do país de 

origem: Ao assumir a nova função na expatriação avaliar se é melhor para a 

aprendizagem do gestor começar com uma função de complexidade similar à do país 

de origem que vá aumentando gradualmente ou já começar com uma função mais 

complexa que a anterior. 

 

Ritmo das mudanças na organização: Observar como se desenvolve o processo 

quando o gestor chega em um momento onde suas decisões não têm um impacto tão 

grande na organização. Avaliar a relação entre a tolerância ao erro e a eficiência dos 

processos de aprendizagem do gestor. 

 

Acompanhamento e apoio político do expatriado por um mentor que conheça seu 

trabalho: Avaliar se os que têm apoio político do chefe por terem mais tolerância ao 

erro têm melhores condições para aprenderem durante a expatriação. 
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Apêndice A 

 
Roteiro de entrevista com gestores que vivenciaram a expatriação 

 

PARTE 1: INFORMACÕES PESSOAIS 

Nome: 

Sexo: 

Idade: 

Formação: 

Tempo na empresa: 

Cargo atual: 

Cargo antes da expatriação: 

Cargo durante a expatriação: 

Período da expatriação: 

Você conhece o modelo de competências da sua empresa? De quais competências se 

recorda? 

 

PARTE 2: EVENTOS 

1. Como foi sua adaptação familiar e profissional à nova cultura? Cite alguns pontos 

altos e baixos deste período. 

2. Que acontecimentos marcantes você recorda ter vivido 

       a – pelo choque cultural? 

       b – pelo desafio profissional? 

3. O que mais o impactou em sua nova função? 

 

PARTE 3: APRENDIZAGEM 

4. Você dominava o idioma da nova cultura? 

5. Você tinha experiências interculturais prévias?  

6. Em caso afirmativo, como considera que elas influenciaram sua experiência na 

expatriação?  

7. Que conhecimentos você acredita ter incorporado durante a expatriação? 

8. Como estes conhecimentos se refletem hoje em seu dia a dia profissional? 
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9. Pensando no período de expatriação, o que você considera ter aprendido por causa 

desta experiência? 

10. Que mudanças considera que ocorreram na sua forma de ver a organização? 

11. Que mudanças considera que ocorreram em sua forma de ver-se como parte da 

organização? 

12. Que apoio teve para aprender e desenvolverse? Realizou algum curso, teve 

coaching, recebeu feedback de avaliação ou de alguma pessoa que tenha ajudado na 

aprendizagem? 

13. Que recomendações daria a um gestor que fosse ser expatriado? 

 

PARTE 4: NOVAS COMPETÊNCIAS 

12. Como as aprendizagens realizadas durante a expatriação se refletem hoje no seu 

cotidiano profissional? 

14. Que competências considera que mais se desenvolveram em consequência da 

expatriação? Pode citar algum exemplo onde este ganho tenha ficado evidente? 
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Apêndice B 

 
Roteiro de entrevista com gestor estratégico que atua na expatriação, na 

aprendizagem e desenvolvimento de gestores 

 

PARTE 1: INFORMACÕES PESSOAIS 

Nome: 

Formação: 

Área de atuação: 

Cargo atual: 

 

PARTE 2: PRÁTICA DE EXPATRIACÃO 

1. Quantos expatriados há neste momento em toda a organização? 

2. Quais são os critérios para convidar uma pessoa para ser expatriada? 

3. Quais são os procedimentos para convidá-la? 

4. Qual é o nível de permanência em relação ao contrato original dos expatriados? 

 

PARTE 3: APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE GESTORES 

5. Quantas horas de treinamento a organização oferece aos funcionários? 

6. Quais são os principais temas dos treinamentos oferecidos aos gestores da 

organização? 

7. Como a organização facilita o desenvolvimento de competências de seus gestores? 

 

PARTE 4: SISTEMA DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

8. Quando foi criado o sistema de gestão por competências e como vem sendo 

utilizado? 

9. Como a organização  utiliza este modelo para desenvolver seus gestores? 

10. O sistema de gestão por competência vem sendo utilizado na promoção das 

pessoas da organização? 

11. Como é o modelo de competências da Vidrox? 
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PARTE 5: APRENDIZAGEM NA EXPATRIACÃO 

12. Quais competências considera que o gestor desenvolve mais com a experiência da 

expatriação? 

13. O que acontece com a carreira dos expatriados dentro da organização? 

14. Pode citar um exemplo de aprendizagem de um gestor na expatriação? 
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Apêndice C 
 
 
Informações sobre o gestor entrevistado para a realização do pré-teste 

 

 

O gestor entrevistado para a realização do pré-teste, além de ter vivenciado a 

expatriação, atua na área de Recursos Humanos. Em suas respostas utilizou termos 

que fazem parte do sistema de gestão por competências e de desenvolvimento das 

pessoas na organização, com o qual os gestores estão familiarizados. Estes termos, 

aproveitados na hora de reformular o instrumento de pesquisa, colaboraram no sentido 

de garantir um vocabulario mais próximo dos respondentes,  fator que costuma gerar 

instrumentos de pesquisa de melhor ou pior qualidade em relação a um determinado 

público de respondentes. 

 

Outro fator relevante no gestor entrevistado é que devido à sua função durante a 

expatriação ele participou de constantes treinamentos interculturais e sessões de 

coaching, oferecidos por terceiros à organização com o objetivo de vender os 

produtos.  Esta particularidade permitiu que durante a entrevista se explorasse mais 

profundamente a possível intervenção da organização como facilitadora da 

aprendizagem do gestor. 

 

Por último, este gestor se mostrou interessado na pesquisa e a validou junto aos 

gestores entrevistados, despertando um interesse antecipado na maior parte deles em 

realizar a entrevista. 
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AnexoA 
 
 

Descrição das competências da Vidrox por níveis de complexidade. 
 

 

A descrição de competências abaixo apresenta quatro níveis de complexidade para 

cada uma das nove competências individuais definidas como sendo de interesse para a 

organização Vidrox: 

 
 

Nível 1: se refere às funções operacionais e se aplica a todos os funcionários. 

 

Nível 2: se refere às funções de gerência júnior e se aplica a todos os que estão no 

primeiro nível gerencial, como por exemplo Supervisor, Team leader o gerente de 

proyectos.  

 

Nível 3:  se refere às funções de gerência média e se aplica por exemplo a gerente de 

planta, chefe de departamento ou gerente especialista.  

 

Nível 4: se refere às funções de gerência estratégica ou sênior e diretoria, como por 

exemplo gerente regional, vice-presidente, diretor, presidente, Main Board Executive.  
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As nove competências gerenciais definidas pela Vidrox são descritas no quadro 

seguinte: 
 
 
 
Quadro 11 – As nove competências gerenciais da organização Vidrox. 
 

 
AREA 

 

 

COMPETÊNCIA 
 

DEFINIÇÃO 
 

INOVADOR Resolve os problemas de maneira criativa. Está 
disposto a questioner as forma estabelecidas. 

ANALITICO 
Explora os problemas analisando-os em suas 
partes. Faz deduções lógicas a partir da 
informação obtendo resultados asertivos. PENSAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Vai além do detalhe considerando as 
consequências a longo prazo. Identifica 
implicações relevantes e oportunidades quando 
se desenvolvem objetivos em ampla escala. 

INFLUENTE Apresenta idéias de forma clara e convincente, 
alcançando acordos ou mudanças de conduta. 

INFORMATIVO 

Reúne eficazmente informação para 
estabelecer fatos. Dispõe de clara informação 
oral/escrita sobre um problema, consequência 
ou evento. 

INTERPESSOAL 

DESENVOLVEDOR 
 
 

Avalia, treina e desenvolve funcionários de 
acordo com as  necessidades de suas 
atividades. 

ADAPTÁVEL Permanece eficiente diante de exigências em 
mutação, eventos ou tarefas. 

ORIENTADO A RESULTADOS 
Responde a situações de forma 
positiva,entusiasmada e enérgica a fim de 
atingir metas e objetivos. PERSONAL 

GUIADO PELA QUALIDADE 
Mantém a qualidade como uma prioridade. É 
consequente para assegurar que se cumpram os 
padrões e sejam atingidos os objetivos. 

Fonte: pesquisa documental na organização.”Competências Globais, 2005”. 
 

 

Os quadros das páginas seguintes se referem às definições que a Vidrox deu para as 

características de cada um dos quatro níveis aplicados a cada uma das nove 

competências.
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INOVADOR 
 

SOLUCIONA PROBLEMAS DE MANEIRAS CRIATIVAS. DESEJA QUESTIONAR MODOS ESTABELECIDOS DE FAZER AS COISAS. 
 
 
Esta competência descreve a habilidade de criar idéias e soluções. Fala sobre a produção de idéias originais. Vai além verificando a variedade de idéias produzidas, bem como a 
habilidade de criar a partir das idéias de outros. 
 
 

Nível 1 
 

Nível 2 
 

Nível 3 
  

Nível 4 
 
Demonstra inovação através das próprias 
ações 

• Considera meios de fazer o próprio 
trabalho de forma mais eficiente e eficaz 

• Identifica várias idéias ao propor soluções 
aos problemas 

• Identifica uma variedade de idéias ao 
identificar soluções aos problemas 

 

 
+ 

 
Estimula a inovação nos outros 

 

• Estimula e busca idéias de outros 

• Baseia-se na idéia de outros 

• Trabalha com os outros para desenvolver 
e implementar soluções criativas aos 
problemas 

 
+ 

 
Promove um ambiente de criatividade 

• Empenha-se continuamente em criar um 
ambiente em que novas idéias são bem-
vindas 

• Entusiasmado ao estimular a equipe a ser 
inovadora e criativa 

• Positivo ao explicar aos outros porque a 
abordagem tradicional não é apropriada 

 

 
+ É um campeão de criatividade 

• Cria idéias/abordagem novas que vão 
além do pensamento organizacional e 
convencional 

• Instrui empreendedores internos a 
desenvolver e implementar novas idéias 
comerciais 

• Desafia continuamente as abordagens 
existentes  
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ANALÍTICO 
 

INVESTIGA QUESTÕES, QUEBRANDO-AS EM PARTES COMPONENTES. FAZ DEDUÇÕES LÓGICAS A PARTIR DAS INFORMAÇÕES RESULTANTES 
DE OPINIÕES SENSATAS. 

 
 
Esta competência refere-se à divisão dos problemas em seus elementos constituintes. Descreve a capacidade de entender as informações apresentadas no contexto escrito, verbal ou 
numérico e tirando conclusões lógicas. Trata do entendimento de conceitos e idéias. 
 
 

Nível 1 
  

Nível 2 
  

Nível 3 
  

Nível 4 
 
Identifica relacionamentos básicos 

• Analisa e é pró-ativo ao determinar 
soluções 

• Demonstra uma abordagem lógica no 
manuseio de dados 

• Separa problemas básicos e aplica lógica 
para resolvê-los com sucesso 

 

 
+ 

 
Analisa e explica questões 

• Examina de forma crítica informações 
verbais e dados numéricos relevantes 

• Pondera uma gama de opções antes de 
tomar uma decisão 

• Explica questões de forma clara e lógica, 
de modo que outros possam compreender 
e acompanhar a explicação 

 
+ 

 
Analisa e explica problemas complexos 

• Consegue avaliar se os argumentos/casos 
estão completos ou sensatos 

• Consegue utilizar uma gama de técnicas 
analíticas para dividir os problemas 
complexos em suas partes componentes 

• Comunica de forma eficiente as principais 
questões em dados ambíguos ou 
incoerentes.  

 
+ Cria e desenvolve novos conceitos 

• Reduz a complexidade criando estruturas 
ou modelos que são facilmente entendidos 
por outros 

• Formula argumentos bem razoáveis para 
estimular outros a mudar sua perspectiva  
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ESTRATÉGICO 
 
 

EXAMINA ALÉM DOS DETALHES NA FIGURA A LONGO PRAZO. IDENTIFICA IMPLICAÇÕES E OPORTUNIDADES RELEVANTES AO 
DESENVOLVER AMPLOS OBJETIVOS EM ESCALA. 

 
 
Esta competência envolve a consideração de necessidades futuras do departamento, operação ou empresa. Envolve retrocesso do trabalho diário e detalhe para considerar os 
desenvolvimentos e tendências futuros a fim de desenvolver planos e estratégias a longo prazo. 
 
 
 

Nível 1 
 

Nível 2 
  

Nível 3 
  

Nível 4 
Compreende a Visão 
 

• Reconhece como as atividades/ tarefas 
atuais do departamento/ operacionais se 
relacionam com os objetivos estratégicos 
da empresa 

• Entende como a própria função contribui 
para o objetivo geral da empresa 

 
 
 

 
+ 

Compreende o contexto estratégico 
 

• Entende como as atividades comerciais se 
relacionam com os objetivos da empresa 

• Planeja uma seqüência lógica de eventos 
ou tarefas dentro de um cronograma para 
atingir metas comerciais 

• Compreende o impacto das decisões a 
curto prazo no desempenho futuro 

 

 
+ 

Demonstra pensamento ‘voltado para o 
futuro’ 

• O pensamento é voltado para o futuro, 
serve para dar suporte às necessidades a 
longo prazo da empresa apesar das 
pressões do ‘aqui e agora’ 

• Vincula de forma clara os planos e ações 
para alcançar os objetivos estratégicos da 
empresa 

• Raciocina de forma estratégica dentro da 
própria área de responsabilidade, 
enquanto reconhece plenamente as 
necessidades de toda a empresa 

 
+ 

Desenvolve uma visão 

• É passional na articulação de uma visão 
para a empresa, identificando tanto as 
oportunidades quanto as ameaças 

• Desenvolve e implementa estratégias para 
alcançar o sucesso da empresa 

• Está ciente do ambiente global da empresa 
e seu impacto na estratégia da empresa 

• Aproveita cada oportunidade para definir 
o sucesso e a excelência comercial – tanto 
dentro quanto fora da Vidrox 
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INFLUENTE 
 

APRESENTA IDÉIAS DE FORMA CLARA E CONVINCENTE, RESULTANDO EM ACORDO OU MUDANÇA(S) NO COMPORTAMENTO. 
 
 
Esta competência se refere ao emprego de uma variedade de métodos ou estratégias para adquirir concordância. Envolve o uso de persuasão, embora seja mais abrangente o uso 
consciente de relacionamentos pessoais, emoções, etc. 
 

Nível 1 
  

Nível 2 
  

Nível 3 
  

Nível 4 
Demonstra auto-confiança 

• Parece confiante, apresenta uma imagem 
positiva tanto da organização quanto de si 
mesmo 

• É calmo, confiante e seguro em situações 
familiares ou de rotina  

• Mantém o tom da comunicação em um 
nível apropriado 

 
 
+ 

Exibe confiança e talento de persuadir na 
comunicação 

• Usa informações verbais/numéricas/ 
técnicas de forma persuasiva para fazer 
um plano comercial convincente 

• Trata objeções de forma eficiente e 
negocia pontos de disputa  

• Estabelece rapidamente a harmonia com 
as pessoas 

 

 
 
+ 

Adapta o estilo influente às necessidades da 
audiência 

• Relaciona idéias e soluções com as 
necessidades do ouvinte/cliente 

• Trabalha dentro de sistemas informais a 
fim de influenciar outras pessoas e 
situações 

• Prevê a reação dos outros, adaptando 
estilo/ conteúdo da abordagem atual de 
forma correspondente. 

 
 
+ 

Cria estratégias influentes na e fora da 
organização 

• Reúne alianças políticas fora da Vidrox 
para trazer benefícios para a empresa no 
nível estratégico 

• Cria uma atmosfera de lealdade e 
influência no nível organizacional 
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INFORMATIVO 
 
 

REÚNE INFORMAÇÕES DE FORMA EFICAZ PARA ESTABELECER OS FATOS. FORNECE INFORMAÇÕES VERBAIS/ESCRITAS CLARAS SOBRE 
UM PROBLEMA, QUESTÃO OU EVENTO. 

 
 

Esta competência trata do fornecimento claro e preciso de informações escritas ou verbais. Trata também da capacidade de reunir informações de forma eficiente; fornecer feedback 
construtivo e responder positivamente a questões críticas. 
 
 
 

Nível 1 
  

Nível 2 
  

Nível 3 
  

Nível 4 
Fornece informações verbais/escritas claras 

• Fornece informações verbais/escritas 
claras sobre um problema, questão ou 
evento 

• Responde positivamente a questões 
críticas ou difíceis 

• Consegue converter informações técnicas, 
comerciais ou profissionais na linguagem 
do dia a dia quando apropriado 

 

+ Reúne informações de forma eficiente a 
partir de outros 

• Reúne informações de forma eficiente 
para estabelecer os fatos através de uma 
comunicação verbal 

• Entende e usa tanto os canais de 
comunicação formal quanto informal para 
reunir informações 

• Escuta de forma ativa 
 

+ Utiliza uma variedade de estilos de 
comunicação 

• Adota uma abordagem flexível que 
respeita as diferentes necessidades da 
audiência e da situação 

• Fornece feedback honesto e construtivo 
que resulta na melhora do desempenho 

• Demonstra confiança na comunicação 
usando os meios de formas inovadoras e 
criativas 

 

+ Usa as informações estrategicamente 

• Analisa cuidadosamente o vasto arranjo 
de informações comerciais, identificando 
rapidamente as principais mensagens de 
todos os acionistas 

• Defende sistemas de comunicação ‘de 
ponta’ 

• Garante que a comunicação é  em três 
direções, para cima, para baixo e 
transversal 
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DESENVOLVEDOR 
 
 

AVALIA, INSTRUI E DESENVOLVE FUNCIONÁRIOS E A SI MESMO EM SINTONIA COM AS NECESSIDADES DA EMPRESA E DO INDIVÍDUO. 
 
 
 

Esta competência trata da disposição de ouvir e identificar as necessidades dos indivíduos. Também envolve a criação de oportunidades para instruir, desenvolver e assumir a função 
de um mentor quando apropriado. Também trata de avaliar os cumprimentos e ganhar confiança de forma a melhorar o desempenho do trabalho. Também envolve a garantia de que 
é dada atenção especial ao desenvolvimento do eu. 
 
 
 

Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4 
Desenvolve o eu 

• Busca oportunidades para o 
desenvolvimento pessoal 

• Pergunta regularmente ‘como posso 
melhorar’ (busca feedback sobre o próprio 
desempenho) 

• Utiliza de forma eficiente os recursos 
disponíveis para cumprir os requisitos de 
desenvolvimento 

 

+ Instrui e desenvolve outros 
 

• Identifica atividades de desenvolvimento 
apropriadas para a equipe  

• É pró-ativo na seleção de questões de 
desenvolvimento da equipe 

• Fornece orientação e feedback sobre 
comportamento interpessoal 

 
 

+ Cria e facilita oportunidades de 
desenvolvimento 

• Aconselha e ganha confiança sobre as 
formas de melhorar o desempenho do 
trabalho   Ganha a colaboração 
condescendente de outros para assumir o 
desenvolvimento 

• Cria feedback dos indivíduos para definir 
seus próprios objetivos e padrões 
resultando em desempenho melhorado 

• É positivo e incentivador no cumprimento 
de questões da equipe. 

+ Constrói uma cultura de aprendizagem de 
alto desempenho 

• Produz excitação em toda a organização 
sobre as oportunidades de aprendizagem 

• Planeja cumprir os requisitos da 
capacidade organizacional 

• Modelos pessoalmente intensos, alto nível 
de aconselhamento de outros 
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ADAPTÁVEL 
 
 

CONSEGUE PERMANECER EFICIENTE DIANTE DE EXIGÊNCIAS EM MUTAÇÃO, EVENTOS OU TAREFAS. 
 
 
Esta competência examina a capacidade de se adaptar e responder à mudança no ambiente de trabalho. Fala sobre o tratamento eficiente de pessoas com diferentes conhecimentos e 
culturas, sabendo como, quando ou se, para modificar o comportamento para se adequar aos requisitos da situação. 
 
 

Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4 
Entende a necessidade de mudança 

• Visualiza novas idéias e propostas como 
um veículo para melhorar o desempenho 

• Entende que a mudança é contínua 

• Adapta-se a rotina do dia a dia se 
necessário 

• Está preparado para modificar opiniões 
firmemente defendidas a luz de evidências 
conflitantes 

 

+ Responde positivamente às mudanças 

• Responde positivamente às mudanças, 
modificando o comportamento conforme 
apropriado 

• Mantém a eficiência pessoal durante as 
prioridades ou tarefas em rápida mutação 

• Adapta-se rapidamente aos planos e 
estratégias em resposta às circunstâncias 
alteradas 

 
 

+ Ganha a confiança de outros 

• Comunica os benefícios da mudança de 
forma clara e positiva, e garante que são 
plenamente entendidas 

• Concentra e motiva outros para garantir o 
sucesso das iniciativas de mudança 

• Promove um ambiente em que a mudança 
é entendida e aceita 

+ Defende novas idéias/ 
Mudança dentro da empresa 

• Atua como uma função modelo 
defendendo iniciativas estratégicas de 
mudança 

• Toma decisões em nível estratégico que 
refletem as necessidades de diferentes 
ambientes e culturas 

• Visualiza como suprema a necessidade de 
manter a integridade e os padrões pessoais 
em qualquer situação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 179 

 
ORIENTADO A RESULTADOS 

 
 
 

RESPONDE A SITUAÇÕES DE FORMA POSITIVA, ENTUSIASMADA E ENÉRGICA A FIM DE ATINGIR METAS E OBJETIVOS. 
 
 
Esta competência trata da busca de desafios e realização de metas ambiciosas. Concentra-se em ser orientada para o eu em direção ao cumprimento de objetivos e estar disposto em 
tentar resolver questões e situações difíceis. 
 
Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4 
Trabalha para cumprir as metas 

• Persevera na tarefa até que esteja 
concluída 

• Demonstra orgulho do próprio 
desempenho 

• Atua de forma rápida e eficiente para 
resolver problemas identificados 

• Assume responsabilidade pessoal por 
cumprir objetivos e metas 

 

+ Investe energia prontamente, definindo altos 
padrões 

• Define padrões pessoais elevados 

• Esforça-se no sentimento envolvido, faz o 
que é necessário para que o trabalho seja 
realizado 

• Usa critério próprio quando apropriado 
para atingir objetivos e metas 

 
 

+ Cria nos outros uma paixão para o sucesso 

 

• Energiza os que estão ao redor, criando 
uma outra paixão para o sucesso 

• Define metas desafiadoras para os outros 

• Procura continuamente meios de fazer as 
coisas de forma mais eficaz e eficiente 

+ Orienta metas de transformação 
 

• É um ‘modelo de função’ para outros 

• Faz benchmark de si mesmo e dos outros 
em relação ao melhor 

• Estimula e dá suporte ao risco calculado a 
fim de atingir novos padrões de 
desempenho 
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GUIADO PELA QUALIDADE 
 
 

MANTÉM A QUALIDADE COMO UMA PRIORIDADE. ACOMPANHA AS COISAS POR COMPLETO PARA ASSEGURAR QUE OS PADRÕES SEJAM 
SATISFEITOS E AS METAS ALCANÇADAS. 

 
 
 
Esta competência trata da busca dos mais elevados padrões em todos os aspectos do trabalho. Assegurando que o grau mais alto de precisão e detalhe seja alcançado. Envolve o 
completo acompanhamento das coisas para garantir que os padrões sejam satisfeitos. 
 
 
 

Nível 1 
 

Nível 2 
  

Nível 3 
  

Nível 4 
Organizado 

• Entende as expectativas de qualidade da 
empresa 

• Mantém as informações e registros de 
forma que sejam atualizados, precisos e 
em boa ordem 

• Assegura que as coisas estejam 
organizadas de modo que os outros 
possam encontrar o que desejam 

 

+ Mantém a precisão como uma prioridade 

• Mantém a precisão como uma prioridade 

• Verifica se o trabalho está concluído e de 
acordo com as especificações 

• Alcança as metas de qualidade, custo e 
entrega de forma consistente 

 
 

+ Entende a necessidade de melhorar 
continuamente os padrões 

• Revisa o trabalho regularmente fazendo 
melhorias conforme necessário 

• Empenha-se em melhorar continuamente 
a qualidade dos produtos e serviços 

• Entende e aplica ferramentas e técnicas de 
qualidade relevantes 

+ Inspira a confiança nos outros para a 
melhora contínua da qualidade 

• Assegura que os pontos de vista de 
desempenho de qualidade internos/ 
externos sejam comunicados através da 
organização 

• Define um exemplo pessoal na busca para 
melhorar continuamente os padrões de 
qualidade 

• Busca ativamente os pontos de vista dos 
clientes a fim de melhorar continuamente 
o desempenho 
 

 
 
 
 

 


	2PRÉ-TEXTUAIS ESTELA
	ABSTRACT

	3 DISSERTACAO ESTELA
	LISTA DE FIGURAS
	1  INTRODUÇÃO
	1.1 Definição do problema de pesquisa
	1.2 Objetivos
	1.3 Justificativa 
	1.4 Organização do documento

	2  REVISÃO DA LITERATURA
	2.1 Competências
	2.1.1 Modelos de gestão: do foco no custo ao foco no conhecimento 

	2.2 O sistema de gestão articulado por competências
	2.3 A noção de competência do indivíduo
	2.4.2 Aprendizagem vivencial
	2.4.3 Aprendizagem formal e informal 
	2.4.4 Ações de desenvolvimento formais e não-formais  
	2.4.5 Educação formal básica e seu impacto nas competências profissionais
	2.4.6 O ambiente de trabalho como campo para a aprendizagem
	2.4.7 Aprendizagem gerencial

	3.1 Paradigmas norteadores
	3.1.1 Uma descrição dos paradigmas sociológicos propostos por Burrel e Morgan
	3.1.1.1 Primeira dimensão: em relação à natureza da ciência.
	3.1.1.2 Segunda dimensão: em relação à natureza da sociedade.

	3.1.2 A visão filosófica da presente pesquisa

	3.2 Procedimentos metodológicos
	3.2.1 Método de pesquisa
	3.2.2 Objeto da pesquisa e unidade de análise
	3.2.3 Definição da organização-contexto


	4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS
	4.1 Contexto da pesquisa
	4.1.1 O setor vidreiro: o setor industrial do vidro plano
	4.1.2  A Empresa Vidrox
	4.1.2.1   O modelo de competências da Vidrox e o sistema de gestão por competências 
	4.1.2.2   Descrição e análise das competências na Vidrox
	4.1.2.3   Programas para desenvolvimento de gestores e gestão de talentos
	4.1.2.4     O gestor na Vidrox


	GLASER, G.; STRAUSS, A.L. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. New York: Aldine de Gruyter, 1967. 
	Nível 1
	Nível 2
	Nível 3



	É um campeão de criatividade
	Nível 1

	Cria e desenvolve novos conceitos
	Nível 2
	Nível 1
	Nível 2





