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Prefácio – Ser expatriado é 
assumir ser estrangeiro

O mundo contemporâneo é marcado por di-
versas características, sendo a crescente mo-

bilidade geográfica uma das mais acentuadas. As 
razões dos deslocamentos de pessoas podem ser 
várias e, não raro, sobrepostas. A economia, cada 
vez mais globalizada, é uma das forças que impul-
sionam o fluxo de pessoas por motivos profissionais 
e tornam os(as) portadores(as) dessas credenciais 
estrangeiro(as) com um contrato de trabalho nas 
mãos, em virtude de suas qualificações para fazer 
face às demandas surgidas por projetos novos, ino-
vadores e interdisciplinares. Nesse sentido, este(as) 
estrangeiro(as) são diferentes de quem roda o mun-
do na condição de exilado, refugiado, peregrino, 
imigrante ou turista. Os desafios que enfrentam são 
de outra natureza, pois são acolhido(as) geralmen-
te sem maiores hostilidades, mas espera-se que jus-
tifiquem a sua presença naquele posto de trabalho 
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com desempenhos cada vez mais elevados e que se comportem com 
o máximo de semelhança aos nativos da cultura em que estão se in-
serindo. 

A expatriação é um processo que decorre das necessidades e 
decisões estratégicas ou emergenciais das organizações, contudo 
para os indivíduos envolvidos ela ultrapassa o aspecto meramente 
profissional, visto que altera as condições objetivas de vida face ao 
novo local, bem como abre espaço para uma experiência subjetiva 
profunda e íntima, que pertencerá exclusivamente ao indivíduo, à 
sua identidade e à sua biografia. Quanto mais mergulhado na nova 
forma de vida em um novo contexto, mais o sujeito é solicitado a 
ser plural, a dar respostas novas a velhos problemas, a transformar o 
estranho em familiar, a hierarquizar múltiplas faces de sua identida-
de e, ao mesmo tempo, continuar para si o que o torna singular no 
mundo. Não existe um indivíduo destituído de cultura, nem isento 
de contradições, angústias e dilemas quando se depara com situa-
ções e códigos que não lhe são conhecidos. A expatriação coloca o/a 
profissional diante a sua estranheza como um indivíduo portador de 
certa cultura, cujos esquemas de interpretação são diferentes, ainda 
que seja capaz de reproduzir comportamentos adequados à cultura 
de seu anfitrião. Queremos dizer que não existe uma cultura genéri-
ca, de “cidadão do mundo”, mas pode-se desenvolver uma maior ou 
menor facilidade em se adaptar a práticas culturais diferentes das de 
sua cultura de origem, o que exige uma grande abertura ao novo, 
a se abdicar às verdades absolutas, a disposição para interagir com 
respeito a si e aos demais.

“A viagem começa lá onde terminam as certezas”, diz Franck 
Michel em seu belo livro Désirs d´Ailleurs (2002). Essa frase nos dá 
a verdadeira dimensão da disponibilidade psicológica e de espíri-
to exigidos pela mobilidade atual, uma nova espécie de nomadis-
mo, que se traduz em um confronto interior e exterior com o não 
familiar, o diverso, que conduz à consciência do outro, desafiando 
a banalidade do quotidiano, perdendo e substituindo referências, 
aceitando a evidência da diferença e da alteridade como o grande 

convite aberto a todos. Aqui não se trata de fazer uma visita, mas 
adentrar a casa, trabalhar e construir algo junto com o outro, com-
partilhando conhecimentos, experiências, sonhos e desejos de fazer 
o que se sabe fazer melhor. Cabe registrar que estrangeiros somos 
todos, depende de quem nos olha, depende de quem olhamos, 
num exercício que alterna autopercepção, reconhecimento, perten-
cimento e exclusão.

Anna Silvia trata do expatriado solteiro, marcando claramente 
que o nosso expatriado é, antes de ser profissional, um sujeito. Um 
sujeito que está fora de casa, fora de sua família, que sofre perdas tem-
porárias ou permanentes, que passa a existir em um grupo no qual 
ele(a) – inicialmente – não será visto(a) como um elemento singular, 
mas como parte de uma cultura genérica diferente da dos demais do 
grupo, como bem lembrou Schultz. O nosso expatriado será marcado 
pelo melhor e pelo pior, de uma experiência que tem todo o potencial 
para transformar a sua vida, sua identidade, sua relação com o mundo 
de forma profunda e íntima. Ele desempenhará suas funções como 
profissional, mas a vivência intercultural produzida será um registro 
indelével em sua vida pessoal.

Apesar de a expatriação ser um tema que se tornou cada vez 
mais estudado na última década, grande parte das pesquisas se con-
centram no papel da família e seus desafios na estruturação da nova 
vida e é justo que seja assim, pois os impactos podem ser altamente 
benéficos ou devastadores. Reivindico fortemente o reconhecimento 
de que uma empresa não expatria um indivíduo casado, mas uma fa-
mília e deve assumir as suas responsabilidades para com ela. É sabido 
que a adaptação cultural de uma família é um processo demorado, 
mas uma vez ultrapassada essa fase ela é uma âncora importante para 
a confiança e alto desempenho desses profissionais. O expatriado sol-
teiro, por sua vez, não conta com esse apoio e suporte, sendo muitas 
vezes alguém que pode apresentar uma excelente performance de 
curto e médio prazos, porém, não ter resultados tão bons em projetos 
de longo prazo. Isto pode ser explicado pelo fato de que o profissio-
nal que viaja com sua família tem múltiplas fontes de inserções na 
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cultura local (conhecidos do trabalho ou escola do cônjuge, escola 
dos filhos, pais dos amigos dos filhos, etc.), enquanto a pessoa solteira 
basicamente se relaciona com os colegas de seu trabalho, sendo seu 
círculo mais restrito e sua dependência maior. Profissionais infelizes 
podem ter alta produtividade no curto prazo, mas não é um modelo 
sustentável. 

Temos aqui, portanto, um dos grandes desafios para as empre-
sas, especialmente se considerarmos que os padrões sociais têm se 
alterado muito em relação ao pressuposto de que casamento é uma 
decorrência natural na vida de alguém. Casar, e mesmo ter filhos, é 
hoje uma opção que muitos homens e mulheres não consideram para 
suas vidas; esta é uma decisão tão boa e legítima quanto à de se casar 
e ter filhos; depende do que cada pessoa quer para sua vida. Pode ser 
escolha ou produto das circunstâncias, mas nada no universo indica 
que pessoas solteiras estejam interessadas necessariamente em mu-
dar esta sua condição, ou seja, não se deve tratar como uma tempora-
lidade determinada, que o acaso pode modificar. 

Não existe uma fórmula de felicidade, muito menos um único 
caminho que leve a ela. No entanto, nem as sociedades e nem as em-
presas parecem perceber com naturalidade que essas decisões indivi-
duais exigem outro tipo de resposta organizacional. Os motivadores 
para profissionais com família não são os mesmos para quem não a 
tem ou não a quer. Hora de se entender melhor esse segmento pro-
fissional de homens e mulheres que cresce enormemente nas socie-
dades ocidentais. De novo, aqui o trabalho de Anna Silvia pode ser de 
grande ajuda, pois todo profissional tem o direito às oportunidades 
em que pode desenvolver mais o seu potencial, ao mesmo tempo em 
que expressa o desejo de ser dignamente reconhecido em sua indivi-
dualidade.  

Ainda, qualquer que seja o status marital, a vida de um profissio-
nal expatriado pressupõe a curiosidade ao novo, a abertura ao que é 
diferente, a aceitação de seus próprios limites, a disponibilidade em 
tentar acertar, a acomodação de perdas inevitáveis e uma grande 
tolerância à ambiguidade que toda situação nova produz. Mas, que 

presente magnífico quando essa experiência se torna confortável e, 
depois, algo único na vida de quem se arriscou, de quem venceu seu 
medo de errar e de ser ridículo, de quem apostou que aprender com 
o outro sempre valerá a pena.

Maria EstEr dE FrEitas

Professora TiTular eaesP/fGV



1
Introdução

Este livro resultou da pesquisa de mestrado defen-
dida, em 2015, na Pontifícia Universidade Católi-

ca de São Paulo (PUC-SP). A dissertação foi intitulada 
Vida de executivo: a narrativa de expatriados brasileiros 
solteiros. É natural que após alguns anos de dedicação 
a esta pesquisa, o interesse em publicar seu resultado 
se pronunciasse. Compartilhar andanças é um dos 
valores que alimentam o espírito de um pesquisador. 
Dessa forma, a dissertação de mestrado foi adaptada 
para o formato de livro, meio pelo qual acreditamos 
atingir um número maior de interessados no tema. 

A escolha da experiência de vida pesquisada 
surgiu da curiosidade em compreender a expatria-
ção a partir da perspectiva do indivíduo expatriado, 
distanciando-se, portanto, do interesse que o tema 
tem despertado. Em maior número, tem-se publica-
do estudos que abordam o modo como as empresas 
administram o processo de expatriação, o que faz 
direcionar os holofotes para a gestão em detrimento 
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da experiência subjetiva do executivo. Provavelmente, isso se explica 
pelo fato de as pesquisas brasileiras serem realizadas predominante-
mente pela área de Administração de Empresas. Contudo, a Psicolo-
gia Clínica tem muito a contribuir, afinal, antes de transferir conheci-
mento e tecnologia, as empresas transferem o indivíduo e este levará 
em sua bagagem – além da cultura da organização, do conhecimento 
técnico e de uma missão a ser cumprida – temores e curiosidades re-
lativos à adaptação ao desconhecido na nova cultura e o desafio de 
construir um novo modo de vida, entre tantos outros aspectos que 
serão tratados aqui.

Ao mesmo tempo, estes indivíduos deixam muito no país de ori-
gem: pessoas, o cotidiano, a casa e o lar. O antagonismo presente no 
rompimento de vínculos versus a construção de nova rede social de 
apoio e na mobilidade na carreira versus o sofrimento inerente à falta 
de familiaridade com o novo destino denuncia perdas e ganhos am-
bíguos decorrentes da experiência de expatriação. Entender a forma 
como o indivíduo compreende e lida com tudo isso é nosso foco de 
interesse. No entanto, o expatriado está inserido em um contexto or-
ganizacional, o que também foi contemplado na pesquisa e compôs 
a compreensão da experiência do executivo expatriado por meio da 
abordagem sistêmica.

O recorte da pesquisa elegeu o executivo brasileiro, solteiro, ex-
patriado há mais de um ano no novo país como critérios de inclusão. 
O executivo é a figura central no processo de internacionalização das 
empresas (TANURE; EVANS; PUCIK, 2007), o que atraiu nosso interesse. 
O baixo número de publicações sobre o expatriado solteiro desper-
tou interesse em conhecermos sua experiência na expatriação. Vale 
ressaltar que equiparamos o divorciado sem filhos ao solteiro tam-
bém sem filhos, considerando o fato de ambos se mudarem sozinhos 
para o destino da expatriação. Com isso, evidenciamos nosso interes-
se na experiência do executivo que viaja sem a família e, por fim, em 
consonância com Lima & Braga (2000), entendemos que um ano de 
expatriação é o tempo mínimo para o indivíduo conhecer emoções 
e comportamentos decorrentes da experiência de viver em uma cul-
tura distinta de sua cultura de origem.

Buscamos conhecê-lo por meio da construção da linha do tem-
po, aplicação de questionário e entrevista narrativa1. A pesquisa, 
qualitativa de natureza interpretativa, foi norteada pelo objetivo de 
compreender a experiência decorrente do processo de expatriação 
de executivos homens, brasileiros e solteiros. Esse objetivo geral des-
dobrou-se nos seguintes objetivos específicos: 

entender a carreira a partir da expatriação; •	

compreender as perdas e os ganhos decorrentes da expa-•	
triação no âmbito relacional; 

compreender a experiência pessoal do expatriado em re-•	
lação à adaptação intercultural, tanto no contexto social 
quanto no profissional; 

compreender o papel da família de origem•	 2 na adaptação 
do expatriado à nova cultura; 

entender a experiência decorrente da repatriação.•	

Os dados foram analisados por meio da técnica de análise temá-
tica, o que nos permitiu identificar temas a partir dos dados colhidos 
(EZZY, 2002). A análise dos dados abordou temas, definidos previa-
mente, e evidenciou a experiência decorrente do processo de expa-
triação vivida pelos participantes da pesquisa. Os temas aproximam 
as experiências dos participantes, ao mesmo tempo em que respei-
tam a singularidade de suas narrativas, remetendo à compreensão so-
bre os executivos e suas carreiras, famílias, amigos e a vida afetiva no 

1  A abordagem narrativa foi adotada com o objetivo de compreender, por 
meio das histórias contadas, a experiência dos participantes em relação 
à expatriação (CRESWELL, 2014). Desenvolver uma pesquisa qualitativa 
de abordagem narrativa consiste em “[...] focar no estudo de um ou dois 
indivíduos, reunir dados por meio da coleta das suas histórias, relatar as suas 
experiências, ou usar estágios do curso da vida” (CRESWELL, 2014, p. 68).

2  De acordo com Papalia; Feldman (2013), a família de origem é a unidade 
constituída por pai e mãe, ou por apenas um destes, seus filhos (biológicos ou 
adotados) e enteados.


