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Este estudo tem como objetivo analisar o comportamento resiliente de brasileiros expatriados na 
China, diante da experiência de expatriação. Como método de pesquisa adotou-se uma abordagem 
qualitativa, de caráter exploratório e descritivo. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 
doze expatriados brasileiros na China, as quais foram analisadas sob a luz da técnica de análise de 
conteúdo (BARDIN, 2011). As categorias de análise definidas a priori foram: a experiência de 
expatriação, situações de adversidade, dinâmica do comportamento resiliente e, fatores e resultados 
resilientes. Estas categorias foram definidas com base no enfoque teórico de Hofstede (1991), 
Grotberg (2005) e Minello (2010). Também foram definidas duas categorias de análise não a priori -
emoções e sentimentos relacionados à família e percepção da cultura chinesa relacionada aos 
negócios-, que emergiram a partir do relato dos entrevistados. Como resultados, destaca-se que a 
experiência de expatriação está repleta de situações de adversidades cotidianas, especialmente 
relacionadas às diferenças culturais entre brasileiros e chineses, tais como os diferentes hábitos de 
higiene e alimentação, cheiros, gestos, idioma chinês, e comunicação no sentido de compreender a 
forma de pensar dos chineses. Nesse sentido, a primeira reação dos expatriados era a negação, 
manifestada por raiva, irritação, insegurança e ojeriza; isso se deve pelo fato de que tais situações não 
faziam parte do modelo mental dos expatriados brasileiros entrevistados, o que ocasionou em choque 
cultural. No entanto, uma das adversidades que mais foi evidenciada entre os entrevistados, estava 
relacionada à distância geográfica, que gerou o sentimento de sofrimento por causa da saudade dos 
familiares e das pessoas que tinham convivência no Brasil, e o sentimento de isolamento pela 
dificuldade de fazer novos grupos sociais, em um primeiro momento da experiência. No ambiente 
profissional, o fuso horário foi um elemento que contribuiu para o estresse dos expatriados, devido à 
longa jornada de trabalho que tinham que fazer para participar das atividades da empresa tanto no 
horário do Brasil quanto da China. Diante disso, foi possível perceber oscilação entre momentos de 
estabilidade emocional e momentos de angústia e isolamento, o que pode ser relacionado ao 
dinamismo do comportamento resiliente dos expatriados, ora positivo, ora negativo. Salienta-se, como 
fatores resilientes, a busca pelo apoio social nos colegas de trabalho, na internet, por meio de cursos e, 
pela formação de grupos de brasileiros ou de estrangeiros, a busca por aprender mais sobre a cultura 
chinesa, o idioma chinês e inglês. Para os expatriados casados, a família nuclear (cônjuge e filhos) 
ficou mais unida, representando um forte suporte emocional para enfrentar as dificuldades da 
expatriação juntos. Outro resultado dessa experiência, em decorrência do comportamento resiliente 
positivo, foi a abertura de consciência para compreensão da cultura chinesa, em que repercutiu em 
amadurecimento, paciência, desenvolvimento pessoal, além do crescimento e valorização profissional. 
 
Palavras-chave: Resiliência. Comportamento Resiliente. Processo de Expatriação. 
Expatriados. Cultura. Brasileiros. China. 
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This study aims to analyze the resilient behavior of Brazilian expatriates in China, in the face of 
expatriation experience. As a research method was adopted a qualitative, exploratory and descriptive 
study. Semi-structured interviews were conducted with twelve Brazilian expatriates in China, which 
were analyzed with the technique of content analysis (Bardin, 2011). The categories of analysis 
defined a priori were: the experience of expatriation, situations of adversity, dynamic of behavior 
resilient, and, factors and resilient results. These categories were defined based on the theoretical 
approach of Hofstede (1991), Grotberg (2005) and Minello (2010). Were also defined two categories 
of analysis not a priori - emotions and feelings related to family and perception of Chinese culture 
related to business - which emerged from the respondent’s reports. As a result, it is emphasized that 
the experience of expatriation has lots of adversities in everyday situations, especially related to 
cultural differences between Brazilians and Chinese, like the different habits of hygiene and food 
smells, gestures, Chinese language, and communication in order to understand the thinking of the 
Chinese people. Accordingly, the first expatriates reaction was denial, manifested by anger, irritation, 
insecurity and disgust; This is due to the fact that such situations were not part of the mental model of 
Brazilians expatriates interviewed, which resulted in cultural shock. However, one of the adversities 
that was more evident among respondents was related to geographical distance, which generated the 
feeling of suffering because of missing relatives and people who were living in Brazil. In the 
professional environment, the timezone was an element that contributed to the stress of expatriates due 
to long working hours they had to do to participate in the activities of the company in both time of 
Brazil and China. Thus, it was possible oscillation between moments of emotional stability and 
moments of grief and isolation, which can be related to the dynamics of resilient behavior of 
expatriates, sometimes positive, sometimes negative. It is noted as resilient factors, the search for 
social support in co-workers, on the internet, on courses and search for groups of Brazilian or foreign, 
seeking to learn more about Chinese culture, Chinese and English language. For expatriates married, 
nuclear family (spouse and children) was more united, representing a strong emotional support to face 
the difficulties of expatriation together. Another result of this experience, as a consequence of the 
positive resilient behavior, was the opening of consciousness to understand the Chinese culture, that 
reflected in maturity, patience, personal development, and professional growth and development. 
 
Keywords: Resilience. Resilient Behavior. Expatriation Process. Expatriates. Culture. 
Brazilians.China. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 As transformações provocadas pela globalização no ambiente dos negócios levaram 

empresas à reformulação das suas estratégias de crescimento via expansão de operações fora 

do seu país de origem. Em um sistema econômico supostamente mais aberto, empresas se 

vêem mais ameaçadas pela competitividade do ambiente doméstico e, ao mesmo tempo, 

motivadas com as oportunidades de internacionalizar suas operações (VASCONCELLOS, 

2008).  

Para Malek e Budhwar (2013), o cenário global tem proporcionado o crescimento das 

corporações multinacionais para se direcionarem, com uma diversificada força de trabalho, 

para a região da Ásia-Pacífico. Nessa perspectiva, segundo vários autores como Nickels e 

Wood (1999), Dunning (2001), Brouthers e Hennart (2007) e Johanson e Vahlne (2009), 

existem várias formas de internacionalização, as quais invariavelmente necessitam de 

profissionais capazes, habilitados e com as competências necessárias para proporcionar um 

retorno adequado para a empresa atuante fora do seu país de origem.  

Essas empresas, na visão de Floriani (2010) no momento que decidem se 

internacionalizar, na busca de um melhor desempenho no mercado internacional, deverão 

desenvolver competências específicas para atender e atuar em um mercado culturalmente 

diferente. Nesse momento, surge a necessidade de as empresas enviarem um quadro de 

funcionários para implantar e gerenciar o empreendimento no exterior, disseminar seu modelo 

de gestão, sua tecnologia e principalmente sua cultura organizacional (ORSI, 2010; MALEK 

e BUDHWAR, 2013), dentre outros aspectos. Esses profissionais, denominados expatriados, 

segundo Caligiuri (2000), têm o compromisso de atingir o nível de desempenho esperado pela 

organização. Para isso, ainda na visão de Orsi (2010) e Malek e Budhwar (2013), não bastam 

características e competências habituais necessárias à operação doméstica, mas também é 

necessária a compreensão sobre a cultura do país de destino, o processo de comunicação no 

contexto desse país e a capacidade do expatriado em lidar com a diversidade cultural estando, 

muitas vezes, sozinho em um país estranho.  

Uma vez que o país de destino do expatriado apresenta traços culturais em âmbitos 

organizacional e nacional diferentes do seu país de origem, podem surgir comportamentos 

distintos do seu habitual, como é o caso da China para os brasileiros, foco deste estudo. De 

acordo com Kevin Tang, Diretor da Câmara de Comércio Brasil-China, a China apresenta 
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diferenças culturais em relação ao Brasil, o que pode trazer dificuldades de entendimento nos 

negócios. No entanto, mesmo assim, a China alcançou o posto de principal parceiro comercial 

para vários países, inclusive para o Brasil (CÂMARA BRASIL CHINA, 2012), o que por 

consequência favorece o intercâmbio de profissionais para atuarem nesses países. 

Nesse sentido conhecer a experiência de brasileiros na China e compreender as 

situações de estresse ocasionadas naquele país e a forma como o expatriado lida com essas 

dificuldades, mediante seu comportamento resiliente, pode trazer um conhecimento útil para 

as empresas que já possuem e as que desejam fazer negócios com a China. 

 Para Freitas (2010), a vivência internacional exige respeito a uma realidade cultural 

diferente, assim como uma abertura de espírito por parte do profissional, pois na medida em 

que os diferentes grupos começam a interagir, há uma tendência para o surgimento de 

conflitos e de mal entendidos. Malek e Budhwar (2013) complementam essa ideia ao 

evidenciar que ao vivenciar as diferenças de cultura, é inevitável surgir o sentimento de medo 

do desconhecido, de ansiedade e de incerteza. Essas atitudes não usuais podem gerar estresse 

no expatriado, o que pode influenciar a queda de produtividade e consequentemente do 

desempenho da organização. 

Lidar com situações de estresse em um ambiente novo, com múltiplas perspectivas, 

demanda uma alta capacidade de adaptação e flexibilidade, ao mesmo tempo em que requer 

uma baixa ansiedade para tolerar circunstâncias como as ambigüidades, a falta de feedback 

imediato, e o isolamento prolongado, segundo Freitas (2010). 

 Na visão de Lazarus e Folkman (1994), o estresse é visto como uma relação particular 

entre o sujeito e o meio, visto pela pessoa como um excedente aos recursos que ela dispõe, 

colocando seu bem-estar em perigo. Nesse contexto, a condição de estressor está intimamente 

relacionada à percepção que a pessoa tem da situação, da sua interpretação do evento 

potencialmente gerador de estresse (RUTTER, 2012). Dessa forma, de acordo com Minello 

(2010), a maneira como as pessoas percebem e reagem a situações adversas evidenciam a 

capacidade de resiliência das mesmas, ou seja, se a pessoa for frágil, ficará mais vulnerável, 

podendo gerar um comportamento resiliente negativo; se for mais forte e aprender com a 

experiência, mais resiliente será, emergindo então, um comportamento resiliente positivo.  

Nesse sentido, a resiliência é definida como um processo que consiste na capacidade 

humana de enfrentar e superar situações de adversidade, saindo fortalecido ou transformado 

das mesmas (GROTBERG, 2005). Este conceito, por sua vez parece estar coerente com o 

pensamento de Caligiuri (2000) e de Orsi (2010), ao evidenciarem a importância de 



15 
 

 

habilidades resilientes como uma das características que o profissional expatriado deve 

possuir para desempenhar suas funções de maneira adequada. 

No intuito de clarificar o contexto apresentado, definiu-se a problemática desta 

proposta, a qual apresenta-se a seguir. 

 

 

1.1 Definição da problemática de estudo 

 

 

Nas últimas décadas, há um interesse na academia por estudar a expatriação (STAHL 

e CALIGIURI, 2005). Dentre as temáticas de pesquisa relacionadas ao expatriado, pode-se 

citar remuneração, cargo, salários, transferência de conhecimento de matriz para subsidiária, 

dentre outros (ORSI, 2010; WANG et al., 2009). E em relação aos aspectos voltados para o 

comportamento do expatriado, destacam-se estudos relacionados à cultura, ao ajustamento, à 

adaptação de seus filhos, cônjuge e do próprio expatriado, dentre outros (BLACK e 

MENDENHALL, 1991; CALIGIURI, 2000; STAHL e CALIGIURI, 2005).  

 No que diz respeito aos aspectos do comportamento do indivíduo expatriado, é 

importante ressaltar que a expatriação leva o indivíduo a conviver com situações distintas do 

seu habitual, o que pode gerar situações de estresse. Dependendo como o expatriado lida com 

essas situações, pode afetar o seu desempenho na empresa e até mesmo a sua permanência no 

país destino. Alguns autores (HOFSTEDE, 1991, STAHL e CALIGIURI, 2005; FROESE e 

PELTOKORPI, 2011) evidenciam que a desistência da expatriação é um problema comum 

das empresas que enviam seus funcionários para o exterior. Os motivos que levam a esse 

retorno prematuro do expatriado para a sua terra natal geralmente estão associados à 

dificuldade de adaptação.  

 Com base no exposto, o conceito de resiliência parece adquirir especial importância, 

pois de acordo com Barlach et al. (2008) pode ser o componente diferencial entre o 

enfrentamento da situação que leva ao crescimento psicológico ou a sensação de vitimização, 

de transformação de crises em oportunidades. Diante disso, surgem temáticas que buscam 

compreender o comportamento do expatriado no país destino e a resiliência é uma delas. Orsi 

(2010) destaca a resiliência como uma habilidade necessária ao cotidiano do expatriado.  

Minello, Scherer e Alves (2012) parecem corroborar a ideia acima ao mencionar que a 

resiliência pode ser considerada uma competência, o que vai ao encontro da ideia de Caligiuri 
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e Tarique (2012) que afirmam que uma das preocupações da gestão internacional de empresas 

é reter profissionais com competências interculturais, capazes de lidar com a diversidade. 

 No caso dos expatriados diversas competências são necessárias para viver e trabalhar em 

um ambiente distinto do seu. Ressalta-se que a resiliência é um construto que vem sendo 

investigado na área de desenvolvimento humano (INFANTE, 2005) e vem ganhando cada vez 

mais espaço na área de gestão de pessoas, tendo em vista a sua importância para os indivíduos 

nas organizações. Nesse sentido, percebe-se a relevância do tema proposto em virtude da 

possibilidade de se gerar novas perspectivas para a academia e para as organizações 

internacionalizadas. Assim, esta pesquisa tem como tema o comportamento resiliente diante 

da experiência vivenciada por expatriados que, ao serem enviados para outros países, se 

deparam com situações de estresse em âmbitos profissional e pessoal.  

 Levando-se em consideração o exposto, a presente pesquisa busca responder a 

seguinte questão: 

Como se caracteriza o comportamento resiliente de expatriados brasileiros na 

China diante da experiência de expatriação? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar o comportamento resiliente de expatriados brasileiros na China diante da 

experiência de expatriação. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Identificar características comportamentais dos expatriados no processo de 

expatriação; 

 Identificar, na perspectiva dos expatriados, situações estressoras que surgiram 

durante a experiência de expatriação; 
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 Identificar o surgimento de comportamento resiliente dos expatriados diante de 

situações estressoras na experiência de expatriação;  

 Investigar os aspectos associados ao comportamento resiliente dos expatriados no 

processo de expatriação e suas repercussões no cotidiano destes indivíduos. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

 

O cenário dinâmico do mundo do trabalho instiga a necessidade de estudos de novas 

variáveis que evidenciem o comportamento das pessoas. O estudo do fenômeno resiliência é 

ainda recente nas ciências sociais, pois vem sendo pesquisado aproximadamente há quarenta 

anos e tem seu ponto de partida na Psicologia. Sua definição não é clara, pois os fatores e as 

variáveis a serem considerados nos fenômenos humanos são complexos e múltiplos, além das 

dificuldades em esclarecer o que é considerado risco e adversidade, bem como adaptação e 

ajustamento (YUNES e SZYMANSKI, 2001). A resiliência, de acordo com Rutter (2012), é a 

resistência ao estresse e o grau de resistência varia de acordo com as circunstâncias e 

peculiaridades que o ambiente apresenta.  

Conforme estudos de Orsi (2010), no ambiente organizacional, onde os funcionários 

atuam em alto nível de exigência, há uma tendência em acontecer situações que causam 

estresse ao funcionário, e quando se trata de cumprir suas atividades em esfera internacional, 

essas situações de estresse podem tomar uma dimensão maior. É o que pode ocorrer quando 

uma empresa se internacionaliza e envia funcionários expatriados para representá-la no país 

de destino. O comportamento resiliente mediante uma situação de estresse é uma habilidade 

que pode diferenciar o profissional expatriado no momento de solucionar dificuldades. Esta 

capacidade pode estar atrelada às características que Freitas (2010) menciona serem exigidas 

de um profissional que vive uma experiência como esta, tais como a abertura de espírito, o 

estímulo pelo desafio, a curiosidade quanto ao diferente, uma genuína capacidade de 

observação e de leitura de cenários, bem como o respeito a uma realidade cultural diferente da 

sua.  

Segundo a pesquisa de Gialain (2009), os principais estudos referentes à expatriação, 

tanto os que buscam mecanismos de motivação para redução de falhas como os que 

impulsionam o aumento da competitividade global de multinacionais, se referem a: critérios e 

processos de seleção do expatriado, ajustamento e treinamento cultural do expatriado e 
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família, importância da adaptação da família do expatriado, compensação e benefícios nos 

processos de expatriação, custos/complexidade no gerenciamento dos processos de 

expatriação, expatriação no contexto da carreira/repatriação, expatriação e gênero e 

expatriação e casais com carreira paralela. No entanto, dentre as publicações sobre 

expatriação pesquisadas por Gialain (2009), não foram mencionados estudos sobre o 

comportamento resiliente na experiência dos expatriados. 

 No que tange a resiliência os principais estudos estão voltados para a área da 

psicologia, com crianças, adolescentes e adultos que são capazes de sobreviver e superar 

adversidades como condições de pobreza, violência intrafamiliar, doença mental dos pais ou 

catástrofe natural, entre outras (LUTHAR, 2000; YUNES e SZYMANSKI, 2001; INFANTE, 

2005). Na área de administração, ainda são poucos estudos que tratam sobre resiliência (JOB, 

2003, BARLACH et al. 2008; VERGARA, 2008; MINELLO, 2010). Esta aparente lacuna na 

literatura ratifica a relevância de averiguação do tema, pois poderá contribuir com ambos os 

assuntos: resiliência e expatriação.  

Com o intuito de realizar a relação dos assuntos, este estudo tem como unidades de 

análise brasileiros expatriados na China. A escolha do país China, justifica-se pelo fato de que 

suas relações bilaterais com o Brasil estão crescendo cada vez mais (BRASIL, 2011). De 

acordo com a Fundação Dom Cabral (2012), a China está entre os principais destinos das 

empresas brasileiras que planejam entrar em novos mercados. Além disso, McNulty  et al. 

(2013) relatam que a Ásia irá se tornar o destino dos mercados emergentes mais provável para 

expatriados na próxima década. A China, hoje, representa a 2ª maior economia mundial, 

detém o maior mercado consumidor do planeta, que conta com mais de 500 milhões de 

clientes potenciais que compram dos mais diversos setores, inclusive o Brasil (CÂMARA 

BRASIL CHINA, 2012). No entanto, segundo Claudio Frischtak, consultor do Conselho 

Empresarial Brasil-China, ainda há falta de conhecimento de mercado por parte dos 

brasileiros em relação à China e vice-versa. Na percepção do consultor, o Brasil, em termos 

de governo, sociedade e negócios, deve prestar mais atenção às peculiaridades que dizem 

respeito aos aspectos culturais do mercado chinês (CÂMARA BRASIL CHINA, 2012).  

Nesse sentido, a busca pela compreensão do comportamento resiliente do expatriado 

brasileiro na China diante das situações de estresse vivenciadas no processo de expatriação, 

justifica-se ainda pela possibilidade de contribuição para minimizar os efeitos dessas situações 

para os expatriados e, conseqüentemente, para as organizações, que também são atingidas por 

eles. Além disso, o conhecimento que pode ser gerado a partir da compreensão do 

comportamento do indivíduo expatriado parece colaborar com as estratégias de gestão de 
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pessoas das organizações internacionalizadas e principalmente organizações brasileiras que 

possuem subsidiárias na China, pois ter o conhecimento sobre o ambiente ao qual irá se 

inserir permite que a empresa tenha uma capacidade preditiva sobre o comportamento de seus 

funcionários no exterior. Desse modo, é possível aplicar práticas e instrumentos para 

prevenção de problemas, como treinamentos, palestras, acompanhamento, minimizando as 

situações de estresse e melhorando o bem-estar dos seus funcionários enviados ao exterior.       

 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

 

Neste capítulo primeiro foi apresentada a definição da problemática, os objetivos e a 

justificativa deste estudo, a fim de estruturar de forma sucinta a contextualização acerca de 

resiliência e de expatriação para este trabalho. 

O segundo capítulo é constituído pela revisão da literatura condizente à área de 

pesquisa proposta e está dividido em duas partes. A primeira se refere ao processo da 

resiliência que abrange os primeiros estudos; conceitos associados a este tema; o 

comportamento resiliente no processo dinâmico da resiliência; e a resiliência no contexto 

intercultural. A segunda parte compreende o processo de expatriação, que abrange aspectos 

como gestão internacional e expatriação; uma breve apresentação sobre o expatriado; 

características e desafios do expatriado; contexto intercultural; e processo de adaptação do 

expatriado.  

O método utilizado é apresentado no terceiro capítulo, a fim de levantar o conteúdo 

considerando a problemática de pesquisa. Nesta parte são apresentadas as etapas da pesquisa 

divididas em definição da pesquisa, coleta de dados e a análise dos dados. 

No quarto capítulo, são apresentados os resultados e discussões, considerando a 

análise de conteúdo das entrevistas.  

E, por fim, o quinto capítulo, onde serão abordadas as considerações finais, 

contribuições, limitações e sugestões futuras para o tema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Neste capítulo apresenta-se a sustentação teórica deste estudo composta por duas 

partes. A primeira parte aborda sobre o processo da resiliência e a segunda parte apresenta o 

processo de expatriação. 

 

 

 

2.1 O processo da resiliência 

 

 

A resiliência é objeto de estudo de disciplinas diversas como física, medicina, 

educação, trabalho social, psicologia, (TRUFFINO, 2010) e mais recentemente administração 

(JOB, 2003; BARLACH et al., 2008; VERGARA, 2008). No entanto, o seu conceito é 

complexo e ainda não bem definido, devido à existência de múltiplos fatores envolvidos 

(TRUFFINO, 2010). 

No intuito de facilitar o entendimento acerca do tema resiliência, bem como sua 

utilização neste estudo, aborda-se nesta seção, os primeiros estudos sobre resiliência, alguns 

conceitos associados a este tema, a resiliência como um processo dinâmico e a resiliência no 

contexto intercultural. Tal estrutura se dá em função do raciocínio desenvolvido sob a ótica do 

comportamento humano no contexto das organizações, que envolve as relações entre vida 

pessoal e vida profissional; sendo que, neste ensaio, essa relação tem como objeto de pesquisa 

o comportamento resiliente de expatriados brasileiros em um contexto de cultura 

organizacional e nacional na China. 

 

 

2.1.1 Primeiros estudos sobre resiliência 

 

 

Resiliência é uma palavra originária do latim, vem de resilio, que significa retornar a 

um estado anterior. Este significado foi utilizado, primeiramente, na Engenharia e na Física, 

para definir a capacidade de um corpo físico voltar ao seu estado normal, depois de ter sofrido
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 uma pressão sobre si, sendo Thomas Young um dos precursores a descrever experimentos 

sobre tensão e compressão de barras. Este cientista inglês buscava a relação entre a força que 

era aplicada em um corpo e a deformação que esta força produzia. (YUNES, 2003; 

BARLACH et al., 2008). 

Segundo Yunes (2003), o estudo do fenômeno da resiliência é recente nas ciências 

sociais e humanas, tendo como seu ponto de partida a Psicologia. Sua definição ainda não é 

clara e precisa como na Física ou na Engenharia, pois os fatores e as variáveis a serem 

considerados nos estudos dos fenômenos humanos são múltiplos e complexos, além da 

dificuldade em esclarecer o que é considerado risco e adversidade, bem como adaptação e 

ajustamento (YUNES, 2001; 2003). 

A pesquisa sobre resiliência nas ciências humanas surgiu a partir de estudos de 

crianças em risco de psicopatologia (SAPIENZA e MASTEN, 2011). Poletto e Koller (2006) 

afirmam que essa discussão teve início nos anos de 1970 com o psiquiatra Rutter, que tinha 

como foco de pesquisa a adaptação da criança em ambientes conflituosos. 

Na área de Psicologia Social, Melillo (2005), Infante (2005) e Barlach et al., (2008) 

mencionam Werner (1982) como o precursor nos estudos de resiliência. Werner (1982) 

pesquisou crianças em condições de extrema pobreza na ilha de Kauai (Havaí), que 

vivenciaram situações de estresse, como dissolução de vínculo parental, alcoolismo, abuso, 

dentre outros, e mesmo expostas a estas situações de risco, concluiu-se que havia nelas a 

capacidade de superar as adversidades e construir-se como pessoas de forma positiva 

(MELILLO, 2005; INFANTE, 2005). 

Essa capacidade, de acordo com Yunes (2003), foi associada, na época, aos termos 

invencibilidade ou invulnerabilidade, um dos achados precursores sobre resiliência na 

Psicologia. Outro estudo semelhante com este mesmo enfoque foi o do psiquiatra infantil E. J. 

Anthony, em 1974, na área de psicopatologia do desenvolvimento, quando estudou crianças 

que passaram por períodos extensos de adversidade e estresse psicológico e apesar disso 

apresentavam saúde emocional e alta competência, o que foi considerado invulnerabilidade 

(WERNER e SMITH, 1992, apud YUNES, 2003). 

No entanto, invulnerabilidade denota resistência absoluta ao estresse, de pessoas com 

um temperamento especial, fruto talvez de condições genéticas especiais e dotadas de uma 

boa capacidade cognitiva (MELILLO, 2005), uma característica inata, não sujeita a 

mudanças, intrínseca ao indivíduo (POLETTO e KOLLER, 2006); contudo, sabe-se que 

quando o indivíduo está frente a uma adversidade ele fica sujeito a forças desintegradoras que 

ameaçam sua saúde física e psíquica, porém é capaz de sair fortalecido (BARLACH, 2005).  



23 
 

 

Já o termo oposto, vulnerabilidade, associado à resiliência define as suscetibilidades psíquicas 

individuais que aumentam os efeitos dos estressores e não permitem que a pessoa tenha uma 

resposta satisfatória à situação de estresse (MINELLO, 2010). 

A ideia de que a resistência a estressores advém somente de condições inatas foi se 

modificando, pois, já pensa-se que essa imunidade pode ser promovida, assim como a 

resiliência pode ser desenvolvida na pessoa, principalmente nas crianças (MELILLO, 2005). 

Nesse sentido, para Shiner e Masten (2012), os indivíduos que enfrentaram altas ou baixas 

adversidades na infância com apoio externo, ou seja, com pessoas próximas como família e 

amigos, apresentam uma tendência de ter uma vida adulta bem sucedida, pois apresentam 

capacidades de regulação emocional, empatia e conexão, dedicação escolar, domínio e 

exploração. Isto também é observado a partir do fato que todas as crianças do estudo de 

Werner, citado anteriormente, haviam tido um apoio irrestrito de um adulto significativo, 

familiar ou não (MELILLO, 2005; INFANTE, 2005). Aparentemente, isso não se refletia nas 

características físicas ou intelectuais da criança, no entanto, o afeto recebido era a base para o 

seu desenvolvimento ao longo da vida (MELILLO, 2005). 

A partir disso, verificou-se que além das características intrínsecas, inatas do 

indivíduo, havia também fatores externos que podem ser promovidos para melhorar as 

condições resilientes do ser humano (MELILLO, 2005). Evidencia-se, então, que os fatores 

intrínsecos associados à resiliência fazem parte da primeira geração dos estudos sobre o tema 

e os fatores extrínsecos ao indivíduo caracterizam a segunda geração (MINELLO, 2010). Os 

intrínsecos envolvem a personalidade, temperamento, percepção, comportamento, dentre 

outros; os extrínsecos, por sua vez, referem-se ao nível socioeconômico, a estrutura familiar, a 

presença de um adulto próximo, os quais também caracterizam-se como fatores de proteção, 

tendo os mesmos a capacidade de modificar os efeitos negativos das adversidades da vida 

(LUTHAR, 2000; MINELLO, 2010); este enfoque é discutido no decorrer deste estudo. Neste 

contexto, a resiliência pode ser vista como uma relação complexa entre características do 

indivíduo e o ambiente que o cerca (YUNES, 2003; JOB, 2003; RUTTER, 2012). 

 

 

2.1.2 Evolução do conceito de resiliência 

 

 

Rutter (1999) caracteriza resiliência como um conjunto de processos sociais e 

intrapsíquicos que possibilitam a pessoa a ter uma vida sadia, embora viva em um ambiente 
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conturbado. Grotberg (1997) expõe a ideia de que essa característica é uma capacidade 

humana universal. Já na visão de Melilo e Ojeda (2005), o ser humano não nasce resiliente e 

nem adquire essa competência naturalmente; os autores consideram o desenvolvimento da 

resiliência dependente da interação entre a pessoa e os outros seres humanos que as cercam e 

que estão inseridos em um contexto. 

Na visão de Montpetit et al. (2010), a resiliência já foi considerada uma característica 

ou um traço do indivíduo e hoje já é de conhecimento que existem diversos conceitos 

envolvidos, o que torna a resiliência mais aceita como um processo (LUTHAR et al., 2000). 

Mais recentemente, pesquisadores de resiliência vêm descrevendo processos comuns 

que permitem aos indivíduos se adaptar bem, não só para grandes acontecimentos da vida 

como catástrofes, mas dificuldades diárias (LAZARUS e FOLKMAN, 1984; MONTPETIT, 

2010). Essa ideia partiu de Masten (2001), que se refere ao termo em inglês “ordinary 

magic”, que significa que a resiliência não vem de qualidades raras e especiais, mas da 

“mágica comum” do dia a dia, dos recursos humanos normativos do cérebro, da mente, do 

corpo e das relações interpessoais. Estudos com essa concepção já estão sendo realizados 

como o de Monpetit (2010), com eventos estressores do dia a dia, e como é o caso desse 

estudo de resiliência de expatriados. Sob este enfoque cabe resgatar a famosa afirmação de 

Karl Popper (1999) - "all life is problem-solving” – que em português significa que a vida 

inteira é uma resolução de problemas (LEIPOLD e GREVE, 2009). 

De acordo com Masten (2011), nas pesquisas sobre a psicologia ou desenvolvimento 

humano, a resiliência do indivíduo é, usualmente, o foco de preocupação geral, com ênfase 

nos processos que podem ser responsáveis por diferenças individuais nos padrões de 

adaptação, função e desenvolvimento do indivíduo. Como um domínio de investigação, a 

resiliência no desenvolvimento humano refere-se ao estudo de processos de capacidade para, 

ou caminhos e padrões de adaptação positiva durante ou após distúrbios ou ameaças 

significativas (MASTEN, 2011). A ideia de Grotberg (2005) sustenta um enfoque distinto 

daquele apresentado por Masten (2011); quando diz que esse é um processo que excede o 

simples superar, já que permite ao indivíduo sair fortalecido, o que, necessariamente, afeta a 

saúde mental e a qualidade de vida. 

Nesse sentido, Sapienza e Masten (2011) afirmam que a pesquisa sobre o tema 

resiliência está mudando para concepções mais dinâmicas e integrativas, caracterizada por 

estudos que incluem múltiplos níveis de análise, perspectivas multidisciplinares, e se 

concentram em processos de mudança. Logo, o objeto de estudo da resiliência, além dos 

indivíduos, também passa a ser a “superação” de crises e adversidades em grupos e 
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organizações (YUNES e SZYMANSKI, 2001; YUNES, 2001; SAPIENZA e MASTEN, 

2011). Ressalta-se, então, que, na visão de Vergara (2008), a importância de pesquisas na área 

de gestão de organizações, tendo como base a teoria da resiliência, se sustenta na perspectiva 

de que tal gestão se dá por meio da interação dos indivíduos dentro do contexto 

organizacional; o que evidencia a necessidade de ampliação do campo de pesquisa sobre este 

tema.  

Barlach et al., (2008) comentam sobre a resiliência dos indivíduos nas organizações ao 

perceber que condições de adversidade são impostas aos funcionários nas empresas, de 

maneiras implícitas ou explícitas, percebidas ou não pelo sujeito organizacional, que 

demandam a mobilização ou a criação de recursos para o seu enfrentamento. Essas 

adversidades podem ultrapassar os limites da vida profissional e passar para a vida pessoal 

(BARLACH et al., 2008); como no caso do presente estudo que tem como objetivo analisar o 

comportamento resiliente de expatriados brasileiros na China, cuja experiência influencia, 

tanto o lado profissional, quanto o pessoal desses indivíduos. 

No que se refere à literatura brasileira, além do estudo de Barlach, Limongi-França e 

Malvezzi (2008), que abordam sobre o conceito de resiliência aplicado às organizações, 

encontram-se outras pesquisas no Brasil que lincam a resiliência e o comportamento humano 

no contexto organizacional, como por exemplo: Job (2003), que investigou os sentidos do 

trabalho, fatores de sofrimento e de resiliência em trabalhadores industriais; Bedani (2008), 

que analisou a resiliência em gestores de pessoas de uma organização de grande porte; 

Vergara (2008) que analisou a resiliência de profissionais angolanos de organizações públicas 

e privadas; Carvalho (2009), que pesquisou sobre a relação entre resiliência e socialização 

organizacional, em novos funcionários de uma universidade do Brasil e outra da Noruega; 

Cangussu e Sachuk (2009), que analisaram a resiliência de empresários egressos de uma 

organização; Minello (2010), que estudou a resiliência de empreendedores que vivenciaram o 

insucesso empresarial; Bacchi e Pinheiro (2011), que pesquisaram a correlação entre assédio 

moral no trabalho e resiliência. Em relação ao comportamento resiliente de expatriados, 

objeto de estudo deste trabalho, foi encontrada apenas uma pesquisa realizada no Brasil, de 

Borba (2008), que discorre sobre individuação e expatriação, com foco na resiliência da 

esposa do expatriado. 

No que se refere à literatura estrangeira, para Yunes (2003), há alguns pesquisadores 

que se destacam como Michael Rutter, Emily Werner, Ruth Smith, Norman Garmezy, Ann S. 

Masten, Suniya Luthar, os quais delinearam a questão da resiliência na área da Psicologia, e 

este delineamento, por sua vez, foi transposto para a área da administração (VERGARA, 
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2008). Dentre os autores destacados por Yunes (2003) cabe salientar Luthar, Masten e Rutter, 

como autores de diversos trabalhos sobre o tema em questão e que são frequentemente 

referenciados por outros pesquisadores da área. 

Em função dessa nebulosidade sobre a definição do conceito de resiliência, apresenta-

se o Quadro 1 que destaca alguns conceitos de resiliência referenciados por autores citados 

neste estudo. Para cada conceito relacionado no referido quadro foram destacadas palavras-

chave que o representam, a fim de verificar similaridades e/ou discrepâncias entre os mesmos. 

Este destaque foi feito no intuito de contribuir para a compreensão do tema em questão e para 

clarificar a escolha do conceito de resiliência adotado para este estudo; o qual apresenta-se 

adiante. 

 

 
Autor(es) Conceito de Resiliência Palavras-chave 

LUTHAR 
(2000) 

Processo dinâmico em busca de uma adaptação positiva em 
situações de adversidade ou que potencialmente podem ser 
geradora de riscos. 

Processo dinâmico; 
Adaptação positiva; 
Adversidade; 
Riscos. 

LUTHAR, 
CICCHETTI e 

BECKER (2000) 

Processo dinâmico que abrange adaptação positiva dentro do 
contexto de uma adversidade significativa. 

Processo dinâmico; 
Adaptação positiva; 
Adversidade 
significativa. 

MASTEN 
(2001) 

Fenômeno caracterizado por bons resultados em detrimento 
de sérias ameaças para adaptação ou desenvolvimento. 

Bons resultados; 
Ameaças; 
Adaptação; 
Desenvolvimento. 

YUNES e 
SZYMANSKI 

(2001) 

Uma situação de risco, estresse ou experiências adversas 
com respostas finais de adaptação e ajustamento no 
indivíduo. 

Risco; Estresse; 
Experiências adversas; 
Adaptação; 
Ajustamento. 

JOB 
(2003) O desenvolvimento normal sob condições difíceis. 

Desenvolvimento 
normal; 
Condições difíceis. 

BARLACH 
(2005) 

A capacidade de um indivíduo ou grupo de indivíduos, 
mesmo num ambiente desfavorável, de se construir ou se 
reconstruir positivamente frente às adversidades. 

Construir-se; 
reconstruir-se 
positivamente; 
Adversidades. 

GROTBERG 
(2005) 

Resiliência consiste em um processo que abrange fatores 
resilientes, comportamentos resilientes e resultados 
resilientes; é a capacidade humana para enfrentar, superar e 
sair fortalecido ou transformado de experiências adversas. 

Processo; Superar; 
Experiências adversas. 

RUTTER 
(2006; 2007; 2012) 

Conceito interativo, que pode ser visto como uma redução da 
vulnerabilidade em experiências de risco grave, com um 
resultado psicológico relativamente positivo, que poderiam 
trazer sequelas graves. 

Experiência de risco; 
Resultado psicológico 
positivo. 

MASTEN (2011); 
SAPIENZA e 

MASTEN (2011) 

A capacidade de um sistema dinâmico de suportar ou se 
recuperar de desafios significativos que ameaçam a sua 
estabilidade, viabilidade, ou desenvolvimento. 

Sistema dinâmico; 
Desafios significativos; 
Desenvolvimento. 

Quadro 1 - Abordagens conceituais sobre resiliência. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Ao se analisar o Quadro 1, percebe-se que os conceitos de resiliência utilizados estão 

em convergência. As palavras-chave aqui adotadas podem ser verificadas na literatura, no 

momento em que cada autor explica seu conceito, como por exemplo, processo dinâmico, 

adversidade, risco, adaptação positiva. Contudo, quando se investiga de maneira mais acurada 

os respectivos estudos, constata-se a evidência de outros conceitos, aderentes ao construto da 

resiliência, que também contribuem para a ampliação do seu entendimento, como por 

exemplo, estresse, fatores de risco e de proteção, estratégias de enfrentamento (coping); os 

quais serão tratados a seguir. 

 

 

2.1.3 Conceitos associados à resiliência 

 

 

A ausência de um consenso para o construto resiliência repercute em dificuldades para 

sua compreensão. Segundo Taboada et al., (2006), isso acontece devido ao fato que 

encontram-se constantemente outros conceitos associados ao tema resiliência que não 

possuem, muitas vezes, definições claras e explícitas sobre seu significado, o que estimula o 

surgimento de nebulosidade sobre o tema em questão. Tal confusão se dá na medida em que o 

termo resiliência é utilizado para descrever processos diferentes.  

No intuito de contribuir para o entendimento deste estudo e ampliar a compreensão do 

tema, alguns conceitos associados à resiliência foram assumidos como elementos presentes 

nesse construto, que são: estresse, adversidade e risco; (in)vulnerabilidade, fatores de risco e 

fatores de proteção; estratégias de enfrentamento (coping), fatores de proteção e resiliência; e 

adaptação positiva. 

 

 

2.1.3.1 Estresse, adversidade e risco 

 

 

Os termos estresse, adversidade e risco são mencionados frequentemente nos estudos 

que se referem à resiliência (MINELLO, 2010). Barlach et al. (2008) destacam as 

aproximações entre os conceitos de coping (visto mais adiante), estresse e resiliência. 

Contudo, Minello (2010) evidencia a relevância de se considerar que a resiliência está 

relacionada com a adversidade como geradora do estresse. 
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Para Rutter (1987 apud YUNES, 2001) a resiliência pode ser considerada como 

resistência ao estresse, é relativa e tem como base a estrutura interna do indivíduo, suas 

constituições, além do ambiente que o envolve, ou seja, o grau de resistência varia de acordo 

com as circunstâncias e peculiaridades que o ambiente apresenta. Nesse sentido, Lazarus e 

Lazarus (1994), sustentam a ideia de que o estresse estimula o surgimento da resiliência. 

Para Lazarus e Lazarus (1994), a origem do conceito de estresse surgiu no sentido de 

aflição e adversidade. Certas demandas e pressões do ambiente em que vivem podem produzir 

aflição e situações adversas geradoras de estresse em um número significativo de pessoas, e as 

diferenças de grupo e individuais podem diferenciar os tipos de reação. 

A adversidade, por sua vez, remete a experiências de vida negativas ou traumáticas e 

engloba uma gama de subtipos de fatores de risco, seja aguda, como por exemplo, um 

acidente de carro, ou crônica, como por exemplo, maus-tratos (SHINER e MASTEN, 2012). 

Luthar e Cicchetti (2000) trazem outro olhar para este mesmo assunto ao destacar a 

adversidade no mesmo sentido do termo risco, que normalmente abrange circunstâncias de 

vida negativas que são conhecidas por serem estatisticamente associadas a dificuldades de 

adaptação. 

Sobre este tema, é possível encontrar na teoria os termos risco e fatores de risco. 

Shiner e Masten (2012) fazem essa diferenciação ao afirmar que o risco é um termo muito 

amplo que se refere à probabilidade elevada de algum resultado indesejado em uma população 

ou grupo, e um fator de risco geralmente designa um atributo (do indivíduo ou do contexto) 

que está associado com o resultado negativo (risco). Indivíduos com fator de risco têm 

geralmente uma maior probabilidade de desenvolver o resultado indesejado, no entanto se o 

risco for de fato desenvolvido, não significa que acarretará em um resultado negativo, esse 

resultado pode variar de acordo com os fatores de proteção (visto na seção a seguir) do 

sujeito. Percebe-se que risco e fatores de risco são conceitos que estão intimamente 

relacionados, por este motivo, neste trabalho os termos representam o mesmo entendimento.  

Para Lazarus e Folkman (1994), as pessoas, assim como os grupos, diferem quanto às 

suas sensibilidades e vulnerabilidades em relação a certos eventos específicos, bem como em 

suas interpretações e reações diante de situações adversas, como por exemplo, a experiência 

de trabalho em outro país com aspectos culturais muito diferentes do seu. A condição de 

estressor está relacionada à percepção de cada indivíduo; a interpretação da situação 

estressora, portanto, é subjetiva, sendo que o que pode ser considerado como perigo para uns, 

pode ser considerado com um desafio para outros (LAZARUS e FOLKMAN, 1994). Nesse 
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sentido, pode-se evidenciar que a percepção da pessoa frente a um estressor influencia na sua 

capacidade de resiliência. 

Ong et al. (2006) encontrou suporte para duas hipóteses importantes sobre aspectos da 

resiliência - resistência ao estresse e recuperação do estresse. Isto é, os indivíduos que estão 

em maior resiliência deverão ser emocionalmente mais resistentes aos efeitos prejudiciais do 

estresse e irá expor a capacidade de recuperar mais rapidamente desses estressores, uma vez 

que são experimentados. 

Monpetit et al. (2010) também comenta sobre essa abordagem de Ong et al. (2006) e 

apresenta exemplos de estresse no dia-a-dia das pessoas. Segundo os autores até mesmo os 

desafios do cotidiano como problemas de saúde diários, a incerteza sobre os recursos 

financeiros podem ser considerados estresse. 

Outros estudos também sinalizam motivos de estresse no ambiente organizacional. Job 

(2003) identificou em sua pesquisa quais as causas mais frequentes de sofrimento no trabalho, 

são elas: a pressão e a responsabilidade do trabalho, negação das próprias falhas, culpa pela 

desinformação, falta de tempo para a família, falta de apoio, falta de domínio do futuro, 

frustração, pouca liberdade, tarefas estafantes, sentimento de inutilidade, medo da perda do 

emprego ou de ter que demitir alguém, assédio moral, entre outros. 

Constata-se que há certa dificuldade em distinguir os termos, uma vez que os três se 

referem a experiências negativas. Todavia, para a maioria dos autores estudados, o estresse 

parece referir-se a condições temporárias ou transitórias ligadas a eventos de vida, os quais 

sobrecarregam ou excedem os recursos da pessoa. Risco liga-se a eventos negativos que, 

quando presentes, aumentam a probabilidade de o sujeito apresentar problemas físicos, sociais 

ou emocionais. E ambos, estresse e risco, representam adversidades na vida do indivíduo 

(MINELLO, 2010). 

 

 

2.1.3.2 Vulnerabilidade, fatores de risco e de proteção 

 

 

Geralmente o termo vulnerabilidade ou, seu oposto, invulnerabilidade aparecem em 

estudos que explanam sobre fatores de risco e de proteção associados à resiliência. Esse fato 

ocorre uma vez que, a vulnerabilidade, a princípio, pode ser entendida como sendo uma 

situação oposta aos fatores de proteção, pois aumenta as chances de um indivíduo apresentar 

distúrbios comportamentais frente ao risco (TABOADA et al., 2006). Nessa mesma 



30 
 

 

perspectiva, Luthar e Cicchetti (2000), afirmam que fatores de vulnerabilidade abrangem 

índices que exacerbam os efeitos negativos da condição de risco. Seguindo este raciocínio, 

parece correto afirmar que os fatores de proteção minimizam a vulnerabilidade do indivíduo 

frente aos fatores de risco.  

Para Poletto e Koller (2006) a invulnerabilidade consiste em uma característica 

intrínseca ao indivíduo, que significa resistência total ao estresse. Já a vulnerabilidade, está 

relacionada às mudanças que ocorrem no desenvolvimento físico ou psicológico do indivíduo 

em situações de risco (POLETTO e KOLLER, 2006). Logo, a resiliência se opõe a 

vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo abrange todos os domínios de competência pessoal, 

emocional, cognitivo e social (TRUFFINO, 2010). 

Resiliência pode ser modulada por fatores de risco e de proteção. De acordo com 

Truffino (2010) fatores de risco representam variáveis pessoais e ambientais que aumentam a 

probabilidade de respostas negativas em situações adversas. Taboada et al. (2006) apresentam 

abordagem semelhante e afirmam que os fatores de risco são aqueles que aumentam a 

probabilidade de um indivíduo apresentar comportamentos negativos e mal adaptados durante 

seu desenvolvimento. 

Yunes e Szymanski (2001) enfatizam que os fatores de risco, como o estresse, 

necessitam ser refletidos e percebidos como um processo e não como uma variável em si, 

relacionado-o com situações de adversidade - caracterizadas como eventos negativos de vida 

– estes podem aumentar a possibilidade de um indivíduo desenvolver problemas físicos, 

sociais e/ou emocionais. 

Quanto aos fatores de proteção, Taboada et al. (2006) afirmam que auxiliam na 

diminuição (ou eliminação) da probabilidade de influências negativas advindas do risco. 

Truffino (2010) considera os fatores de proteção como um conjunto de variáveis, do sujeito e 

do contexto, que aumentam a capacidade de resistir a conflitos e de lidar com o estresse. O 

efeito desses fatores se manifesta quando o risco está presente, atuando como compensadores 

(modulação, diminuição, ou eliminação). Essa capacidade seria fruto tanto de características 

pessoais dos indivíduos quanto do estabelecimento de vínculos afetivos e de confiança destes 

com o meio (TABOADA et al., 2006). 

As características pessoais são chamadas por Montpetit (2010) de fatores internos 

pessoais de proteção, como as características de personalidade. E como fatores externos de 

proteção Montpetit (2010) considera o apoio social, que incluem laços afetivos entre os 

membros da família que fornecem suporte para momentos estressantes, e apoios 

extrafamiliares tais como amigos, organizações comunitárias, e fatores socioeconômicos; 
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Nesta linha de pensamento, a família e locais de socialização fazem o papel protetor 

(TRUFFINO, 2010). 

O estudo de Lee (2005) traz como exemplo de fatores de proteção, os fatores culturais 

como o orgulho da identidade étnica e a orientação de atitudes para com grupos em um 

contexto de discriminação de Koreanos nos EUA. Esses fatores de proteção moderam os 

efeitos da discriminação, considerada no estudo como um estressor significativo, com efeito 

adverso a saúde, bem estar e ajustamento para as minorias raciais e étnicas.  

Luthar et al. (2000) e Masten (2001) mencionam outros exemplos de fatores de 

proteção como a situação socioeconômica, habilidades cognitivas, o estilo de vida dos pais, e 

auto-percepções positivas. Estes fatores de proteção funcionam para reduzir o desajuste e 

psicopatologia e promover a competência psicológica, emocional e comportamental e o bem-

estar (LEE, 2005). 

 

 

2.1.3.3 Estratégias de enfrentamento (coping), fatores de proteção e resiliência 

 

 

As estratégias de enfrentamento, mecanismos de defesa, ou então, coping, conforme 

denominado por Lazarus e Folkman (1994), estão relacionados a como as pessoas lidam com 

situações estressoras. Trata-se de uma variável individual de acordo com os recursos 

disponíveis no ambiente em questão (LAZARUS e FOLKMAN, 1994). 

Segundo Yunes e Szymanski (2001) coping é uma palavra inglesa, sem tradução no 

português, e pode ser entendida como pólo oposto ao estresse. Nesse sentido, coping é 

definido pelas autoras como um processo cognitivo e comportamental a fim de lidar com 

demandas específicas relacionadas ao estresse. 

Este conceito está em consonância com Lazarus e Folkman (1984, p.141), autores 

precursores nos estudos de coping, que o conceituam como “constantes mudanças cognitivas 

e comportamentais na tentativa de administrar demandas específicas, internas e/ou externas, 

que são avaliadas pelo sujeito como excedendo ou sobrecarregando os recursos pessoais”. 

 Barlach et al. (2008) trazem uma aproximação entre os conceitos de resiliência, 

estresse e coping, a qual afirma que é difícil alcançar a restauração do equilíbrio, tornando 

imperativa a introdução de recursos para o desenvolvimento da resiliência, que por sua vez, é 

associado a uma forma especial de coping diante de situações adversas. Rutter (2012) também 
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apresenta abordagem semelhante ao afirmar que as experiências de risco que tiverem 

estratégias de enfrentamento bem-sucedidas podem gerar fatores de proteção. 

Percebe- então que, tanto coping quanto resiliência são processos relacionados, ou até 

mesmo condicionados a situações de estresse. Enquanto o coping foca a maneira, a estratégia 

utilizada para lidar com a situação, independentemente do resultado obtido, a resiliência 

concentra sua atenção no resultado da(s) estratégia(s) utilizada(s), que seria uma adaptação 

(muito) bem sucedida do sujeito frente às adversidades (TABOADA et al., 2006). 

Barlach (2005) relata que a diferença fundamental entre coping e resiliência, é que a 

resiliência pode ser entendida como um recurso de coping, mais do que uma resposta a um 

estressor temporário ou momentâneo. O recurso de coping, por sua vez, pode ser 

compreendido como um fator de proteção a ser acionado frente aos estressores. 

O coping como fator de proteção remete ao coping bem sucedido diante das situações 

de estresse (YUNES e SZYMANSKI, 2001). Nesse sentido o fator de proteção minimiza o 

efeito do estresse, contribuindo para a resiliência do indivíduo. Seguindo este raciocínio, o 

coping bem sucedido diante de situações de estresse, pode ser considerado como um fator de 

proteção. De acordo com Stahl e Caligiuri (2005), em situações como a de expatriação, o 

coping está relacionado a como os expatriados lidam com os compromissos internacionais. 

Além disso, analisar as estratégias de enfrentamento dos expatriados pode explicar porque 

alguns se adaptam melhor que outros (STAHL e CALIGIURI, 2005). 

Tung (1998) analisou em sua pesquisa, quais os mecanismos de coping foram 

utilizados para lidar com as situações de estresse, na percepção de expatriados. Os resultados 

são descritos a seguir, do mecanismo mais utilizado para o menos utilizado: aprender mais 

sobre o país de destino, passar mais tempo com a família, se comunicar com a família e 

amigos, socializar com os nativos, socializar com outros expatriados, se ocupar com 

atividades físicas, se manter ocupado com o trabalho todo o tempo e fazer atividades para 

passar o estresse como consumir álcool, etc. 

O estudo de Stahl e Caligiuri (2005) encontrou as mesmas estratégias de 

enfrentamento que Tung (1998), dentre outras. Nas 116 entrevistas realizadas foram 

encontrados 966 eventos problemáticos que coadunaram em 30 estratégias de coping 

diferentes, podendo ser utilizada mais de uma estratégia para o mesmo evento estressor.  Cabe 

salientar que os expatriados com um cargo de nível mais elevado apresentaram mecanismos 

de defesa voltados a atividades do trabalho, ao invés da interação com pessoas e atividades 

fora do trabalho. E quanto mais pré-disposição dos expatriados para se adaptar, maior é a 

tendência em utilizar estratégias de coping para solucionar seus problemas. 
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2.1.3.4 Adaptação positiva e resiliência 

 

 

Luthar (2000) descreve a resiliência como um processo dinâmico em busca de uma 

adaptação positiva em situações de adversidade ou que podem ser potencialmente geradora de 

riscos. A adaptação pode ser considerada positiva quando o indivíduo alcança expectativas 

sociais de acordo com a etapa de desenvolvimento em que se encontra (LUTHAR, 

CICCHETTI e BECKER, 2000). Barlach (2005) considera a adaptação como uma capacidade 

de mudar a si próprio e ao ambiente. Logo, adaptação não significa conformismo ou 

conformidade social, mas sim elemento transformador do ambiente e autotransformador, um 

processo de administração da própria subjetividade (BARLACH et al., 2008).  

De acordo com Masten (2012) a adaptação positiva é definida em uma variedade de 

formas. Embora alguns pesquisadores tem se concentrado na ausência de comportamentos 

problemáticos, a maioria dos trabalhos sobre a resiliência psicossocial tem se centrado no 

desenvolvimento de resultados positivos. Estes resultados positivos podem incluir adaptação 

externa, como por exemplo, realização acadêmica ou desenvolvimento de relacionamentos 

positivos; adaptação interna, como por exemplo, bem-estar ou maturidade; ou ambos 

(MASTEN, 2012). 

Luthar e Cicchetti (2000) e Masten (2012) também conceituam a adaptação positiva 

em termos de desenvolvimento de competências. Adaptação positiva é geralmente definida 

em termos de competência para manifestar comportamento social ou sucesso em tarefas que 

envolvem o desenvolvimento a partir de experiências adversas anteriores (LUTHAR e 

CICCHETTI, 2000). 

Coutu (2002) salienta características do indivíduo ou organização resiliente, que são 

vistas neste estudo como uma adaptação positiva: uma crença profunda, sustentada em valores 

de que a vida é importante e significativa; e uma habilidade de improvisação. O primeiro 

aspecto condiz com a habilidade de perceber a realidade a partir de significados para a 

situação adversa. Assim, o indivíduo transcende do papel de vítima para o de aprendiz da 

situação, desenvolvendo-se e aprendendo com os acontecimentos vivenciados. Quanto à 

habilidade de improvisação, condiz com fazer o melhor a partir daquilo que dispõe no 

momento, ou seja, solucionar o problema utilizando as ferramentas disponíveis, mesmo que 

não sejam a mais adequada para o momento. Nesse sentido, conforme Minello (2010), 

compreende-se a adaptação positiva de um indivíduo como o resultado ao desenvolver 

estratégias de enfrentamento capazes de superar a situação de adversidade.  
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Salienta-se que é bastante referenciada na literatura de expatriação a questão da 

adaptação ou ajustamento do expatriado (KUBO, 2011; BLACK, MENDENHALL e 

ODDOU, 1991; HOFSTEDE, 1991; CERDIN, 2002 apud NUNES, VASCONCELOS e 

JAUSSAUD, 2008; JOLY, 2010). Kubo (2011) verifica que, muitas vezes, as palavras 

adaptação e ajustamento são usadas como sinônimos. Com base em Wilkenman (1994) e 

Freitas (2005), Kubo (2011) sinaliza que o que diferencia os termos é o grau de conforto 

psicológico. Antes de se adaptar é necessário se ajustar, ou seja, o ajustamento é a fase em 

que o indivíduo começa a se familiarizar com a cultura local; e a adaptação já pressupõe um 

nível de conforto psicológico ideal (KUBO, 2011). 

 No entanto, os termos adaptação e ajustamento diferem-se do conceito de resiliência, 

embora sejam próximos e/ou estejam associados. Segundo Barlach (2005) a resiliência 

diferencia-se da adaptação e envolve elementos que não estão contidos nesta. Na visão da 

autora entende-se que resiliência não se equivale a adaptação ou ajustamento. A adaptação é 

apenas um passo para que a resiliência ocorra, é um termo que faz parte do processo da 

resiliência. 

Frente ao exposto, percebe-se que há uma diversidade de significados para os 

conceitos associados à resiliência e que, ao tentar esclarecê-los, constata-se sua similaridade 

conceitual ou relacional, evidenciando-se a dificuldade em diferenciá-los. Nesse sentido, a 

Figura 1 ilustra tal similaridade, sumariza o entendimento e as possíveis relações entre eles. 
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Figura 1 - Conceitos associados à resiliência. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Diante disso, evidencia-se que, em função dessa diversidade conceitual, adotou-se 

para estudo o conceito de resiliência como um processo dinâmico (GROTBERG, 2005), 

decorrente de uma série de aspectos interagentes entre si, bem como entre o indivíduo e o 

ambiente no qual ele está inserido.  

 

 

2.1.4 O comportamento resiliente no processo dinâmico da resiliência 

 

 

A interação do indivíduo com o meio envolve diferentes aspectos que, no momento 

em que interagem mutuamente, também representam um processo, que culmina no 

comportamento desse indivíduo, portanto, resultante dessa interação. Esse raciocínio 

apresenta coerência em relação à adoção do conceito de resiliência como um processo de 

Grotberg (2005) para este estudo. A autora evidencia tal conceito como um processo 

composto por fatores, comportamentos e resultados resilientes. Nesse sentido, no intuito de 

ilustrar este enfoque, resgata-se a ideia de que a resiliência já foi categorizada como um traço 
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pessoal, inerente ao indivíduo. Porém, poucos autores ainda insistem nessa abordagem, pois a 

visão predominante é de tratar o fenômeno como um processo dinâmico, multidimensional ou 

ecossistêmico (BARLACH et al., 2008; RUTTER, 2012). 

Para Grotberg (2005), resiliência é “a capacidade humana para enfrentar, vencer e ser 

fortalecido ou transformado por experiências de adversidade” (GROTBERG, 2005, p.15). No 

intuito de ampliar o conhecimento sobre o tema, a autora, que tem como base dos resultados 

de seus estudos o Projeto Internacional de Resiliência, evidenciou novas descobertas que 

agregam ao construto da resiliência a perspectiva de processo. A partir dessa pesquisa, a 

autora sugere a ideia de que a resiliência pode ser considerada como um processo composto 

por fatores, comportamentos e resultados resilientes. 

Os fatores resilientes estão relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento 

humano, incluindo diferenças de idade e gênero, e estão organizados em quatro categorias, 

conforme Quadro 2. 

 

 
Eu tenho (apoio) 

 Pessoas do entorno em quem confio e que me querem incondicionalmente; 

 Pessoas que me põem limites para que eu aprenda a evitar os perigos ou problemas; 

 Pessoas que me mostram, por meio da sua conduta, a maneira correta de proceder; 

 Pessoas que querem que eu aprenda a me desenvolver sozinho; 

 Pessoas que me ajudam quando estou doente, ou em perigo, ou quando necessito aprender. 

Eu sou (relativo ao desenvolvimento da força intrapsíquica) 
 Uma pessoa pela qual os outros sentem apreço e carinho; 

 Feliz quando faço algo bom para os outros e lhes demonstro meu afeto; 

 Respeitoso comigo mesmo e com o próximo. 

Eu estou (relativo ao desenvolvimento da força intrapisíquica) 
 Disposto a me responsabilizar por meus atos; 

 Certo de que tudo sairá bem. 

Eu posso (aquisição de habilidades interpessoais e resolução de conflitos) 
 Falar sobre coisas que me assustam ou inquietam; 

 Procurar a maneira de resolver os problemas; 

 Controlar-me quando tenho vontade de fazer algo errado ou perigoso; 

 Procurar o momento certo para falar com alguém;  

 Encontrar alguém que me ajude quando necessito. 

Quadro 2 - Fatores resilientes. 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Grotberg (2005). 
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Esses fatores supõem uma interação dinâmica e podem ir mudando conforme a etapa 

de desenvolvimento, pois as situações de adversidade não são estáticas e requerem mudanças. 

Isto requer se preparar, viver e aprender com as experiências diversas como, por exemplo, 

uma mudança de país (GROTBERG, 2005). Percebe-se também que os fatores de resiliência 

denominados por Grotberg (2005) apresentam abordagem conceitual similar à dos fatores de 

proteção. Diante disso, neste estudo são consideradas como elementos similares. 

 O comportamento resiliente, por sua vez, pressupõe o dinamismo dos fatores de 

resiliência para enfrentar a adversidade. Os passos incluem a sequência de identificar a 

adversidade, definindo as causas e os riscos dos problemas, e selecionar o nível e o tipo de 

resposta adequados, pois dependendo do tipo de adversidade há possibilidade de uma reação 

imediata (ex.: assalto, morte de pessoa querida) ou, então, tem-se mais tempo para pensar na 

melhor alternativa (ex.: mudança, divórcio). Da mesma forma que uma adversidade, para um 

indivíduo pode ser excessiva ou traumática, e para outro ser leve (GROTBERG, 2005). 

No que se refere aos resultados resilientes, segundo Grotberg (2005), o objetivo da 

resiliência não é só enfrentar a adversidade, mas também se beneficiar das experiências. 

Alguns desses benefícios podem ser aprender com a experiência, estimar o impacto sobre os 

outros, no sentido de não prejudicar ninguém ao enfrentar a adversidade e manter o respeito 

pelos outros e por si mesmo; e reconhecer um crescimento do sentido de bem-estar e melhoria 

da qualidade de vida, o que pressupõe saúde mental e emocional. 

Tendo em vista as definições acerca de resiliência apresentadas e considerando o 

conceito adotado para este estudo da resiliência como um processo dinâmico (GROTBERG, 

2005), constata-se a relação de influência do comportamento resiliente sobre a resiliência. 

Dessa forma, partindo desse conceito de resiliência evidencia-se que o comportamento 

resiliente é o movimento dentro do processo da resiliência (MINELLO, 2010), o qual se 

caracteriza pela adversidade (também entendida nesse estudo como estresse e risco); fatores 

resilientes (também entendidos nesse estudo como fatores de proteção e coping); e adaptação 

positiva. 

De acordo com Minello (2010), esse movimento parte da resiliência original de cada 

indivíduo e, ao longo do tempo, vai se alterando em função das diferentes situações pelas 

quais o sujeito passa; como no caso da expatriação. Isto pode “gerar comportamentos 

resilientes mais ou menos eficientes, rupturas da resiliência original e culminar em 

comportamentos resilientes positivos ou negativos” (MINELLO, 2010, p. 51). 

Constata-se, então, que o dinamismo do comportamento resiliente influencia a própria 

resiliência do indivíduo.  Para Minello (2010), esse dinamismo depende da presença ou 
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ausência de estímulos sociais, suporte emocional, familiar ou de pessoas próximas; fatores 

que levam a um comportamento resiliente positivo ou negativo, como pode ser visto na 

Figura 2. 

 

 

 
Figura 2 - Comportamento resiliente positivo e negativo. 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Minello (2010). 

 

 

 O comportamento resiliente positivo já foi referenciado anteriormente com a 

abordagem sobre compromisso com o comportamento resiliente, de Grotberg (2005). A 

maioria dos estudos de resiliência traz essa abordagem, mais positiva, do indivíduo que 

superou alguma adversidade. Em contraposição, o comportamento resiliente negativo é menos 

mencionado na teoria e se refere ao fato do indivíduo não conseguir utilizar seus fatores de 

proteção, ou coping para lidar com a adversidade, ou utilizar estratégias de enfrentamento e 

falhar, apresentando, portanto um comportamento resiliente negativo. 

Minello (2010) aborda sobre as situações em que o indivíduo não consegue suportar as 

pressões provocadas pela adversidade. A situação adversa provoca um processo de ruptura no 

status quo do ser humano, gerando uma série de dificuldades, conflitos, dúvidas que 

influenciam nas atividades do cotidiano do sujeito, o que pode trazer reflexos importantes na 

sua saúde física e psíquica (SATO, 1993). Para Bergamini (2005), o esforço para alcançar 

soluções pode provocar desgaste psicológico e redução de energia, proporcionando uma 

pressão, gerando apatia, perda de motivação, estresse, depressão - ou no caso dos expatriados, 

poderia ocasionar a desistência da atividade no exterior, retornando ao seu país natal. 
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Frente ao exposto, evidencia-se que o comportamento resiliente apresenta uma 

característica dinâmica, ou seja, ao enfrentar uma adversidade, ou uma série de estressores 

não significa que o indivíduo vai apresentar um comportamento estático, de ser resiliente ou 

não. Dependendo do estressor, do contexto e do momento em que o indivíduo se encontra, ora 

o seu comportamento resiliente pode ser positivo, ora negativo. A Figura 3 sintetiza o 

entendimento da resiliência como um processo dinâmico. 

 

 

 
Figura 3 - Processo dinâmico da resiliência. 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Yunes e Szymanski (2001), Barlach (2005), Grotberg (2005), 
Taboada et al., (2006), Minello (2010), Truffino (2010), Masten, (2012) e Rutter (2012). 

 

 

Observa-se que na Figura 3 a resiliência aparece como um processo dinâmico que 

envolve os termos que são mencionados mais frequentemente na literatura, na tentativa de 

explicar o construto da resiliência. Esta compreensão é utilizada neste estudo no contexto da 

interculturalidade, mais especificamente de brasileiros na China. 
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2.1.5 Resiliência no contexto intercultural 

 

 

Para Luthar, Cicchetti e Becker (2000), a resiliência enquanto processo dinâmico 

envolve mecanismos emocionais, cognitivos e socioculturais, cujo resultado é a adaptação 

positiva em contextos de adversidades ou riscos. Nessa mesma linha de pensamento, Barlach 

et al. (2008) alegam que a resiliência é um desenvolvimento contínuo de adaptação entre o 

indivíduo e o ambiente, o que sugere que a resiliência só pode ser estudada diante uma 

contextualização, que neste trabalho se refere ao contexto intercultural. Na visão de Masten 

(2011), a ideia de se analisar o contexto intercultural, bem como suas particularidades nos 

estudos sobre a resiliência, está crescendo e enfatizando o papel da cultura e do contexto 

nesses estudos.  

Na percepção de Ungar (2008), os fatores culturais e contextuais induzem a 

especificidade e a singularidade para a capacidade resistente; mas ao mesmo tempo, variáveis 

temperamentais de carga biológica, também representam um fator predisposto para o 

desenvolvimento da resiliência. Para Grotberg (2005), as diferenças culturais diminuem 

quando o indivíduo é capaz de valorizar novas ideias e efetivá-las em prol de seu 

desenvolvimento. 

No entanto, evidencia-se que a adaptação positiva depende das estratégias de 

enfrentamento que o indivíduo adotar diante de uma situação de adversidade, bem como do 

contexto em que o mesmo está inserido, contribuindo para o surgimento de um 

comportamento resiliente positivo. Contudo, caso estas estratégias não sejam adequadas 

naquele momento, podem comprometer a capacidade adaptativa deste indivíduo, gerando com 

isso um comportamento resiliente negativo, conforme apresentado anteriormente.  

Segundo Grotberg (2005), mudar-se de país e passar a conviver com uma nova 

cultura, pode ocasionar situações de adversidade. Relacionando-se esse contexto e sua 

influência sobre o comportamento resiliente de indivíduos que vivenciam um processo de 

expatriação, pode-se refletir que tal relação está diretamente ligada à percepção do indivíduo 

diante de situações adversas. Para Takeuchi et al. (2002) , uma mudança no ambiente de 

trabalho pode significar interrupções dentro e fora do trabalho e pode intensificar as incertezas 

e acarretar no surgimento de estresse. Para Bedani (2008), no mundo corporativo, as 

adversidades, as pressões, os conflitos e as incertezas fazem parte do cotidiano dos 

colaboradores. Quando esse deslocamento significa mudar-se para outro país, as proporções 

podem se tornar maiores. Assim, para Grotberg (2005), perceber a imposição de outra cultura, 
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frequentemente deixa as pessoas nervosas, pois de certa forma, fere o seu ponto de vista e o 

sistema de valor da sua cultura local. De acordo com a autora, esse é um bom motivo para se 

irritar, para causar estresse. 

Nesse sentido, o estresse vivenciado pelos expatriados emerge em diferentes situações 

de adversidade, tanto no seu ambiente de trabalho, quanto na vida familiar. Esses fatores são 

comuns na vida do expatriado. O que irá mudar de um indivíduo para outro, será a sua 

percepção em relação às situações estressoras (YUNES e SZYMANSKI, 2001), quais 

estratégias de defesa que irá utilizar, e se irá passar pelo processo de resiliência até poder 

chegar a um nível de aprendizagem. 

Dessa forma é um grande desafio para as empresas identificarem riscos e adversidades 

que provocam desequilíbrio nos seus colaboradores. E o desafio para o gestor é escolher o 

profissional que apresente proximidade entre as competências de um profissional global com 

os fatores de resiliência (BEDANI, 2008).  

A partir do exposto até então, a resiliência consiste em uma característica importante 

para o profissional expatriado, no entanto considerando-se os parcos estudos encontrados na 

literatura que relacionem o processo da resiliência com o da expatriação, o presente estudo se 

propõe a estudar esta relação. Neste intuito, a próxima seção apresenta o referencial teórico 

referente ao processo de expatriação, para este estudo. 

 

 

2.2 O processo de expatriação 

 

 
A movimentação de pessoas pelo mundo vem sendo pauta de discussão e de pesquisa 

pela academia a partir do final da década de 1970, com a expansão internacional das 

organizações (BLACK, MENDENHALL e ODDOU, 1991). Aliado a isso, deu-se início aos 

estudos sobre gestão internacional de pessoas, que tem como um de seus enfoques o processo 

de expatriação do indivíduo que vai atuar profissionalmente pela empresa no exterior. Este 

indivíduo, o expatriado, necessita de preparação, conhecimento técnico e características 

comportamentais adequadas para lidar com as particularidades de um contexto intercultural 

distinto daquele que está habituado.  

Nesse sentido, Trompenaars (1994) sugere que a cultura influencia o comportamento 

das pessoas de um contexto específico, como no caso de um país, o que condiciona seu 

comportamento em relação a seu estilo de vida, convívio com a família, forma de fazer 



42 
 

 

negócios e a maneira como encara sua atividade profissional; inclusive no que se refere à 

interação com profissionais de países diferentes do seu. 

Diante disso, apresenta-se os aspectos, considerados relevantes nesse estudo para que 

ocorra o processo de expatriação, tais como: gestão internacional e expatriação; o expatriado; 

características e desafios do expatriado; contexto intercultural; e processo de adaptação do 

expatriado. 

 

 

2.2.1 Gestão internacional e expatriação 

 

 

A área de estudo de gestão internacional surgiu a partir do campo de estudos de 

negócios internacionais. No entanto, para Guedes (2010) ainda não há um consenso na 

literatura sobre a diferenciação e/ou sobreposição dos conceitos. Segundo a autora tanto a área 

de negócios internacionais quanto a de gestão internacional requer a adoção de abordagens 

multidisciplinares e /ou interdisciplinares com outras áreas das ciências sociais, pois essa 

investigação contribuiria para as estratégias e práticas de empresas multinacionais. 

Scherer (2007) também diferencia as abordagens dos estudos entre a área de negócios 

internacionais, da área de gestão internacional. Para esta autora, a internacionalização 

apresenta um campo de estudo bastante diversificado e dinâmico, pois abrange perspectivas 

da economia e da administração. No que se refere ao escopo de gestão internacional, Guedes 

(2010) coloca que uma das áreas abrangentes é o estudo dos indivíduos, que por sua vez, 

abrange a gestão de recursos humanos, cultura, negociações, empregados, que neste caso, são 

os expatriados.  

A ideia de Guedes (2010) está em consonância com a de Muritiba (2009), que também 

coloca que os estudos referentes ao profissional expatriado estão inseridos no contexto da 

gestão internacional, e mais especificamente, dizem respeito à gestão de pessoas em empresas 

internacionalizadas. Nesse sentido, parece coerente dar início a este capítulo com a 

visualização do contexto dos negócios internacionais, tendo em vista que a expatriação é uma 

decisão resultante da dinâmica de internacionalização de empresas.  

De acordo com estudos de Vasconcellos (2008) são vários os motivos os quais levam 

empresas à internacionalização como atualização tecnológica, busca de novos mercados e até 

mesmo o almejo por reconhecimento como empresa global, o que acarreta em um melhor 

desempenho para a empresa matriz. No entanto internacionalizar não é transportar suas 
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estratégias domésticas para uma dimensão internacional, isto requer conhecimentos 

específicos para compreender os movimentos da área.  

No que se refere às teorias do fenômeno de internacionalização, existem dois enfoques 

principais na literatura: o comportamental e o econômico. Na perspectiva econômica 

evidenciam-se alguns autores como Hymer (1960; 1976) com a teoria de poder de mercado, 

Wiliamson (1975) com a teoria de custos de transação, Bucley e Casson (1976) com a teoria 

de internalização. Ainda sob o ponto de vista econômico, cabe destacar a estrutura do 

paradigma eclético, criada por Dunning em 1978, em que as empresas internacionalizam-se 

quando percebem vantagens de localização, propriedade e internalização (DUNNING, 2001). 

Já a perspectiva comportamental, que teve início a partir dos estudos de um grupo da Escola 

de Uppsala, enfatiza o processo em que as empresas aumentam gradualmente a sua 

participação internacional e estabelecimentos sucessivos de operações em novos países 

(JOHANSON e VALHNE, 1977).  

Dentre as várias formas de internacionalização, autores como Nickels e Wood (1999), 

Dunning (2001), Brouthers e Hennart (2007) e Johanson e Valhne (2009) citam alguns modos 

de inserção internacional: exportação indireta e direta, licenciamentos, alianças estratégicas, 

joint ventures, franching, instalação de subsidiárias com escritórios próprios ou unidades de 

produção, centros de pesquisa, dentre outros. De acordo com Nickels e Wood (1999), as 

formas de inserção internacional mencionadas estão colocadas em escala de grau de 

comprometimento internacional, que vai aumentando à medida que acumulam conhecimento 

sobre mercados internacionais. 

Cabe salientar que no modelo desenvolvido por Johanson e Valhne em 1977, um dos 

constructos propostos é a distância psíquica, que é definida como os fatores que impedem ou 

perturbam os fluxos de informação entre a empresa e o mercado, como o idioma, hábitos, 

sistema político, geração de renda, nível educacional de cada mercado, entre outros, que 

acabam interferindo na escolha do destino dos investimentos. Em continuidade a esta 

temática, Johanson e Valhne (2009) acrescentam outras questões devem ser consideradas, 

devido às mudanças rápidas de um mundo globalizado, como por exemplo, lidar com as 

incertezas dessa dinamicidade, que exige das empresas uma constante aprendizagem e troca 

de conhecimentos por meio de relacionamentos estreitos com fins de explorar novas 

oportunidades. 

Esta nova percepção de processo de internacionalização parece estar relacionada à 

gestão internacional de recursos humanos. Smale et al. (2012) evidenciam que a interação, o 

networking do expatriado com os funcionários locais e a matriz, podem contribuir para as 
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práticas de gestão de RH. Uma das maneiras de contribuição refere-se ao fato dos expatriados 

implementarem as políticas e sistemas de RH e, ao mesmo tempo, evitarem a resistência das 

subsidiárias e a tentativa das mesmas para centralizar as decisões de gestão de RH nas 

subsidiárias (SMALE et al., 2012). Para estes autores, os expatriados são os principais 

disseminadores e contribuidores para o uso de ferramentas de RH. Uma possível razão para 

isto é que os expatriados, que vem do país da empresa matriz, são mais requisitados para 

participar de reuniões ou comitês com subsidiárias, do que os funcionários do país anfitrião, 

assim eles tem mais facilidade para fazer contatos e relacionamentos (SMALE et al., 2012). A 

visão desses autores sugere que esta forma de controle, coordenação e integração das práticas 

de gestão de pessoas são mais utilizados em empresas com um grande número de expatriados.  

Steger et al. (2011) apresenta abordagem semelhante e considera que a coordenação e 

controle da gestão de pessoas das subsidiárias devem ser intermediadas pelos expatriados e 

devem estar em alinhamento com as estratégias da matriz. Nesse sentido, Steger et al. (2011) 

enfatizam que fatores pessoais (do expatriado), institucionais (da organização) e contextuais 

(do país anfitrião) devem ser levados em consideração para implementar as práticas de gestão 

de pessoas. No que tange aos fatores pessoais do expatriado, os mesmos autores afirmam que 

os seus valores, interesses específicos e ambição na carreira impactam na gestão de pessoas e 

consequentemente no sucesso da subsidiária, por isso não podem ser subestimados, e sim 

devem ser levados em consideração para formar e transformar essas práticas. 

Outro fator que pode influenciar as políticas organizacionais, assim como as práticas 

de gestão de pessoas é a distância cultural, o qual permite resgatar o constructo de distância 

psíquica de Johanson e Valhne (1977, 2009), pois a distância cultural é um dos elementos que 

fazem parte do constructo da distância psíquica (TANURE, BARCELLOS e FLEURY, 

2009), assim como os outros citados anteriormente. Muritiba et al. (2010) evidenciam que a 

distância cultural pode alterar as práticas da organização uma vez que a empresa matriz inicie 

operações em outro país com distância psíquica entre eles. Essas diferenças culturais não são 

só percebidas quando se compara, por exemplo, países como Brasil e Índia, ou Brasil e China, 

que são considerados países distantes, mas também podem ocorrer em empresas brasileiras na 

América Latina, que são frequentemente considerados locais próximos culturalmente 

(MURITIBA et al., 2010). Frente a isso, as empresas multinacionais brasileiras tendem a 

adaptar a sua gestão à cultura local da subsidiária. Alguns problemas com culturas diferentes 

referenciados por Muritiba e Albuquerque (2009) podem ser exemplificados por jogos 

políticos regionais, resistência ao estilo de trabalho dos funcionários anfitriões ou do 
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expatriado, problemas com sindicatos no outro país, dificuldade em conseguir pessoas que 

conheçam ao mesmo tempo mais de uma cultura.  

Todas essas diferenças culturais e distância psíquica levam as empresas a modificarem 

as suas políticas, principalmente as políticas de gestão de pessoas como a expatriação, 

compensação, processos de comunicação e nível de definição dos processos que são adotados 

internacionalmente (MURITIBA et al., 2010). Destaca-se, assim, que a distância cultural vai 

naturalmente complicar o processo de expatriação. Este processo, por sua vez, de acordo com 

Tanure, Evans e Pucik (2007), é constituído por etapas, são elas: a identificação da estratégia 

de internacionalização, clareza do objetivo da expatriação, seleção dos candidatos, preparação 

e orientação dos profissionais, processo de ajustamento, gestão de desempenho, remuneração 

e repatriação. 

O processo de expatriação, juntamente com os aspectos culturais e a qualificação da 

força de trabalho são um dos três principais aspectos como desafios para a gestão de pessoas 

em empresas internacionalizadas, considerados por Muritiba e Albuquerque (2009). Os 

autores evidenciam a carência de executivos com experiência internacional e a dificuldade em 

encontrar profissionais preparados para enfrentar desafios globalmente. 

A seleção dos expatriados é uma estratégia de responsabilidade do setor de gestão de 

pessoas (STEGER et al., 2011). Leite e Albuquerque (2009) também falam sobre a 

importância da tarefa, para a área de gestão estratégica de pessoas, de conquistar e reter 

talentos. Segundo os autores, a conquista pode ocorrer por vias efêmeras, já a retenção, 

implica em confiança, seriedade, respeito e maestria a curto, médio e longo prazos; 

características que estão de acordo com o perfil do expatriado e necessárias para que não 

ocorra a desistência prematura de suas atribuições.  

Assim é possível afirmar que mais um desafio é colocado às empresas: selecionar e 

enviar pessoas ao exterior para representar a organização no estrangeiro (MURITIBA, 2009), 

pois a partir da forma que se relacionam e lidam com as diversidades, atraem conhecimento 

organizacional e expansão das atividades. Nessa perspectiva, apresenta-se a seguir 

características e estudos sobre a experiência de expatriação, bem como a definição do 

conceito do profissional expatriado adotado para este estudo.  
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2.2.2 O expatriado: uma breve apresentação 

 

    

As empresas que se inserem no processo de internacionalização necessitam de 

profissionais para representá-las nos países em que estão atuando. Estes profissionais irão 

vivenciar a experiência de expatriação, a qual, segundo Freitas (2010), é vista como 

complexa, que transcende o espaço do indivíduo e de sua família, requerendo do mesmo 

outras competências, além das profissionais. A expatriação, que permite ao indivíduo ser 

chamado de expatriado, assume a possibilidade de viver outra vida, de romper laços afetivos, 

desestruturar certezas e costumes, participar de uma aventura no seu cotidiano, a as surpresas 

são constantes (FREITAS, 2010). 

Caligiuri (2000) define expatriado como o empregado que é enviado pela empresa 

matriz para viver e trabalhar em outro país. Essa conceituação apresentada por Caligiuri 

(2000) corresponde ao que Froese e Peltokorpi (2011) denominam organizational expatriate, 

que se trata da expatriação tradicional em que o profissional é enviado por uma empresa para 

uma unidade relacionada em um país estrangeiro para realizar um trabalho específico ou 

cumprir um objetivo relacionado à organização. Um outro tipo de expatriado, mencionado por 

Froese e Peltokorpi (2011), se trata do self-initiated expatriate em que a opção de trabalhar no 

exterior é uma iniciativa própria, a fim de buscar desenvolvimento pessoal. Nesse sentido, a 

decisão de trabalhar no exterior pode partir da empresa, sendo esta uma forma involuntária, 

quando o funcionário é mandado para uma filial no exterior para cumprir determinadas 

atividades, ou então pode partir do próprio indivíduo, voluntariamente, quando decide buscar 

uma atividade profissional em outra nação (MACHADO e HERNANDES, 2004).  

Em relação ao tempo de expatriação, também há bastante diversidade na literatura. 

Caliguiri (2000), por exemplo, menciona o tempo mínimo de dois anos trabalhando fora de 

seu país de origem para ser considerado expatriado. Já Edström e Galbraith (1977), 

consideram que o período de tempo de expatriação está geralmente pré-designado entre seis 

meses a cinco anos. 

Tendo em vista as duas classificações mencionadas e o período de expatriação, este 

trabalho adotou como conceito de expatriado, a seguinte definição: expatriado trata-se do 

profissional que vai trabalhar em um país estrangeiro, enviado por uma empresa ou por 

iniciativa própria, geralmente dentro de um período de tempo predesignado, de no mínimo 

seis meses.  
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Em relação ao propósito da expatriação, apresenta-se variações de acordo com os 

objetivos da organização. Gialain (2010) cita o trabalho de Hays (1974) (QUADRO 3) que 

identificou junto a empresas norte-americanas os principais tipos de expatriação, na 

perspectiva das atribuições do profissional no exterior.  

 

 

Tipo de expatriado Atribuições 

Reprodutor da estrutura Construir na subsidiária do exterior, uma estrutura similar à existente no país 
de origem. 

Solucionador de Problemas Analisar e resolver um problema operacional específico. 

Posição Operacional Desempenhar uma posição como ativo elemento numa estrutura operacional 
já existente. 

Diretor Executivo Supervisionar e dirigir totalmente uma operação no estrangeiro. 

Quadro 3 - Tipos de expatriados. 
Fonte: Adaptado de Hays (1974, p. 29 apud GIALAIN, 2010). 

 

 

Os quatro tipos de expatriados designados por Hays e apresentados no Quadro 3 têm 

um compromisso em comum, transferir o conhecimento da empresa matriz para a subsidiária. 

Para Floriani (2010), a forma de controle e de transferência do conhecimento são fatores 

considerados decisivos pelas empresas no momento de internacionalização. 

 A pesquisa de Wang et al. (2009) concluiu que a utilização de expatriados como 

recurso estratégico facilita a transferência do conhecimento, da matriz para subsidiária e 

melhora a performance da empresa no país de destino. Os resultados baseados em empresas 

multinacionais com subsidiárias na China mostraram que expatriados com motivação e 

capacidade de adaptação para transferência do conhecimento melhoraram diretamente a 

performance da subsidiária e que suas habilidades técnicas influenciam apenas indiretamente. 

Os três atributos, estudados pelos autores, que diferenciam os expatriados na transmissão 

desse conhecimento a fim de que as empresas multinacionais desenvolvam vantagem 

competitiva são descritos no Quadro 4. 
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Atributo Descrição 

Habilidades 
técnicas 

Os expatriados com habilidades técnicas superiores são considerados, por Wang et al. 
(2009), como um estoque valioso de conhecimento. Como forma de avaliação dessas 
habilidades, elas foram divididas em conhecimentos técnicos e conhecimentos 
administrativos. 

Motivação para 
transferência de 

conhecimento 

Para que o conhecimento da matriz seja transferido para sua subsidiária com êxito, Wang 
et al. (2009) acreditam ser crucial que o expatriado esteja motivado. Para avaliar a 
extensão do fator motivação considerou-se os esforços para desenvolver sucessores e a 
delegação de tarefas importantes para os empregados.  

Adaptabilidade 
para transferência 
do conhecimento 

O terceiro atributo é a capacidade de adaptação na forma de transmissão do 
conhecimento de modo que seja aceitável e compreensível para os empregados locais. O 
profissional capaz de se adaptar é um recurso valioso para se usar em subsidiárias, onde 
as culturas, valores e normas de negócio podem ser diferentes do país de origem. A 
avaliação de adaptabilidade foi estabelecida pelos autores, pela habilidade de ensinar os 
conhecimentos para os empregados e pela flexibilidade no modo de transferir o 
conhecimento para se aproximar mais ao local do país. 

Quadro 4 - Características de expatriados para transferência de conhecimento. 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Wang et al. (2009). 
 

 

Além da habilidade técnica, da motivação e adaptabilidade para transferir 

conhecimentos para a empresa, outras características são necessárias ao expatriado para 

enfrentar desafios distintos do seu país de origem, conforme expõe-se a seguir. 

 

 

2.2.3 Características e desafios do expatriado 

 

 

Algumas características são requeridas para os profissionais que assumem a 

experiência de trabalhar além do seu país de origem. Nunes, Vasconcelos e Jaussaud (2008) 

argumentam que as empresas demandam profissionais que tenham as características e 

competências do chamado executivo global: capacidade de mudança e transformação, 

capacidade política de reciclagem, negociação e gerenciamento de polos global e local.  

Sarfati (2011) parece corroborar com esta ideia e destaca que uma dessas 

competências exigidas por um profissional global, consiste na inteligência cultural, que se 

trata de uma característica pessoal que é traço da personalidade e produto da educação do 

indivíduo e, ao mesmo tempo, uma competência passível de ser desenvolvida. Uma das 

possibilidades de desenvolvimento destas características e competências consiste na 

experiência bem sucedida de expatriação. 

Shaffer et al. (2006) consideram em seu estudo com expatriados, dois tipos de 

competências para efetividade da expatriação: estáveis e dinâmicas. Como competências 

estáveis, os autores mencionam que o profissional deve ter consciência em relação a ser 
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cuidadoso, ter disciplina; ter estabilidade emocional, que é a tendência de reagir 

positivamente e calmamente a eventos estressantes; tendência de ter bom relacionamento 

interpessoal, estar aberto para novas experiências, ser original, inovador, correr riscos; ser 

extrovertido no seu modo de se expressar e se comportar. Como competências dinâmicas, eles 

mencionam a flexibilidade cultural, que é a capacidade de substituir as atividades que 

costuma fazer no seu país de origem, por outras habituais do local onde ele está; ter 

envolvimento e motivação para alcançar os objetivos da empresa e se relacionar com os 

colegas; entender que os padrões culturais do país de destino não são melhores, nem piores 

que o do seu. 

Embora o profissional atenda a maioria das competências necessárias, a pesquisa de 

Froese e Peltokorpi (2011) revela que os expatriados podem ter algumas dificuldades na 

adaptação do trabalho por causa da distância cultural, que podem prejudicar a sua satisfação 

no trabalho. Van Erp et al. (2011) está em consonância com esta afirmativa e acrescenta que a 

atividade internacional vai acarretar em discordâncias interpessoais, sendo que esses 

problemas de relacionamento podem ocorrer na empresa e na vida pessoal. 

Pode-se tomar como exemplo as diferenças de idioma, que na pesquisa de Muritiba et 

al. (2010), foi mencionado como a principal barreira para os brasileiros fazerem negócios no 

exterior, seguido das questões políticas e econômicas e de legislação, que podem dificultar o 

dia a dia das operações na organização no estrangeiro. 

Outra questão importante diz respeito à religião. Muritiba e Albuquerque (2009) 

afirmam que, em alguns países, a crença religiosa dita o comportamento e costumes da 

sociedade, o que pode ter influência no modo de fazer negócios. Certas datas ou dias da 

semana, por exemplo, são considerados dias úteis em países cristãos, e em outros países, dias 

de descanso, quando não se pode fazer negócios.  Outro exemplo é tirar os sapatos ao entrar 

em casa, por questões religiosas, como acontece no Japão. 

Uma dificuldade encontrada na pesquisa com franceses no Brasil foi a adaptação da 

esposa e filhos dos expatriados, que ficam sozinhos enquanto o pai se ocupa com a empresa. 

A mãe, que se sente insegura e fragilizada, tem que ser forte para dar suporte para os filhos 

(FREITAS, 2010). 

Estes tipos de dificuldades podem levar a desentendimentos nos negócios, ansiedade, 

depressão, além de desafios à unidade familiar (MURITIBA e ALBUQUERQUE, 2009). Em 

situações mais extremas, pode-se considerar a desistência prematura da expatriação; para 

Hofstede (1991) essa decisão é comum acontecer. 
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 Para Stahl e Caligiuri (2005), o desejo de querer ficar no país está relacionado à 

atividade exercida e ao seu tempo de duração. Quanto maior o período que o expatriado sabe 

que deve permanecer no país anfitrião, mais ele vai procurar se adaptar à cultura e atender às 

necessidades e exigências para o cumprimento de sua atividade. Para esses autores, os 

expatriados que ocupam um cargo sênior tendem a focar na atividade da empresa e não na 

procura pela adequação no que se referem a questões fora do trabalho; já os expatriados que 

ocupam posições na empresa abaixo de sênior, buscam dispender mais tempo e energia para 

um ajustamento a questões fora do trabalho, no ambiente do país anfitrião.  

Como forma de minimizar estes fatores, é sugerida a realização de treinamentos e 

informações sobre os aspectos culturais e características de personalidade tanto para o 

expatriado, como para os funcionários da unidade local, a fim de garantir que os expatriados 

tenham o conhecimento necessário, habilidades e capacidades para realizar as suas atribuições 

de forma eficiente. Uma maior consciência das diferenças culturais nas interações de trabalho 

e estilos de liderança diminui mal-entendidos e estereótipos negativos (FROESE e 

PELTOKORPI, 2011).  

Cabe salientar que, antes de tudo, a seleção dos expatriados deve ser criteriosa a fim 

de minimizar dificuldades de adaptação. Muritiba e Albuquerque (2009) destacam sete 

critérios que devem compor o perfil do profissional internacional: experiência internacional, 

habilidades interpessoais, experiência no país, habilidades com idiomas, flexibilidade 

familiar, experiência profissional, e competência técnica. Além  disso, Steger et al. (2011) 

corroboram esta ideia no momento que afirmam que o expatriado de hoje já deve ter uma 

noção do tipo de dificuldade que irá enfrentar, pois para ser escolhido para uma assumir a 

vaga no exterior, é visto como positivo já ter domínio e experiência em outras culturas. 

Outra forma de minimizar as dificuldades é o acompanhamento da família, a qual atua 

como um apoio ao expatriado, auxiliando a assimilar o comportamento social e as normas do 

país estrangeiro (MACHADO e HERNANDES, 2004). Takeuchi et al. (2002) também 

consideram importante esse aspecto pois o ajustamento cultural do expatriado depende do 

ajustamento cultural do cônjuge, aspecto que deve ser considerado pelas empresas na 

momento de seleção. Spohr (2011) parece complementar esse pensamento quando afirma que 

a colocação do cônjuge no mercado de trabalho ou a realização de um curso na sua área 

contribui para o prolongamento do período de expatriação. A autora explica ainda que, em 

relação aos filhos, crianças com até quatro anos se adaptam melhor ao país de destino. Van 

Erp et al. (2011) evidenciam que a esposa do expatriado consiste em um papel importante no 

processo de expatriação, pois elas são envolvidas desde o início dos procedimento de 
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preparação. Estes autores enfatizam também a importância da relação do casal, pois a rotina 

muda e a adaptação vai depender de como eles lidam com essas novidades. 

Algumas empresas, como a analisada na tese de Scherer (2007), tentam construir um 

ambiente familiar para seus funcionários no país estrangeiro, com a construção de escolas e 

hospitais. Essa ideia é uma tentativa para minimizar as diferenças entre os países, mas trata-se 

de um processo complicado e sujeito a muitos problemas.  

Outra estratégia para ajudar o estrangeiro nas suas atividades e minimizar problemas 

como a incerteza no ambiente desconhecido trata-se da introdução de mentoring, sugerido por 

Takeuchi et al. (2002). O mentoring age como um padrinho do expatriado, pois este 

profissional o auxilia em suas atividades, tirando dúvidas e explicando peculiaridades sobre a 

empresa e o país de um modo geral.  

A busca por esse ajustamento parece estar atrelada aos aspectos culturais do ambiente 

em que o indivíduo está inserido. Nesse sentido, um dos fatores que contribui para a 

adaptação do profissional expatriado é a compreensão dos traços culturais em âmbitos 

organizacional e nacional, do país para o qual o mesmo será enviado; os quais serão 

apresentados a seguir. 

 

 

2.2.4 Contexto intercultural  

 

 

De acordo com Freitas (2009), ao iniciar um trabalho em outro país, além da 

compreensão da sociedade local, os expatriados precisam compreender a significação da 

imagem e identidade organizacionais, o que propicia ao choque não só da cultura nacional, 

mas também em relação à cultura da empresa que ele trabalha. 

Segundo Hofstede (1991), cultura é a programação coletiva da mente que distingue os 

membros de um grupo ou categoria de outros em que as diferenças culturais manifestam-se de 

maneiras distintas. Cada indivíduo pertence a vários grupos simultaneamente, o que o faz 

portador de uma programação mental de níveis diferentes, como por exemplo, um nível 

correspondente à religião ou à geração, ou então um nível nacional e organizacional, que está 

relacionado às pessoas que vão trabalhar no exterior, foco deste estudo. Para diferenciar os 

conceitos de cultura nacional e cultura organizacional, o autor afirma que no âmbito nacional, 

as diferenças culturais residem mais nos valores, enquanto que no organizacional, mais nas 

práticas. Freitas (2009) referencia este autor holandês, Hofstede, como expoente a partir de 
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seus trabalhos relacionados às pesquisas comparativas entre países em que evidencia a 

importância das culturas nacionais nos estudos de cultura organizacional. Segundo a autora, a 

terminologia “intercultural” está sendo cada vez mais utilizada para este tipo de estudo, assim 

como também abrange aspectos como as consequências das vivências e interações entre 

portadores de diferentes culturas nos espaços sociais, dentre eles, as empresas.  

Duarte (2002) afirma que existem teorias sobre o relacionamento entre cultura 

nacional e práticas organizacionais. A teoria da convergência, que assume que as práticas 

organizacionais são semelhantes em diferentes culturas nacionais e que as variáveis relativas à 

nação não influenciam; a teoria da divergência que assume que as práticas organizacionais 

mudam em culturas nacionais; e a necessidade de teorias que considerem as duas abordagens. 

No entanto, a visão da teoria da convergência, primeira a ser criada nos anos 1970, 

mudou quando se tentou aplicar as teorias às práticas de organizações ocidentais em 

organizações não ocidentais. Questões relacionadas à descentralização e hierarquia referem-se 

a características da sociedade, assim como aos traços culturais dos empregados. Diante dos 

fatos, uma nova teoria foi desenvolvida, teoria da contingência que compreende que o 

desenvolvimento e as diferenças entre sistemas de administração diferem entre países. Esta 

teoria está em consonância com os resultados do estudo de Hofstede, em que relata que as 

empresas transnacionais acabam desenvolvendo uma cultura híbrida, que reflete ao mesmo 

tempo, a cultura organizacional internacional da empresa e a cultural nacional local 

(FREITAS, 2009). 

Esta ideia também pode ser comparada ao que Collins e Porras (1995) denominam 

preservar o núcleo e estimular o progresso. Esta premissa significa que é fácil uma 

organização confundir sua cultura, estratégia, tática, operações, políticas dentre outras práticas 

como sendo sua ideologia, o que na verdade se tratam de práticas que mudam para 

acompanhar o ambiente de constantes mudanças, como por exemplo, iniciar operações em 

outro país. Isto significa, paradoxalmente, que a empresa deve estar sempre em transformação 

para preservar sua ideologia, e assim, a busca pelo progresso é ativada por um impulso 

interno, a força do indivíduo frente à empresa. 

 A compreensão e a forma de lidar com as organizações tem se constituído em desafio 

constante para a ciência do comportamento (LEITE e ALBUQUERQUE, 2009) e as ideias de 

Hofstede (1991); Collins e Porras (1995); e Duarte (2002) trazem uma implicação importante 

para as organizações transnacionais nessa linha de pensamento, uma vez que pode prever 

determinados comportamentos ou problemas de natureza cultural local, podendo então 
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exercer um maior domínio e controle eficaz sobre possíveis reivindicações e insatisfações 

locais (FREITAS, 2009). 

Para corroborar a teoria da contingência, cabe retomar o conceito de distância psíquica 

de Johanson e Valhne (1977, 2009) que tentam conceituar e estabelecer alguns graus para a 

mensuração da distância cultural entre países e mercados e entre pessoas ou negociadores, 

assim como acrescentar outros autores que abordam este tema. Com base em Hostede (1991), 

a distância cultural pode ser definida como sendo a diferença entre a cultura do país de origem 

e a do país foco da internacionalização.   

Para Hofstede e Hofstede (2005) cinco dimensões das culturas nacionais podem ser 

facilmente detectadas ao se comparar indivíduos de diferentes países. Isso significa que diante 

de um mesmo problema a ser resolvido, dependendo da nacionalidade do indivíduo, este age 

de maneira distinta em consequência do reflexo dessas dimensões. No Quadro 5 apresentam-

se as dimensões das culturas nacionais baseadas em Hofstede (1991) e Hofstede e Hofstede 

(2005). 

 

 
Dimensões das culturas 

nacionais Significado 

Distância 
hierárquica Desigualdade social, incluindo a relação com a autoridade. 

Individualismo X 
Coletivismo Relação entre o indivíduo e o grupo. 

Masculinidade X 
Feminilidade Consequências sociais por pertencer a um ou a outro sexo. 

Controle da 
incerteza 

Formas de gerir a incerteza relacionadas com o controle da agressão e 
expressão de emoções. 

Orientação a longo prazo X 
Orientação a curto prazo 

Valores orientados para o futuro (como economia e persistência)ou para o 
passado e o presente (como respeito pela tradição e cumprimento de 
obrigações sociais. 

Quadro 5 - Dimensões das culturas nacionais. 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Hofstede (1991) e Hofstede e Hofstede (2005). 

 

 

Essas dimensões são melhor visualizadas e/ou esclarecidas por meio da comparação 

das diferenças entre uma cultura ocidental com uma cultura oriental. Nesse sentido, de modo 

que este trabalho envolve os países Brasil e China, ressaltam-se algumas diferenças culturais 

entre eles. 
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2.2.4.1 Diferenças culturais entre Brasil e China 

 

 

A fim de identificar diferenças entre culturas nacionais, Schein (2009) ressalta o 

estudo de Reddig e Martyn-Johns (1979) que indica que as sociedades orientais possuem 

conceitos essenciais bem diferentes em relação ao self, comparada a sociedades ocidentais. Os 

asiáticos, por exemplo, não focam tanto em diferenciar um indivíduo do grupo, como 

acontece com os ocidentais, e por isso dão menos ênfase à autorrealização como processo 

essencial da personalidade. Já em relação à distância do poder, as relações de autoridade em 

países asiáticos como a China são equivalentes às de países latinos, segundo Hofstede (1991). 

Por outro lado, Chung (2005) ao comparar traços culturais entre China e Brasil, explica que 

embora exista um alto nível de respeito com a autoridade, os brasileiros consideram seus 

superiores como pessoas de alto conhecimento, porém falíveis; o que diferentemente para os 

chineses, o chefe tem poder legítimo e não concordar com ele representa um sinal de falta de 

educação e desrespeito, violando a ordem natural das coisas.  

Uma das características que formam a base para a diferenciação entre países são seus 

fatos históricos. Segundo (MOTTA, 2009; MOTTA e CALDAS, 2009), no momento em que 

se estuda sobre a cultura brasileira, constata-se a influência da história do Brasil e suas 

origens, como a colonização portuguesa, os povos indígenas, a escravidão, a imigração de 

países europeus e orientais. Da mesma forma, quando se estuda a cultura chinesa evidencia-se 

a influência do Confucionismo e de sua cultura milenar (HOFSTEDE, 1997; CHUNG, 2005). 

No que se refere ao Brasil, na visão de Borges de Freitas (2009) é difícil generalizar a 

compreensão de valores, crenças, costumes e atitudes, e agrupá-los em um perfil cultural, 

tendo em vista o alto grau de heterogeneidade de sua cultura. No entanto, é possível observar 

certos comportamentos do cotidiano, que encontram um sentido existencial, pois diante dessa 

diversidade é possível vislumbrar uma ‘alma nacional’ na forma de traços que parecem 

comum a todos. 

Nesse sentido, o autor apresenta os principais elementos da cultura brasileira com um 

conjunto de traços culturais, que significam características gerais, comuns ou frequentes, que 

cada indivíduo usa para enxergar a si mesmo como brasileiro. Estes traços são parte do 

inconsciente de cada um, e por isso são mais nítidos para umas pessoas do que para outras 

(Quadro 6). 
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Traços Descrição 

Hierarquia tendência à centralização do poder dentro dos grupos sociais, distanciamento nas relações 
entre diferentes grupos sociais, passividade e aceitação dos grupos inferiores; 

Personalismo sociedade baseada em relações pessoais, busca de proximidade e afeto nas relações, 
paternalismo - domínio moral e econômico; 

Malandragem flexibilidade e adaptabilidade como meio de navegação social; jeitinho; 
Sensualismo gosto pelo sensual e pelo exótico nas relações sociais; 
Aventureiro mais sonhador do que disciplinado; tendência à aversão ao trabalho manual ou metódico. 

Quadro 6 - Traços culturais brasileiros. 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Borges de Freitas (2009). 
 

 

Contudo, Borges de Freitas (2009) ressalta que seu estudo não abrange todos os traços 

nacionais brasileiros, estes traços foram estruturados no intuito de facilitar a associação com o 

cotidiano das organizações brasileiras.  

Outra característica dos brasileiros no que tange à distância cultural, na perspectiva de 

Rocha (2003), diz que os brasileiros tendem a se ver mais distantes do que próximos da 

maioria dos povos, com exceção dos latino-americanos e portugueses, além de terem 

dificuldades de confiar em estranhos. Essas colocações evidenciam como as questões 

culturais são importantes e, no caso brasileiro, parecem entraves para o processo de 

internacionalização de empresas (ROCHA, 2003). Por outro lado, Motta et al. (2010) em sua 

pesquisa sobre cultura brasileira, observa que os brasileiros buscam uma valorização do que é 

estrangeiro, herança de sua colonização, ou seja, não são xenófobos. Este fato está presente 

tanto no dia a dia quanto nas questões organizacionais, o que afeta muitas vezes, o estilo do 

brasileiro de trabalhar, em função utilização de teorias e modelos que foram concebidas por 

pessoas em um contexto diferente do Brasil. 

Em relação à China, Hofstede e Hofstede (2005) observam que ao se estudar a cultura 

chinesa, deve-se considerar a herança do confucionismo e o olhar de um horizonte de 

planejamento em longo prazo. Confúcio (551-479 a.C.) sustentava que “uma sociedade 

organizada sob um código moral benevolente seria próspera, politicamente estável e forte 

contra ataques de inimigos. Ele ensinava que esse código moral começava pela reverência e 

respeito aos sábios e aos pais” (CHUNG, 2005 p.86). Seus ensinamentos influenciam a 

sociedade chinesa e o comportamento dos chineses até hoje (CHUNG, 2005; FRACAROLI et 

al., 2012). 

Um exemplo de aspecto cultural da China que está enraizado em fatos históricos, e é 

muito valorizado pelos chineses, consiste no sistema complexo de rede de relacionamentos e 

de conexões pessoais, denominado guanxi, que tem como uma de suas características a 

confiança (FRACAROLI et al., 2012). O guanxi representa um aspecto comportamental 
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chinês que diz respeito à influência da rede de conexões nos resultados profissionais e sociais. 

Trata-se de um fenômeno complexo em que se espera que favores sejam compensados um dia 

por outros favores (CHUNG, 2005). Existem muitos traços culturais que interferem nas trocas 

comerciais e negociações, mas o guanxi representa um dos mais relevantes para a área de 

negócios (FRACAROLI et al., 2012). 

Outro fator importante ao se fazer negócios na China são os indícios não verbais e 

sinais situacionais, sutis em sua comunicação, podendo ser mais significativo do que palavras 

(ROBBINS, 2009). Além da forma característica de comunicação, certos comportamentos 

também são peculiares à cultura chinesa, como é o caso de consumo de bebidas alcoólicas em 

situações de comemorações ou acordos entre empresas, o que torna frequente o acesso a 

bebidas durante o trabalho, o que não é muito comum em países ocidentais (VU, 2005 apud 

MURITIBA e ALBUQUERQUE, 2009).  

Na Figura 4 ilustram-se algumas diferenças que são percebidas em relação às 

características culturais do Brasil e da China. Para Chung (2005) as influências culturais 

deram origem a um grupo de elementos que alicerçam os traços culturais dos chineses no que 

tange aos negócios, em relação aos traços culturais dos brasileiros. 

 

 

 
Figura 4- Diferenças no propósito de relacionamento entre os chineses e os brasileiros. 
Fonte: Chung (2005). 
 

 

Nesse sentido, observa-se que a vida dentro de uma cultura flui, a medida que o 

comportamento dos indivíduos esteja de acordo com os códigos não escritos, normas sociais e 
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costumes que caracterizam esta cultura, e o mesmo acontece nas organizações, já que a 

cultura organizacional é influenciada pela cultura nacional (TROMPENAARS, 1994). 

Esta visão fica evidente no momento em que uma pessoa de certa nacionalidade se 

encontra em um ambiente estrangeiro, como no caso de expatriados que vão trabalhar em 

outro país. Eles se deparam com um espaço diferente do que estão habituados, tanto no 

âmbito pessoal, quanto no profissional e assim as distinções entre as características culturais 

começam a emergir inconscientemente. 

A partir desse contexto, verifica-se que as diferenças culturais podem impactar a vida 

do estrangeiro no país de destino tanto em aspectos profissionais, quanto pessoais e sociais. 

Assim, na medida em que os elementos contemplados pela distância cultural são 

compreendidos pelo indivíduo expatriado, inicia-se o processo de adaptação que contribui 

para o seu sentimento de bem-estar (TUNG, 1998; TAKEUCHI et al., 2002; GRINSTEIN e 

WATHIEU, 2008). 

 

 

2.2.5 Adaptação cultural do expatriado 

 

 

O ajustamento cultural é uma das etapas do processo de expatriação que representa 

uma importante influência nos resultados das atividades produzidas para a empresa, além de 

estar relacionado ao retorno prematuro do expatriado à terra natal (TAKEUCHI et al., 2002).  

Salienta-se aqui a importância de compreender a teoria sobre adaptação do expatriado, 

no sentido de que a resiliência, objeto deste estudo, parece estar intimamente relacionada com 

este escopo. 

Joly (2010) fala que a experiência de inserção em outra cultura obriga o indivíduo a 

passar por uma desestruturação da personalidade, atingindo a sua identidade pessoal. Nesse 

sentido, esta experiência passa de desestruturação a reestruturação, pois a exposição a uma 

cultura estrangeira leva a ver a sua própria cultura sob uma nova ótica. Esta exposição à 

cultura estrangeira passa por etapas, consideradas por Joly (2010) como fases da experiência 

existencial no estrangeiro, são elas: o encantamento, o negativismo extremo, guardar distância 

ou integrar-se, e o choque da volta. 

1ª fase: o encantamento – Esta fase é marcada por uma espécie de sentimento de 

reconhecimento, um desafio a sua compreensão, que o mobiliza intelectualmente e o convida 

a penetrar em seus segredos, seus mistérios, suas particularidades, suas maneiras diferentes de 
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viver materialmente, psicologicamente, culturalmente. A sua duração limita-se às descobertas, 

enquanto houver estimulação do sentido e do intelecto. 

2ª fase: o negativismo extremo – Esta é uma etapa crucial de experiência cultural de 

longa duração, pois diversas são as manifestações da cultura do país acolhedor. Por exemplo, 

em relação a aspectos da cultura, a diferença de países em desenvolvimento para países 

desenvolvidos, pode ser um dos fatos mais chocantes; bem como as diferenças de linguagem, 

que dão acesso aos códigos culturais; a relação com o tempo, que pode ser fonte de irritação 

por causa da relativa lentidão, ou cumprimento de prazos; a visão de respeito pela vida 

humana; as formas de raciocínio; a ideia de propriedade. No que tange a aspectos da 

sociedade, salienta-se a questão de instabilidade econômica, política, governo, burocracia, 

violência, responsabilidade social, relações sociais, tratamento das mulheres. Todas estas 

questões ocasionam dificuldades de inserção, sofrimento de ajustamento, sentimento de 

isolamento tanto para o estrangeiro, quanto para os habitantes do país, que muitas vezes pode 

fazer com que o indivíduo se sinta impotente e depressivo. 

3ª fase: Guardar distância ou integrar-se – Considera-se esta fase entre dois polos – 

ou a rejeição definitiva, ou a integração quase que total. Rejeitar uma cultura e sociedade pode 

levar ao isolamento, a ter uma vida apenas nos guetos, que são grupos de estrangeiros 

advindos de cultura similar naquele país, ou então antecipar o seu retorno ao país de origem e 

sentir-se feliz com isso. Por outro lado, a perspectiva de ficar naquele país e não voltar para 

casa, faz o indivíduo sentir-se como um nativo, ligado a um sentimento de realização pessoal. 

Isto pode levar a busca para permanecer onde está, como procurar outro emprego, ou casar 

com um nativo. No entanto esta escolha pode acarretar em uma espécie de esquizofrenia 

cultural, na qual o indivíduo perde a referência de quem é. 

4ª fase: o choque da volta – Depois de um tempo no exterior, o indivíduo nem imagina 

que o choque pode ser tanto mais confuso, quanto inesperado. Reintegrar-se no país de 

origem pode causar dificuldades tanto no plano pessoal, quanto no profissional, afinal a 

pessoa que foi, não é mais a mesma que voltou, sua personalidade sofreu modificações 

profundas. O profissional dá-se conta que a vida no exterior, marcada pelo risco, 

confrontações de questões que inquietam a existência humana parece ter sido mais 

estimulante que a vida que irá ter de volta e dificilmente encontrará interlocutores que possa 

compartilhar e compreender esse sentimento. Na empresa, muitas vezes o seu conhecimento 

adquirido é subutilizado, tanto por razões de ordem estrutural, quanto pela ausência de um 

plano de carreira para integrar este tipo de experiência. 
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Encontrou-se na literatura sobre adaptação do expatriado, três outros autores que 

apresentam modelos semelhantes sobre as fases do indivíduo no estrangeiro, contudo, em 

forma de gráfico, são eles: Black e Mendenhall (1991), Hofstede (1991), e Cerdin (2002) 

apud Nunes, Vasconcelos e Jaussaud (2008). Na Figura 5 ilustra-se os gráficos desses autores, 

os quais relacionam as fases de adaptação do processo de expatriação em função do tempo de 

permanência no país estrangeiro. 

 

 

 
Figura 5 - Gráficos de adaptação do indivíduo no estrangeiro. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

A partir da Figura 5, constata-se a semelhança entre as abordagens dos autores 

(BLACK e MENDENHALL, 1991; HOFSTEDE, 1991; e CERDIN, 2002 apud NUNES, 

VASCONCELOS e JAUSSAUD, 2008), assim como a semelhança entre a conceituação das 

fases, como observa-se no Quadro 7. 
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FASES AUTORES CONCEITO 

1 

Euforia Hofstede (1991) 
Quando se dá a fascinação, a alegria, a 
excitação pelo novo país; A lua de mel, a 
emoção de viajar e de ver novas terras. Lua de Mel 

Black e Mendenhall (1991) 

Cerdin (2002) apud Nunes, 
Vasconcelos e Jaussaud (2008) 

2 Choque cultural 

Hofstede (1991) Marcado pela desilusão e frustração; Um 
período mais difícil, associado a dilemas com a 
vida no exterior; Quando começa a vida real no 
novo ambiente. 

Black e Mendenhall (1991) 

Cerdin (2002) apud Nunes, 
Vasconcelos e Jaussaud (2008) 

3 

Aculturação Hofstede (1991) Ajustamento gradual à nova cultura; Inicia-se 
quando o visitante aprendeu gradualmente a 
funcionar nas novas condições, adotou alguns 
valores locais, adquiriu confiança em si próprio 
e integrou-se na nova rede social. 

Adaptação 
Black e Mendenhall (1991) 

Cerdin (2002) apud Nunes, 
Vasconcelos e Jaussaud (2008) 

4 

Situação estável Hofstede (1991) Crescimento, fortalecimento da capacidade do 
indivíduo em funcionar eficazmente na nova 
cultura; Estado de estabilidade mental que 
finalmente se alcança. 

Maestria Black e Mendenhall (1991) 

Maturidade Cerdin (2002) apud Nunes, 
Vasconcelos e Jaussaud (2008) 

Quadro 7 - Fases de adaptação do expatriado. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

Relacionando-se os conceitos das fases de adaptação de Black e Mendenhall (1991), 

Hofstede (1991), e Cerdin (2002) apud Nunes, Vasconcelos e Jaussaud (2008) com os 

conceitos das fases apresentadas por Joly (2010), percebe-se que os conceitos da primeira 

(euforia; lua de mel) e da segunda fase (choque cultural) apresentados no Quadro 7 estão, 

respectivamente, em consonância com os conceitos das fases “encantamento” e “negativismo 

extremo”, de Joly (2010). 

Já a fase “guardar distância ou integrar-se”, de Joly (2010) abrange a terceira 

(aculturação; adaptação) e a quarta fase (situação estável; maestria; maturidade) apresentada 

no Quadro. Joly (2010) não separa essas fases como fazem Black e Mendenhall (1991), 

Hofstede (1991), e Cerdin (2002) apud Nunes, Vasconcelos e Jaussaud (2008). Kubo (2011), 

que também estudou este tema, explica essa diferença entre as fases sugerindo os termos 

ajustamento, para a terceira fase, e adaptação, para a quarta fase. Nesse sentido, antes de se 

adaptar é necessário se ajustar, ou seja, o ajustamento é a fase em que o indivíduo começa a se 

familiarizar com a cultura local; e a adaptação já pressupõe um nível de conforto psicológico 

ideal (KUBO, 2011). 
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A quarta fase referenciada por Joly (2010), “o choque da volta”, que trata da fase da 

repatriação, não é abordada pelos outros autores do Quadro 7. 

Cabe ressaltar que, dos três gráficos, somente o de Hofstede (1991) apresenta uma 

peculiaridade na quarta fase (situação estável). As letras “a, b, c” ilustram que pode haver 

variações na estabilidade do estrangeiro, o que também coaduna com a terceira fase, “guardar 

distância ou integrar-se”, de Joly (2010).  A letra “a” representa que os sentimentos podem 

permanecer negativos em comparação com a cultura de origem, por exemplo, se o 

estrangeiro, ainda se sente um estranho, ou discriminado; a letra “b” representa o sentimento 

de sentir-se igualmente, tão bem quanto antes e nesse caso, pode-se considerar que o visitante 

conseguiu uma adaptação bicultural. E a letra “c” representa que o estrangeiro sente-se 

melhor ainda, que se adaptou totalmente ao modo de vida de seus anfitriões. 

Nessa perspectiva, ao visualizar essas variações infere-se que essa concepção 

apresenta indícios de que está atrelada à teoria referente à resiliência. Relacionando este 

enfoque com a dinâmica do comportamento resiliente sobre a resiliência, apresentada na 

seção anterior, a letra “b”, seria a resiliência original, a letra “c”, o comportamento resiliente 

positivo e a letra “a”, o comportamento resiliente negativo. 

A teoria da resiliência menciona que o estresse, impulsiona para o surgimento da 

resiliência (RUTTER, 1987 apud YUNES, 2001; LAZARUS e LAZARUS, 1994). No caso 

do expatriado, as situações de estresse são os choques culturais vivenciados, que irão provocar 

comportamentos distintos. Nesse momento seus fatores de proteção irão atuar, assim como o 

expatriado pode utilizar estratégias de enfrentamento para lidar com essas situações adversas. 

A partir disso, emerge a dinâmica do comportamento resiliente sobre a resiliência sob o ponto 

de vista do expatriado. 

A resiliência original sugere que o expatriado sente um conforto psicológico 

semelhante ao que sentia em sua terra natal, o que está em consonância com Morgan (1996), 

que acredita que o estrangeiro possa aprender até o ponto de sentir-se como um nativo. 

Por outro lado, para Hofstede (1991) é pouco provável que ele possa identificar e 

ainda mais sentir os valores dessa outra cultura, o que, neste caso, pode culminar em um 

comportamento resiliente negativo, o que segundo Minello (2010) significa que o indivíduo 

não tem condições de se recuperar totalmente do impacto do estressor, geralmente associado 

ao retraimento social, o que afeta o estágio emocional. 

Para Varner e Palmer (2005), o que pode auxiliar o expatriado na sua adaptação seria o 

apoio da família, experiências prévias e suas próprias competências. Isto vai ao encontro com 

as conceituações de fatores de proteção e as estratégias de enfrentamento a serem utilizadas, 
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que contribuem para o comportamento resiliente positivo. Segundo Minello (2010) este 

comportamento indica que o indivíduo tem a capacidade de buscar ampliação para se adaptar 

ou recuperar, bem-estar, estabilidade mental, fortalecimento. Esse é um momento em que o 

indivíduo passa a construir uma nova identidade social, a partir da interação com os outros e 

dos processos de integração com a cultura (MACHADO e HERNANDES, 2004). Quanto 

maior a aproximação com uma identidade global, maior o nível de satisfação com suas vidas 

(SUSSMAN, 2002). 

A partir dessa perspectiva, o presente estudo propõe uma reflexão sobre o processo da 

resiliência de expatriados diante da experiência de expatriação; a forma como essa reflexão 

foi feita caracteriza o método de pesquisa adotado para o desenvolvimento deste estudo, o 

qual será apresentado a seguir. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 
 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos que permitiram a 

realização do presente estudo. Primeiramente é descrito o delineamento da pesquisa, 

composto pela abordagem e tipo de pesquisa, seguido das unidades de análise, as técnicas de 

coleta e de análise dos dados. Posteriormente, apresenta-se o desenho de pesquisa e os 

aspectos éticos.  

 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

 

Tendo em vista o objetivo de analisar o comportamento resiliente de expatriados 

brasileiros na China diante da experiência de expatriação, esta pesquisa caracteriza-se por 

uma abordagem qualitativa, do tipo descritivo e exploratório.  

Segundo Richardson (2011) a pesquisa qualitativa analisa situações complexas e 

particulares a fim de compreender processos dinâmicos vividos por grupos sociais e 

possibilitar, em nível de profundidade o entendimento das particularidades do comportamento 

dos indivíduos. Para Strauss e Corbin (2008), a pesquisa qualitativa é utilizada em pesquisas 

relacionadas à vida das pessoas, experiências vivenciadas, comportamentos, emoções e 

sentimentos, e também aos movimentos sociais, fenômenos culturais e interação entre nações. 

Evidencia-se a adequabilidade desta abordagem visto que este estudo busca o entendimento 

de particularidades do comportamento de indivíduos expatriados.  

No que se refere à natureza descritiva, Sampieri et al. (2006) considera que este tipo 

de pesquisa visa medir ou coletar informações de maneira independente ou conjunta sobre os 

conceitos e variáveis a que se referem. Para Richardson (2011), a descrição narra aspectos de 

uma população e analisa a distribuição de suas características ou atributos de acordo com os 

objetivos em questão. A partir desse enfoque, ressalta-se que o tipo de pesquisa descritiva 

parece ser adequado para este estudo, pois o mesmo, no momento em que gera informações 

sobre o processo de resiliência diante a experiência de expatriação, também poderá 

proporcionar e descrever de que forma esse processo se dá na perspectiva dos expatriados. 



64 
 

 

Nesse sentido, essa descrição contribui aparentemente para a compreensão do processo da 

resiliência desses indivíduos, o que representa o objetivo deste estudo. 

Com relação ao tipo de pesquisa exploratória, na visão de Sampieri et al. (2006), os 

estudos exploratórios buscam discutir e avançar no conhecimento sobre temas ainda pouco 

pesquisados e/ou ainda ampliar estudos já existentes a partir de novas perspectivas. Para 

Cooper e Schindler (2003), a exploração é particularmente útil quando os pesquisadores não 

tem uma ideia clara dos problemas que vão enfrentar durante o estudo. A área de investigação 

pode ser tão nova ou tão vaga que o pesquisador precisa fazer uma exploração a fim de saber 

algo sobre o problema enfrentado, assim como variáveis importantes podem não ser 

conhecidas ou não estarem totalmente definidas. Assim, os pesquisadores desenvolvem 

conceitos de forma mais clara, estabelecem prioridades, desenvolvem definições operacionais 

e melhoram o planejamento final da pesquisa.  

Tendo em vista estas definições, considera-se que existe adequação entre as 

características de pesquisa exploratória e o objetivo desta proposta. Isso se sustenta em função 

de que estudos sobre o comportamento resiliente em expatriados ainda são pouco explorados 

na literatura sobre o tema. Outro aspecto que merece destaque em relação a este tipo de 

pesquisa refere-se à busca de informações de maneira mais aprofundada sobre o 

comportamento de expatriados, especificamente de brasileiros atuantes na China. 

 

 

3.2 Unidades de análise 

 

 

Para Richardson (2011), os indivíduos participantes da pesquisa são chamados de 

unidades de análise e é relevante a sua identificação sob critérios estabelecidos previamente. 

 As unidades de análise consideradas neste estudo são doze expatriados brasileiros na 

China. Essa caracterização evidencia a definição de unidades de análise ao invés de amostra, 

pois não se tem a pretensão de generalização dos resultados e sim a profundidade na análise 

sobre o comportamento dos referidos expatriados diante do processo de expatriação 

(SAMPIERI et al., 2006).  

A escolha do país - China - deve-se ao fato de que o Brasil e a China estão com as 

relações bilaterais cada vez mais estreitas, que envolvem participação no comércio global, de 

acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e, consequentemente, favorecem o 

intercâmbio de profissionais para atuarem nesses países; além disso, ambos os países são 
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considerados emergentes e fazem parte do chamado BRIC’s (Brasil, Rússia, Índia, China e 

recentemente África do Sul). Referente à China, por se tratar de um país asiático, existe, além 

da distância geográfica, a distância psíquica e cultural em relação a um país latino americano, 

como o Brasil. Nesse sentido, percebe-se a possibilidade de que estes profissionais brasileiros 

na China tenham necessidade de se adaptar a fim de cumprir seus objetivos como expatriados. 

Adotou-se como critério para a definição da unidade de análise aquele profissional que 

vai trabalhar em um país estrangeiro, enviado por uma empresa ou por iniciativa própria, 

geralmente dentro de um período de tempo predesignado, de no mínimo seis meses. Dentro 

deste escopo, os expatriados entrevistados foram escolhidos por conveniência, de maneira não 

probabilística e intencional (SAMPIERI et al., 2006), em função de que o entrevistado precisa 

estar predisposto em participar da pesquisa, visto que a mesma abrange aspectos da vida 

profissional e pessoal. 

Para se contatar os participantes, este estudo utilizou uma combinação de técnicas: 

purposeful sampling e bola de neve. Na visão de Glesne (1990), citado por Eriksson e 

Kovalainen (2008), a purposeful sampling significa ser possível de utilizar diversas fontes de 

informação como diretores de empresas, websites, associações de empresas, entre outros. A 

partir do contato com o primeiro entrevistado, inicia-se a técnica da bola de neve, em que o 

participante indica outras pessoas que se enquadrem nos critérios da pesquisa (PATTON, 

1990 apud ERIKSSON e KOVALAINEN, 2008). Para esta pesquisa os primeiros contatos de 

brasileiros expatriados na China foram indicações de colegas durante eventos acadêmicos. 

Posteriormente foi estabelecido contato por e-mail ou rede social a fim de explicar a pesquisa. 

Estes entrevistados, após a sua entrevista, indicaram outros amigos, os quais também foram 

contatados. A adoção dessas técnicas parece coerente com essa técnica de pesquisa em função 

de que elas ampliam o alcance do pesquisador junto ao grupo de interesse, facilitando com 

isso o contato com o escopo de análise. Ressalta-se que não é levada em consideração a 

empresa que o expatriado é empregado, nem é mencionado o nome da empresa e do 

expatriado, pois o foco da pesquisa é a sua experiência de expatriação, e não a empresa em si. 

Nesse sentido os expatriados entrevistados são funcionários de empresas diferentes. 
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3.3 Coleta de dados  

 

 

Com relação à coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, por 

meio de um roteiro de entrevistas (Apêndice A), que é composto por duas etapas. 

Primeiramente por questões referentes ao perfil do entrevistado como: naturalidade, idade, 

gênero, estado civil, número de filhos, formação, segmento da empresa em que atua, cargo no 

país de origem, cargo no país de expatriação, tempo de expatriação. 

A segunda parte do roteiro de entrevista é dividida em cinco blocos: quanto a sua 

história de vida, quanto ao seu trabalho no país de origem, quanto à vida no país para o qual 

foi expatriado, quanto as suas atividades profissionais no país para o qual foi expatriado e 

quanto ao processo de resiliência. Cada um desses blocos tem início com questões amplas que 

permitem ao entrevistado falar o que lhe vem à mente, o que julga mais importante responder. 

Para Flick (2009) a entrevista semiestruturada é uma técnica de coleta de dados que permite 

que o ponto de vista do sujeito entrevistado seja expresso de uma maneira aberta. Na visão de 

Bardin (2011), o entrevistador tem que lidar com a fala relativamente espontânea do 

entrevistado, em que transmite a encenação livre daquilo que viveu, sentiu e pensou a 

propósito de alguma coisa. A subjetividade está muito presente, na medida em que o 

entrevistado expressa o seu próprio sistema de pensamentos, os seus processos cognitivos, 

seus sistemas de valores e de representações, as suas emoções, a sua afetividade e a afloração 

do seu inconsciente (BARDIN, 2011). Nesse intuito, as perguntas foram elaboradas com o 

objetivo de instigar o entrevistado a relatar sobre situações que causaram estresse na 

experiência de expatriação e que podem desencadear o processo de resiliência. 

Foram realizadas um total de quinze entrevistas, no entanto, três tiveram que ser 

rejeitadas em função de não se enquadrarem nos critérios estabelecidos para a unidade de 

análise. Este fato só foi verificado após a realização das mesmas; neste sentido foram 

submetidas à análise doze entrevistas. 

A realização das entrevistas deu-se por meio do software Skype, na data e horário de 

preferência de cada entrevistado. Este software permitiu a utilização de áudio e vídeo, entre a 

pesquisadora e cada expatriado, no entanto somente o áudio foi gravado, sendo que as 

gravações tiveram uma duração de aproximadamente uma hora. Posteriormente estas 

entrevistas foram transcritas e revisadas para assim, dar início na análise. Cabe ressaltar que, 

devido a sete dos entrevistados estarem na China e dois estarem na Austrália no momento da 
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pesquisa, muitas entrevistas foram realizadas durante a madrugada em função da diferença de 

fuso horário entre o Brasil e esses países. 

Salienta-se que o roteiro de entrevistas foi avaliado por três professores doutores em 

administração, que fizeram parte da banca de qualificação do projeto desta pesquisa, quando 

apontaram pequenas modificações, que foram atendidas pela autora. Posteriormente foi 

realizado um teste piloto deste roteiro, com expatriados brasileiros na Índia, que originou o 

artigo intitulado “O processo de resiliência de brasileiros expatriados na Índia”, publicado nos 

anais do XV Seminários em Administração – SEMEAD 2012, promovido pela Universidade 

de São Paulo - USP. Por meio deste estudo, também foi verificada a adequação do roteiro de 

entrevista para esta pesquisa de dissertação. 

 

 

3.4 Análise dos dados 

 

 

A análise dos dados foi realizada por meio da aplicação da técnica de análise de 

conteúdo junto aos relatos das entrevistas dos expatriados entrevistados. Esta técnica, para 

Bardin (2011), visa o conhecimento de variáveis de ordem psicológica, sociológica, histórica, 

etc., com base em um mecanismo de dedução a partir de uma amostra de mensagens 

particulares. Mais precisamente, Bardin (2011, p. 42) define a análise de conteúdo como: 

 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

De acordo com Godoy (1995) a utilização da análise de conteúdo prevê três fases 

fundamentais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. A fase da pré-

análise começa com a leitura dos documentos que serão analisados, neste caso, as entrevistas 

transcritas. A exploração do material norteia-se pelo referencial teórico ou pelas perguntas 

formuladas e utiliza técnicas qualitativas reunindo os resultados em busca de padrões, 

tendências ou relações implícitas. 

Bardin (2011) apresenta a mesma proposta de etapas de desenvolvimento da análise 

que Godoy (1995). A sua estrutura está organizada em torno de três polos cronológicos: 
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1) Pré-análise – tem por objetivo tornar as ideias operacionais e sistematizá-las de 

maneira a conduzir um esquema preciso de um plano de análise. Geralmente esta primeira 

fase possui as seguintes missões: 

 A leitura flutuante que consiste em analisar e conhecer o texto deixando-se invadir 

por impressões e orientações; 

 A escolha dos documentos a serem submetidos para análise, neste caso, as 

entrevistas semiestruturadas; 

 A formulação das hipóteses e objetivos trata-se de uma suposição provisória, cuja 

origem é a intuição e que permanece em suspenso enquanto não for submetida à prova de 

dados seguros; 

 A referenciação dos índices, que pode ser a menção explícita de um tema em uma 

mensagem, e a elaboração de indicadores, que corresponderá à frequência deste tema de 

maneira relativa ou absoluta; 

 A preparação do material significa a sua edição, como por exemplo, a transcrição 

das entrevistas gravadas, posteriormente impressas em papel dispondo de colunas vazias à 

esquerda e à direita para colocação dos códigos. 

2) Exploração do material – trata-se da análise propriamente dita, da aplicação das 

decisões tomadas anteriormente. É uma fase longa e fastidiosa e consiste essencialmente em 

operações de:  

 A codificação corresponde a uma transformação de dados brutos do texto em uma 

representação do conteúdo ou de sua expressão, sistematizados em unidades que elucidem as 

características do texto que podem servir de índices. Em relação às unidades, deve-se escolher 

as unidade de registro e de contexto, de forma pertinente às características do material e aos 

objetivos da análise. A unidade de registro deste trabalho consiste no tema, que por sua vez, 

se refere à unidade de significação extraída de um texto de acordo com critérios relativos à 

teoria que servem de guia à leitura. Para Richardson (2011) o tema é uma unidade de 

significação complexa de dimensões variáveis; sua realidade é de ordem psicológica, não de 

ordem linguística. Uma frase, uma frase composta, condensada, uma afirmação, uma alusão, 

enfim, um fragmento do texto pode remeter a um tema. A utilização dessa unidade de registro 

serve para analisar respostas a questões abertas de entrevistas, que estudam motivações de 

opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências, que é o caso deste estudo. Quanto 

à unidade de contexto serve para dimensionar a significação exata da unidade de registro, ou 
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seja, para compreender a codificação dos temas, como por exemplo, o parágrafo em que o 

tema está inserido. 

 A categorização significa classificar um grupo de elementos com um título 

genérico em função de suas características comuns. Os elementos devem seguir critério de 

categorização que, neste caso, são as unidades de registro, ou seja, são as categorias temáticas. 

São sugeridas duas etapas a serem seguidas, a primeira se refere ao inventário, que constitui 

isolar os elementos; e a segunda, a classificação, que significa repartir os elementos e 

organizar as mensagens. Além disso, a categorização pode empregar dois processos inversos: 

 o pesquisador determina, antecipadamente as categorias com base no referencial 

teórico utilizado para o estudo, considerando os elementos nos relatos dos entrevistados 

pertinentes a categoria à medida que vão sendo encontrados, neste caso, este processo é 

denominado categorias de análise a priori. 

 o sistema de categorias não é fornecido, o que procede em criar as categorias à 

medida que surgem elementos nas respostas dos entrevistados, para depois serem 

interpretadas à luz de teorias explicativas. O título conceitual de cada categoria só é definido 

no final da operação, e o conjunto das mesmas é denominado, nesta pesquisa, categorias de 

análise não a priori. 

 A inferência na análise de conteúdo constitui um bom instrumento de indução para 

se investigarem as causas (variáveis inferidas), a partir dos efeitos (variáveis de inferência ou 

indicadores). 

3) Tratamento dos dados obtidos e interpretação – nessa fase são estabelecidos 

quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais sintetizam e colocam em relevo 

as informações obtidas pela análise. A partir da disposição dos resultados significativos e 

fiéis, pode-se então, propor inferências e adiantar interpretações dos objetivos previstos, que 

se referem às categorias estabelecidas a priori – ou então que digam respeito a outras 

descobertas inesperadas, surgindo a necessidade da proposta de categorias não a priori, que 

podem servir de base para outra análise disposta em torno de novas dimensões teóricas, 

conforme apresentado no tópico categorização. 

Entre as diversas técnicas de análise de conteúdo definidas por Bardin (2011), é 

utilizada nesta pesquisa a análise categorial. Conforme já foi exposto, a análise categorial se 

baseia na decodificação do texto em elementos, tendo como possibilidade de categorização, a 

análise temática, sendo a mais utilizada, rápida e eficaz (RICHARDSON, 2011).  

Resgatando o tópico categorização, da fase de exploração do material, foi apresentado 

o processo de definição das categorias a priori que se revela à luz do referencial teórico. Nesta 
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pesquisa, a teoria que serve como base para a definição dessas categorias é representada por 

quadros de referência. O uso de quadros de referência busca contribuir para a ampliação da 

interpretação dos dados a serem analisados e são considerados apropriados para o 

desenvolvimento de uma teoria, além de facilitar a categorização dos dados qualitativos 

(MORSE e RICHARDS, 2002). O primeiro quadro de referência utilizado consiste na curva 

de aculturação do indivíduo no estrangeiro, de Hofstede (1991), como já foi visto no 

referencial referente ao processo de expatriação: 

 

 

 
Figura 6 - Quadro de referência para a definição das categorias de análise a priori – Curva de aculturação. 
Fonte: Hofstede (1991). 
 

 

O segundo quadro de referência tem como embasamento o enfoque teórico da 
definição do processo de resiliência de Grotberg (2005), que o define como um conjunto de 

fatores, comportamentos e resultados resilientes, conforme apresentado no referencial teórico 

e detalhado na Figura 7:  
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Figura 7 - Quadro de referência para a definição das categorias de análise a priori – O Processo da Resiliência. 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Grotberg (2005). 
 

 

 

O terceiro quadro de referência para definição das categorias de análise a priori deste 

estudo está calcado no estudo de Minello (2010). O autor apresenta, na Figura 8, a dinâmica 

do comportamento resiliente postivo e negativo, conforme visto no referencial referente ao 

processo de resiliência: 
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Figura 8 - Quadro de referência para definição das categorias de análise a priori – A influência dinâmica do 
comportamento resiliente sobre a resiliência. 
Fonte: Minello (2010, p.52). 
 

 

A partir dos quadros de referência apresentados e tendo em vista os objetivos deste 

estudo, foram definidas as categorias de análise a priori para o desenvolvimento desta 

proposta de trabalho. A Figura 9 demonstra as categorias a priori que serão posteriormente 

analisadas. 

 

 

 
Figura 9 - Categorias de análise a priori. 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Hofstede (1991), Grotberg (2005) e Minello (2010). 
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A definição das categorias de análise a priori apresentadas na Figura 9 se sustenta na 

perspectiva de que o indivíduo ao vivenciar a experiência de expatriação vai passar por fases 

de adaptação em função de que se encontra em um ambiente diferente do que está habituado. 

Nesse sentido, podem emergir situações adversas que irão influenciar o seu comportamento. 

A maneira como o expatriado lida com essas situações irá influenciar na sua capacidade 

adaptativa, podendo haver dificuldades em equilibrar suas emoções diante tal situação e em 

superá-las, emergindo um comportamento resiliente negativo; ou o indivíduo irá se fortalecer 

e aprender com a experiência, caracterizando então, um comportamento resiliente positivo. 

 Para melhor compreender a problemática, objetivos e questões deste estudo, além das 

categorias de análise a priori, surgiram ao longo da codificação e categorização, categorias de 

análise não priori. Nesse sentido as semelhanças entre os relatos dos entrevistados que mais se 

destacaram foram contempladas neste estudo, conforme apresentado na Figura 10.  

 
 

 
Figura 10 - Categorias de análise não a priori. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 
No intuito de facilitar a análise das categorias definidas a priori e não a priori, criou-se 

um quadro com os dados do perfil pessoal e profissional de cada expatriado e outro quadro 

com a caracterização dos expatriados, com dados relativos à experiência de expatriação de 

cada um. Estes quadros serão apresentados posteriormente. 

Diante do exposto, é apresentado, a seguir, o desenho de pesquisa e em seguida os 

aspectos éticos deste estudo. 

 

 

3.5 Desenho de pesquisa 

 

 

 O desenho de pesquisa (Figura 11) apresenta uma síntese dos principais elementos que 

orientaram o desenvolvimento deste estudo. 
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Figura 11 - Desenho de Pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.6 Aspectos éticos da pesquisa 

 

 

Esta pesquisa foi registrada junto ao Gabinete de Projetos (GAP) do Centro de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, pelo nº 

032530, e logo após foi submetida na Plataforma Brasil (CEP/CONEP), site pelo qual a 

pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP – Reitoria UFSM), a qual 

obteve parecer favorável de aprovação em 23/08/2012, sob o número do CAAE: 

06082312.8.0000.5346 (Apêndice B). 

Atendendo às diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 

humanos, (resolução CNS 196/96), foi disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), Apêndice C, o qual explica a natureza e o propósito da pesquisa, assim 

como foi realizada uma explicação minuciosa sobre a mesma, por parte da pesquisadora, para 

os participantes, os quais consentiram em ser entrevistados autorizando sua participação 

voluntária na pesquisa. 

Quanto à confidencialidade dos dados, o pesquisador responsável por esta pesquisa – 

Prof. Dr. Italo Fernando Minello – se comprometeu com a privacidade e confidencialidade 

dos dados utilizados e preservação integral do anonimato dos entrevistados, por meio do 

Termo de Confidencialidade (TC), Apêndice D, por um período de cinco anos, sendo que 

após este período, os dados serão destruídos. 

 Em relação aos Benefícios, esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema 

abordado, e contribuirá para a compreensão do comportamento do expatriado diante da 

experiência de expatriação. 

No que tange aos riscos da pesquisa, poderá haver cansaço ao responder o 

questionário. As lembranças de pessoas distantes, de sua terra natal e de momentos estressores 

durante a experiência de expatriação podem causar desconforto emocional podendo o 

entrevistado optar por interromper a entrevista, caso isso ocorra. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, que se inicia 

com dados do perfil pessoal e profissional dos entrevistados, seguido dos dados referentes à 

caracterização da expatriação de cada um dos expatriados entrevistados. Logo, são 

apresentadas as quatro categorias de análise a priori, as duas categorias definidas não a priori, 

seguido da síntese dos resultados. 

 

 

4.1 Perfil dos entrevistados 

 

 

Com base nos dados obtidos na fase de coleta, foi possível traçar um perfil pessoal e 

profissional dos entrevistados. Dos doze expatriados entrevistados, sete são homens e cinco 

são mulheres e estão na idade entre 21 e 47 anos. Todos são brasileiros, conforme critério de 

pesquisa, naturais de três regiões do Brasil: cinco do sul (RS), quatro do sudeste (SP e RJ) e 

três do nordeste (CE e RN). Quanto ao estado civil, sete são casados, quatro são solteiros, e 

um divorciado, sendo que cinco deles tem filhos. Quanto à formação acadêmica, há bastante 

diversidade nas áreas dos cursos, sendo que um expatriado não possui curso superior, somente 

cursos profissionalizantes; duas expatriadas tem ensino superior incompleto, quatro tem 

ensino superior completo e cinco já possuem pós-graduação. 

No que diz respeito ao segmento de atuação dos expatriados entrevistados: dois deles 

atuam em empresas da área de moda; dois na área de alimentos; e os outros dez em áreas 

distintas como iluminação, equipamentos para o ramo de energia; arquitetura; intercâmbios; 

autopeças da linha pesada; calçadista; qualidade, segurança, meio ambiente e saúde; e 

veículos comerciais de transporte de cargas. Em relação ao cargo, percebe-se que oito deles 

atuam profissionalmente em sua área de formação; sete foram para China para desempenhar a 

mesma atividade que exerciam no Brasil; e, cinco, assumiram um cargo considerado acima do 

que atuavam no Brasil. Ressalta-se que quatro entrevistados mudaram de atividade durante o 

processo de expatriação na China.  

No Quadro 8 sintetiza-se o perfil dos entrevistados, que serão denominados de E1, E2, 

E3 e assim por diante. 
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Entrevis-
tado Sexo Idade Natura-

lidade Estado civil Filhos Formação Área de atuação 
da empresa Cargo no Brasil Cargo na China 

E1 F 21 RS Solteira Não Jornalismo incompleto Moda Modelo de Agência Modelo de Agência e depois 
free-lancer 

E2 F 38 SP Casada Não Comércio Exterior; Espec. em 
Marketing Iluminação Diretora de Marketing de 

uma divisão de negócios 
Diretora de Marketing da 
Ásia e depois só da China 

E3 M 45 RS Casado Sim 
Engenharia Elétrica; Espec. em 

Engenharia de Segurança do 
Trabalho, e MBA 

Equipamentos para 
o ramo de energia Gerente de Produção 

Gerente de Produção, depois 
Diretor Industrial, depois 

Diretor Geral 

E4 F 21 CE Solteira Não Publicidade e Propaganda 
incompleto Moda Modelo de Agência Modelo de Agência 

E5 M 43 RJ Casado Sim Administração de Empresas Alimentos Diretor de Marketing Gerente Geral 

E6 F 40 SP Solteira Não Letras e Pós-Graduação em 
Literatura Alimentos Trader Coordenadora de 

Administração de Vendas 

E7 F 30 SP Casada Não Arquitetura Arquitetura Arquiteta, na sua empresa 
própria Arquiteta Sênior 

E8 M 27 CE Solteiro Não Engenharia Mecânica de 
Aeronáutica Intercâmbios Presidente de escritório 

local 
Vice Presidente de Relações 

Sociais Corporativas 

E9 M 32 RS Divorciado Sim 
Administração de Empresas e MBA 

em Logística Empresarial e 
Coaching Profissional 

Autopeças da linha 
pesada 

Coordenador de Supply 
Chain 

Coordenador de Supply 
Chain 

E10 M 47 RS Casado Sim 
Ensino Médio e Cursos 

Profissionalizantes na área de 
calçado, couro e afins. 

Calçadista Técnico em calçados Técnico em calçados 

E11 M 26 RN Casado Sim 
Curso de Engenharia de Segurança 

na Inglaterra e Téc. de Segurança no 
Brasil 

Qualidade, 
Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde 

Analista de Qualidade 
Segurança, Meio Ambiente 

e Saúde 

Analista de Qualidade 
Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde 

E12 M 30 RS Casado Não 

Automação Industrial, Mestrado em 
Eng.de Materiais, MBA em Gestão 

Empresarial e em Negócios 
Internacionais com a China 

Veículos 
comerciais de 

transporte de cargas 

Analista de 
desenvolvimento de 

fornecedores nacionais e 
internacionais para uma 

empresa do Grupo 

Analista de desenvolvimento 
de fornecedores para todo o 

Grupo de empresas 

Quadro 8 - Perfil dos entrevistados. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2 Caracterização dos expatriados 

 

 

As entrevistas possibilitaram a obtenção de dados relativos à experiência de 

expatriação de cada um dos entrevistados. Quanto ao tipo de expatriação, dos doze 

entrevistados, nove são classificados como organizational expatriate, que significa que a 

empresa em que trabalha no Brasil o designou para atividade na China; e três são classificados 

como self initiated expatriate, que significa que o próprio indivíduo tomou a decisão de ir 

trabalhar na China. Ressalta-se que apenas E7 tomou a decisão de ir morar e trabalhar na 

China, em função de seu cônjuge ter sido transferido para lá.  

Em relação ao tempo de permanência na China, E8 foi o que menos tempo 

permaneceu no país destino, dentre os expatriados entrevistados, totalizando sete meses como 

expatriado na China; e E10 foi o que permaneceu mais tempo, está há oito anos na China. 

Dentre os expatriados entrevistados, cinco deles tiveram a China como a sua primeira 

experiência de expatriação; os outros sete já haviam sido expatriados em outros países, em 

função do trabalho, estudo ou intercâmbio. 

Dos doze entrevistados, oito moraram na cidade de Shangai e cinco já moraram em 

mais de uma cidade chinesa. Os sete entrevistados casados se mudaram junto com o cônjuge 

para a China, sendo que desses sete, quatro têm filhos que também foram junto. Ressalta-se 

que apenas a família de E10, não permaneceu todo o período de expatriação na China, pois 

intercala períodos de seis meses morando no Brasil e seis meses na China.  

Pode-se constatar, a partir dos relatos dos entrevistados, que nove deles tiveram algum 

tipo de preparação para iniciar o processo de expatriação; a maioria buscou por iniciativa 

própria informações na internet, livros ou amigos; e, apenas quatro, tiveram algum auxílio da 

empresa, como: viagem de reconhecimento, contratação de uma empresa de relocation e 

treinamento intercultural. Três entrevistados não tiveram preparação, pois a viagem foi 

inesperada, não tinha tanto acesso a internet na época da mudança e lá na China a empresa 

disponibilizou pessoas que poderiam ajudar. 

No Quadro 9 apresenta-se a caracterização dos expatriados. 
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Entre-
vistado 

Tipo de 
Expatriado 

Tempo de 
expatriação na 

China 

Primeira 
expatriação 
foi para a 

China? 

Quais países já morou 
antes ou depois da 

China? 

País onde 
estava no 

momento da 
entrevista 

Cidades que 
morou na 

China 

Foi sozinho ou 
com a família? 

 
 

Preparação 

E1 Organizational 
Expatriate 

11 meses até o 
momento da 

pesquisa 
Não Antes: Itália China Guangzhou Sozinho Não. A mudança foi inesperada 

E2 Organizational 
Expatriate 

3 anos e 4 meses 
até o momento da 

pesquisa 
Não Antes: Alemanha e 

Holanda China Shangai Com marido Sim. Já conhecia a China de viagens 
anteriores pela empresa 

E3 Organizational 
Expatriate 7 anos Sim Depois: Austrália Austrália Shangai e 

Ohan 
Com esposa e 

filho 

Sim. A empresa proporcionou uma 
viagem de reconhecimento por uma 

semana na China 

E4 Organizational 
Expatriate 9 meses Sim Depois: Filipinas, 

Tailandia e Malásia Brasil Guangzhou e 
Shantou Sozinho Sim. Uma amiga que já morava na 

China dava dicas 

E5 Organizational 
Expatriate 

2 anos até o 
momento da 

pesquisa 
Sim 

Nenhum, mas já visitou 
mais de 50 países a 

trabalho 
China Shangai Com esposa e 2 

filhos 

Sim. A empresa contratou uma 
empresa de relocation, a pedido do 

expatriado 

E6 Organizational 
Expatriate 

1 ano e 7 meses 
até o momento da 

pesquisa 
Não 

Antes: Cingapura e 
Inglaterra; Visitou 

outros países 
China Shangai Sozinha Sim. Buscou na internet 

E7 Self initiated 
Expatriate 3 anos e 6 meses Não Antes: Dinamarca China Shangai e 

Taiwan Com marido Sim. Leu livros e fez dois meses de 
curso de chinês 

E8 Self initiated 
Expatriate 7 meses Sim Antes: Estados Unidos Austrália Shangai e 

Beijing Sozinho Sim. Buscou na internet 

E9 Organizational 
Expatriate 8 meses Não Antes: Portugal, Índia e 

África do Sul Brasil Shangai Sozinho Sim. Buscou na internet, livros 

(Continua) 
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E10 Self initiated 
Expatriate 

8 anos até o 
momento da 

pesquisa 
Sim Nenhum China 

Don Juan; 
Xichuá; 
Tchintau 

Períodos 
sozinho e 

períodos com 
esposa e 2 

filhos 

Não, pois não tinha tanta facilidade 
com internet em 2005, como hoje. 

E11 Organizational 
Expatriate 1 ano e 6 meses Não 

Antes: Estados Unidos 
e Inglaterra; 

Depois:Estados Unidos 
Brasil Iantai Com esposa e 

filho 

Não. Contudo, na China a empresa 
disponibilizou pessoas para ajudar 

nas tarefas diárias e de trabalho 

E12 Organizational 
Expatriate 

1 ano e 6 meses 
até o momento da 

pesquisa 
Não Antes: Índia China Shangai 

Primeira vez 
sozinho; Agora 

com esposa 

Sim. A empresa proporcionou um 
treinamento intercultural e, já na 

China, um MBA de Negócios 
Internacionais, a pedido do 

expatriado 

Quadro 9 - Caracterização dos expatriados. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

(Conclusão) 
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Deve-se mencionar, mesmo que com pesar se faça, o caso ocorrido com um dos 

expatriados entrevistados para este estudo. Tal fato se constitui em sua morte sendo seu corpo 

encontrado, em uma cidade chinesa, em circunstâncias ainda não esclarecidas. Sabe-se que 

morar em outro país, pode causar choques culturais e é capaz de provocar comportamentos 

atípicos no indivíduo (FREITAS, 2010) e que o envolvimento de uma pessoa nesse tipo de 

experiência pode resultar em um impacto psicossocial na vida do indivíduo e daqueles em sua 

volta (CALIGIURI, 2000). Embora não seja possível fazer qualquer ilação sobre a existência 

de uma relação entre o impacto da expatriação e a morte do referido entrevistado, visto que 

não há evidências suficientes para tal afirmação, essa situação gera uma interrogação no que 

se refere ao fato de seu falecimento estar ligado à experiência de expatriação vivenciada por 

ele. 

Porém, não cabe a esta pesquisadora, explorar as causas de seu falecimento no 

decorrer da pesquisa, embora este lamentável fato tenha ocorrido durante a sua experiência de 

expatriação na China. Por outro lado, este acontecimento conduz a reflexão da complexidade 

que a experiência de morar em outro país pode representar, especialmente a China, por ser 

distante física e culturalmente do Brasil.  

 

 

4.3 Categorias de análise definidas a priori 

 

 

Nesta seção são analisadas as categorias de análise definidas a priori para este estudo, 

bem como suas subcategorias; são elas: a experiência de expatriação, com as subcategorias 

decisão, preparação, euforia e choque cultural; situações de adversidade; dinâmica do 

comportamento resiliente, composta pelas subcategorias comportamento resiliente negativo e 

comportamento resiliente positivo; e, fatores e resultados resilientes. 

 

 

4.3.1 A experiência de expatriação 

 

 

A experiência de trabalhar fora do seu país de origem, seja ela por atender a 

necessidade da empresa – organizational expatriate - (CALIGIURI, 2000; FROESE e 

PELTOKORPI, 2011) ou por iniciativa própria - self-initiated expatriate - (SUUTARI e 
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BREWSTER, 2000; FROESE e PELTOKORPI, 2011) é repleta de uma série de novidades 

em que o indivíduo expatriado terá que lidar tanto no seu trabalho quanto fora dele, 

evidenciando um alto nível de complexidade e de influência sobre a vida do indivíduo 

(HOWE-WALSH e SCHYNS, 2010; CALIGIURI e TARIQUE, 2012). Nesse sentido, tal 

situação pode fazer emergir muitas dúvidas sobre a contribuição que essa experiência 

proporcionará, influenciando na decisão de aceitá-la; o que pode ser constatado no trecho do 

relato de E6. 
 

E6 - Você fica naquela insegurança e se eu não gostar e se eu não me adaptar, né, e 
se eu estranhar, e se eu chegar lá e começar a sentir muito falta da minha família e se 
eu não me der bem com a alimentação, só que com isso eu nunca tive problema, 
mas, você fica assim e a minha família como é que vai ficar aqui, na época eu estava 
namorando, e o meu namorado o meu relacionamento, como é que fica, né então 
assim, é um mix de sentimentos,assim, é uma coisa muito louca, eu acho que só 
quem passou é que sabe, ao mesmo tempo  é uma alegria, ao mesmo tempo  é um 
pouco, chega a dar um pouco de angústia, porque  você não sabe exatamente como 
vai ser, né. 
 
 

Para Steger et al. (2011) a decisão de expatriar está alicerçada nos valores, interesses 

específicos e ambição profissional do indivíduo expatriado, e são a base para o sucesso da 

empresa a qual representam. Segundo Selmer e Lauring (2012), várias podem ser as razões 

que incentivam alguém a se tornar um expatriado, mas isso vai depender do momento em que 

está vivenciando, de seu estado de autopercepção em relação à mudança de vida.  

Para estes autores, fugir da sua realidade atual em busca de novas oportunidades, 

conhecer mais o mundo, buscar novas experiências e desafios, gostar de aventura, ampliar os 

ganhos financeiros; bem como, almejar oportunidades de carreira, podem ser considerados 

com alguns dos principais fatores que influenciam a decisão do indivíduo em se tornar um 

expatriado. Em caráter ilustrativo, E10, por exemplo, um dos self initiated expatriates, 

decidiu ir para a China em busca de novas oportunidades. 
 

E10 - Trabalhei no Brasil por vários anos ali em grandes empresas, mas como 
sempre éé procurando algo mais assim pra pra minha vida [...] E o calçado na região 
dos Vales dos Sinos caiu muito né, a produção, a exportação de calçados, 
especialmente o mercado interno, ainda permanecia algumas coisas em função da 
disparidade de valores entre Brasil e China. Então as empresas exportadoras 
praticamente todas estavam morrendo já na época as grandes empresas pra China e 
as oportunidades começaram a surgir assim pra vir embora pra cá, mas eu fui um 
pouco resistente a essa mudança né. Pois eu já estava casado, eu já tinha uma filha 
na época, mas enfim. Foram várias situações daí chegou um momento que eu decidi 
vim embora. Então é uma decisão, pra mim na época, assim talvez eu no momento 
de tomar a decisão de vir embora assim eu não tinha exatamente a dimensão do que 
que era essa mudança na minha  vida né. Então eu simplesmente tomei a decisão 
conversei com a minha família e conversei com eles “Olha eu decidi vou tentar 
minha vida na China vou tentar fazer alguma coisa lá fora”. 
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Já os organizational expatriates, E3 e E11, que foram para a China por decisão da 

empresa, estavam em busca de novos desafios, característica relacionada a capacidade de 

mudança e transformação, destacada por Nunes Vasconcelos e Jaussaud (2008) como uma 

competência do executivo global. Nesse sentido, o convite da empresa foi uma oportunidade 

para alcançar seus objetivos de vida naquele momento. 
 

E3 - E nesse momento eu estava naquela já assim, querendo mudar ou sair da 
empresa, ou alguma coisa assim, e isso veio exatamente a calhar com a minha 
situação e quando também, justamente por querer sair, mudar, eu decidi que eu iria 
de qualquer jeito e a minha esposa resolveu ir junto. 
 
E11 - Ah, pô, eu fiquei super empolgado porque estava aquela vida de trabalho de 
segunda a sexta e tal, uma estagnada, pô, rotina né, então assim que surgiu uma 
coisa diferente eu fiquei bem animado e falei com a minha família que também se 
empolgou né. Minha esposa até esse momento ela nunca tinha ido pro exterior, daí 
pra ela foi uma oportunidade bem especial. 
 

Já para E5, a decisão de ir para a China foi tomada por parte da empresa no intuito de 

suprir uma necessidade organizacional, e não para satisfazer seus objetivos pessoais. Nesse 

caso, salienta-se a dificuldade das empresas de encontrar profissionais que já tenham 

experiência no exterior predispostos para enfrentar o desafio de mudar-se para outro país 

(MURITIBA e ALBUQUERQUE, 2009). Por outro lado, evidencia-se a motivação do 

expatriado para alcançar os objetivos da empresa, o que é considerado por Shaffer et al. 

(2006) como uma competência dinâmica do expatriado.  
 

E5 - Eu viajava demais então eu não tinha nenhuma necessidade, nenhum 
deslumbramento em estar expatriado e viver fora do Brasil, eu não tinha expectativa, 
e nenhuma aspiração e eles sabiam disso, sempre conversei com a empresa que se, 
por acaso, precisassem de mim fora do Brasil algum dia, eu provavelmente iria 
estudar, mas nunca foi uma coisa que eu pleiteei ou que eu pressionei a empresa 
para me proporcionar. 
 

Para Selmer e Lauring (2012), tal decisão depende de fatores externos, tais como a 

disponibilidade de oportunidades e recursos essenciais na forma de tempo, dinheiro, 

habilidades e participação de outras pessoas, etc. Nota-se que a estrutura social pode ter forte 

influência na decisão de expatriar (SELMER e LAURING, 2012). Essa idéia corrobora com a 

colocação de Stroppa e Spieβ (2011) que sugerem que o suporte social está relacionado à 

proatividade dos expatriados; o que se constata nos trechos dos relatos de E12 e E5. 
 

E12 - Bom. No início todos eles me apoiaram, todos eles apoiaram achando que 
seria, profissionalmente, seria uma situação bem importante, seria importante para o 
futuro e tal, eles apoiaram bastante. 
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E5 - Como eu não tinha a mínima intenção de vir para cá e nem era um anseio meu, 
eu nunca aspirei isso, eu obviamente para tomar decisão eu negociava com a 
empresa, eu conversei com dezenas de pessoas diferentes dos mais variados grupos, 
assim de posições diferentes, do meu pai, minha mãe até passando pelo pastor da 
minha igreja e a minha esposa e o presidente da empresa e algum diretor da empresa 
e passando por gente que foi expatriado na China, gente que estava expatriado na 
China, né, eu colhia as informações e as recomendações de cada uma dessas 
pessoas, para poder tentar elaborar como seria essa vida aqui e até negociar melhor o 
meu pacote de expatriação. 
 

Nesse sentido, evidencia-se a importância de um treinamento sobre as diferenças 

culturais entre os países (TANURE, EVANS e PUCIK, 2007; FROESE e PELTOKORPI, 

2011). Este treinamento, segundo Selmer (2002), deve ser feito para estimular a predisposição 

do indivíduo em estar aberto para novos comportamentos e atitudes. Essa perspectiva pode ser 

verificada na fala de E9. 
E9 - Pelo que eu já ouvia falar de China, eu não tive nenhum preconceito, assim, eu 
já sabia que o negócio não era ruim lá, mas uma coisa que eu levo sempre em 
consideração que eu vou, quando eu vou conhecer  um lugar novo, vou pra um país 
novo, é aquela questão sempre, de tu esvaziar a xícara, né, tem que ir  com a mente 
aberta  e pensar que todas  as suas crenças, valores , critérios que valem pra ti no teu 
país tem que ta com uma visão diferente pro lugar que tu vai, porque as crenças são 
diferentes, os valores são diferentes e os critérios são diferentes, né? 

 

Com relação à empresa, Selmer (2005) afirma que o treinamento intercultural pode ser 

substituído se os indivíduos forem selecionados de acordo com experiências prévias positivas 

no país para o qual será expatriado. Muritiba e Albuquerque (2009) e Steger et al. (2011) 

também avaliam positivamente o fato do expatriado já ter domínio e experiências em outras 

culturas. No caso deste estudo, E2 e E5 ilustram tal colocação, pois já conheciam a China em 

experiências profissionais anteriores. 
 
E2 - Eu já conhecia bastante da China, porque eu já tinha vindo bastante para a 
China, mas é muito diferente morar num país e visitar o país, principalmente a 
China. 
 
E5 - Eu já conhecia a China já há bastante tempo, em viagens anteriores, não é, eu 
nunca pensei na China como, nem havia olhado a China  com os olhos de quem iria 
morar um dia. Diversas vezes que eu vim para cá, eu vinha para trabalhar e voltava, 
tive a oportunidade de conhecer um pouco, fazer um pouquinho, um dia ou outro de 
passeios aqui em Hong Kong, Pequim ou Shangai, mas eu nunca olhei a China nem 
analisei a China nas diversas vezes que eu vim para cá por um país onde fosse 
possível, houvesse a probabilidade de vim morar, né, então foi um pouco surpresa, 
mas eu não, a gente conhecia a China e sabia que não é, também tão diferente assim 
em termos de condição de vida e tal, quanto muita gente pensa. 

 

Outro tipo de preparação, na visão de Selmer (2005), é a predisposição a aprender o 

idioma, que além de facilitar a comunicação com os moradores locais, também demonstra que 

o expatriado tem a atitude de tentar aprender sobre a cultura de acolhimento, o que sinaliza 
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educação e respeito com a cultura. Assim, o esforço que o estrangeiro faz para compreender o 

idioma do país anfitrião a fim de entender o contexto em que está inserido (MACHADO e 

HERNANDES, 2004) pode ser minimizado, conforme evidencia o trecho do relato de E7. 
 

E7 - Uns dois meses antes de ir para China a gente começou a fazer um curso de 
chinês, quase que diário, eles tinham uma professora muito boa, mas a gente 
aprendeu a falar coisas muito básicas, porque o Chinês é um idioma muito 
complicado, não tem o que discutir, é difícil, é bem fora, a gente não faz nenhuma 
relação com as palavras como a gente faz com o inglês, com o italiano, com o 
espanhol, seja lá o que for, então a gente começa bem do zero mesmo uma 
alfabetização nova, então já é bem complicado. 

 

De acordo com Selmer e Lauring (2012), mesmo com uma preparação como um 

treinamento, ou curso de idiomas, a mudança de contexto social e cultural, típico da 

experiência de expatriação, pode gerar comportamentos inesperados, atípicos para aquele 

indivíduo. Caligiuri e Tarique (2012) parecem corroborar com essa afirmação, pois colocam 

que o ambiente estrangeiro é complexo e apresenta ambiguidades, por isso pode despertar ou 

acentuar algumas competências e características da personalidade do indivíduo, provocando 

comportamentos distintos. Assim, a pessoa pode até ter a intenção de se comportar de acordo 

com o seu padrão e características, no entanto, diante desse novo contexto, sua capacidade 

subjetiva irá reavaliar a validade daquele comportamento e a pressão social percebida para 

agir ou abster-se de uma ação (SELMER e LAURING, 2012). Esta ideia pode ser observada 

no relato de E12. 
E12 - Tu só vai conseguir fazer as associações da experiência que tu está tendo aqui, 
com o treinamento que tu recebeu, quando tu tiver passando por isso, tu nunca vai 
conseguir, é é abstrato o negócio, enquanto tu não sentir, tu não consegue ter a real 
percepção disso. 

 

Ao chegar ao país destino - neste caso a China -, a primeira fase de comportamento diz 

respeito ao encantamento, a apreciar as novidades (MACHADO e HERNANDES, 2004). Esta 

etapa motiva o expatriado a descobrir as particularidades daquele local, pois emerge um 

sentimento de emoção e fascínio ao viajar e conhecer novas terras (BLACK e 

MENDENHALL, 1991; JOLY, 2010); como pode ser verificado no trecho do relato de E9. 
 

E9 - então a minha surpresa na primeira vez que eu cheguei na China, eu cheguei em 
Shangai foi muito positiva né, eu não espera encontrar toda aquela infraestrutura que 
eu encontrei né, me surpreendeu positivamente. 
 

 Destaca-se que ao conviver com uma nova cultura, o indivíduo pode ter dois tipos de 

reações o encantamento ou o choque cultural, isto significa que a primeira fase nem sempre 

ocorre, podendo o indivíduo vivenciar diretamente a fase de choque cultural (JOLY, 2010). 
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Seery et al. (2010) está em consonância com esta idéia quando relata que o impacto de certa 

situação é assimilado de maneira distinta pelas pessoas que o vivenciaram, assim como 

podem ter diferentes percepções sobre a duração dessa mesma situação.  O choque cultural 

quando começa a vida real no novo ambiente (HOFSTEDE, 1991), conforme as falas de E4 e 

E7. 
E4 - Quando eu cheguei na China, lá era imundo! Porque eu passava mal, entrava no 
mercado o cheiro das coisas, o trânsito é muito diferente parece uma bagunça né lá. 
Eles gritavam. No começo eu me sentia muito mal. Eles falam muito alto eles 
gritam. Então eles vinham fala comigo gritando. 
 
E7 - Eu saí do aeroporto, cheguei no apartamento, deixamos a mala, pegamos o 
carro  e fomos no supermercado comprar [...] coisas básicas para passar uma noite, e 
aquele dia para mim foi super chocante porque primeiro que eu passei horas voando, 
cheguei super cansada e já fui parar num supermercado, isso foi no Carrefour, e 
aquilo me deixou assim: uau aonde eu estou, onde que eu fui parar, né, porque 
quando eu entrei no Carrefour, ele parece um Carrefour normal como o que a gente 
está  acostumado, até que você chegue numa sessão de carne, ali eu vi vários 
aquários na sessão de peixes e aí ao invés de ter peixe no aquário, tinha um aquário 
de sapo, um aquário de tartaruga, um aquário de cobra da água, uma coisa mais 
estranha que a outra e eu olhando aquilo eu falei,ah?! Que que isso?! Como assim?!  
 

Para Selmer (2002), as novidades culturais estão relacionadas com a distância psíquica 

mencionada na literatura sobre internacionalização de empresas (JOHANSON e VALHNE, 

1977, 2009). Este é um fator que pode gerar dificuldade de aprendizagem e adaptação do 

novo ambiente, já que quanto mais distante a cultura do país do expatriado para o país 

estrangeiro, mais difícil será para ele se adaptar e vice-versa (SELMER, 2002). Os casos de 

E1 e de E2 encontram respaldo nessas colocações e também em Selmer (2002), que diz que 

um expatriado ocidental ao chegar à China, vai sentir o choque imediato e desencadear um 

mecanismo para fazer uma reprogramação necessária para facilitar o seu ajustamento, 

conforme se constata a seguir. 

  
E1 - É pavoroso guria, tu chega aqui te da um choque assim, pá. Tu pensa assim que 
mundo é esse? Que mundo é esse? Tu fica em pânico. Depois tu te acostuma. Hoje 
eu adoro aqui, eu adoro aqui. Eu amo essa cidade. 
 
E2 - A China é muito diferente de você estar aqui de férias ou se você está aqui a 
trabalho e se você mora aqui e nos primeiros meses tudo é lindo, é tudo 
maravilhoso, é tudo legal, mas depois você começa a se irritar com qualquer coisa 
que você não gosta e depois dessa fase, tudo fica normal. Nos primeiros meses fica 
parece um roller coaster e depois entra no ritmo. 
 

 

Para Selmer (2002) expatriados encontram um novo ambiente cultural onde têm que 

buscar sentido diariamente, a fim de trabalhar de maneira adequada como profissionais. Esta 

busca de sentido é um desafio para os expatriados, pois nem sempre é possível manter o 
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mesmo padrão de comportamento do nosso país de origem. Diante de um contexto diferente é 

possível que ocorram dificuldades, que modifiquem o seu comportamento (SELMER e 

LAURING, 2012; CALIGIURI e TARIQUE, 2012). 

A partir dos relatos, observa-se que desde o momento da decisão de ser um expatriado, 

já se iniciam as dúvidas, pois cada indivíduo possui motivos pessoais para aceitar ou rejeitar 

este desafio. Assim que a mudança é definida, já iniciam os movimentos de preparação para ir 

para a China, e ao chegar lá, a euforia é um dos sentimentos que aflora nos indivíduos, até o 

momento dos primeiros choques culturais. No Quadro 10 apresenta-se outros trechos de 

relatos dos entrevistados que exemplificam as ideias expostas nesta categoria. 
 

 
 

Subcategoria: Decisão de expatriar-se 

E5 

A minha família me apoiou bastante, acharam muito legal, só eu que não estava achando muito legal 
porque eu não queria sair do Brasil de jeito nenhum, não estava a fim de sair do Brasil, já conhecia como é 
que é estar fora do Brasil, então na verdade toda a minha família apoiou, minha esposa também, ficou 
animada e achou que era um momento interessante da nossa vida, as crianças eram pequenas ainda, são 
pequenas ainda, não tiveram, não tinham muita opinião formada mas, a família toda apoiou, eu é que tive 
mais resistência nesse processo todo, fui eu mesmo, porque eu não queria sair do Brasil. 

E7 

Você não queria ir embora? o que a gente tem aqui é China, topas? Ah, eu topo, claro, como não, né, mas 
aí, as pessoas se chocaram um pouco mais com isso, exatamente pela falta de, pela falta de eu estar 
chocada, falta da minha preocupação em relação a China, mas eu acho que, na minha cabeça sempre 
passou que, puxa, na China tem um bilhão de habitantes, certo, e eles vivem, vivem bem relativamente, 
eles vivem naquele ambiente e  eles são adaptados  aquilo, então não tem porque eu como ser humano 
mutante, mutável, não conseguir sobreviver aquilo. Não passou pela minha cabeça que aquilo pudesse ser 
tão difícil, sabia sim que o choque cultural podia ser grande, mas até aí eu estou aberta a isso. 

E8 

Meus pais me apoiaram, tá, mas muito com desconfiança com muito receio se eu ia passar algum aperto, 
se  ia ter alguma ajuda, dado que era do outro lado do mundo eles não conheciam ninguém, eles tinha 
muito medo disso, eu fui tive a disciplina de a cada dois dias ligar pra eles e deixá-los mais calmos depois 
de um mês  fazendo isso tinham mais confiança e fluiu mais! 

Subcategoria: Preparação 

E8 Acho que fui despreparado é porque tava muita motivação, é muito excitado pra ir e não pensei muito 
sobre ir não! 

E12 
Quando apareceu primeiramente pra Índia, por mais que as pessoas falassem e tal que era complicado, tu 
nunca tem a noção real do que se, do sentimento que tu vai ter quando chegar lá, né, e experiência é 
experiência, sendo positiva ou sendo negativa, é ela que vai te abrir outras portas futuramente, né, 

Subcategoria: Euforia 

E1 

E me vim pra China guria. Com a cara e com a coragem cheguei aqui deslumbrada. Aqueles prédios 
nunca vou me esquecer a sensação tipo agora pra mim é a coisa mais normal do mundo mas a sensação do 
dia que eu cheguei aqui que eu entrei no carro pra ir pro apartamento da agência eu vi aqueles prédios 
tudo colorido assim, com aqueles símbolos chineses assim ó, tudo colorido, luz, luz, luz, tinha luz pra 
tudo que é lado e eu brilhava meus olhos de emoção, de ver. Daí comecei a conhecer tudo, comida e 
coisa.... então, a gente ficou assim tipo 6 meses aqui na China “made in China”, conhecendo tudo, 
fazendo tudo e ficando em casa 

E6 

Quando eu cheguei aqui na China, eu, foi engraçado por que assim, vou te dar a primeira impressão que 
eu tive mesmo, o caminho do aeroporto para cá, ele é um pouco feio tem uns prédios feios porque é uma 
região mais afastada, muito prédio, muito prédio, muito prédio, vários viadutos e eu olhei ai de repente 
quando você entra mesmo aqui, mais ou menos no centro de Shangai, aí você já começa a ver os outros 
prédios mais bonitos, né, então assim, aí você já começa a falar nossa, é bem diferente. E aí assim, mesmo 
no aeroporto você já vê as pessoas, a maneira delas assim é bem diferente da nossa maneira, do nosso 
jeito, do nosso método, então você já olha e fica com o pé meio atrás, 

(Continua) 
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Subcategoria: Choque cultural 

E3 
No início, no início a gente está perdido, não é, porque  é um país diferente. Nós chegamos lá e tivemos 
uma impressão muito ruim, porque era inverno e inverno de Shangai é nebuloso, não enxerga o céu 
nunca, anoitece muito cedo, é frio, mais frio que o sul, então um ambiente muito depressivo. 

E6 

Você já percebe a maneira, não é sabe aquela calorosidade que nós brasileiros temos quando chega 
alguém de fora, né, ai você já fica mais assim, ai quando o pessoal já começou a voltar no dia-a-dia você 
já começa a perceber, não opa peraí, porque aqui o modo de trabalhar é um pouco diferente do Brasil, 
sabe, coisinhas pequenas, mas que você já vai percebendo, quando eles chegam, a gente quando chega no 
Brasil, a gente cumprimenta todo mundo, a gente fala, tudo bem, como foi ontem?! Ficou até tarde?! Eles 
já não tem esse costume, é tanto que o pediu para introduzir isso no escritório 

E7 

Tinha um cara vendendo peixe, ele estendeu uma lona no chão e aquele caminhãozinho de peixe jogou 
todos os peixes na lona, só que para chinês comida boa é comida fresca, ou seja, comida viva, ele 
despejou um bando de peixe vivo numa lona no chão, mas não deu outra os peixes começaram a se 
debater por falta de água, lógico, e começaram a  se debater, e a pular na rua, na calçada  e aí  o chinês 
com aquela bota de açougueiro branca, começou a chutar os peixes da rua de volta para lona e aquilo era 
o que ele estava vendendo e eu chocada com aquilo e ninguém se importando, imagina, né, tipo: me vê 
dois! Eu não quero, não, imagina. Tá louco! Isso na porta da minha casa, o contraste foi muito grande. 

Quadro 10 - A experiência de expatriação. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

A partir do Quadro 10, parece correto inferir que a experiência de expatriação é um 

processo complexo em que podem emergir situações de dificuldades aos expatriados. Estas 

dificuldades podem se transformar em situações adversas ou estressoras dependendo de como 

o indivíduo lida com elas. Nesse sentido, Selmer (2002), explica que mudar-se de uma cultura 

para outra é um processo especialmente difícil e normalmente doloroso. Algumas dessas 

situações de adversidade vivenciadas pelos entrevistados brasileiros na China são visualizadas 

na categoria a seguir. 

 

 

4.3.2 Situações de adversidade 

 

 

Tendo como base a ideia de Grotberg (2005), que argumenta que a mudança de país 

pode ocasionar situações adversas na vida de uma pessoa, esta categoria de análise evidencia 

as situações de adversidade relacionadas à experiência de expatriação de brasileiros na China. 

Masten (2001) e DiCorcia e Tronick (2011) sinalizam que a superação de situações adversas 

extremas ou extraordinárias geralmente são associadas à resiliência, contudo, estes 

pesquisadores consideram que a resiliência também está relacionada a situações de estresse do 

dia a dia. Estas situações, por sua vez, se formam a partir de mudanças de certas condições de 

vida as quais não eram esperadas (ARMSTRONG et al., 2011).  

(Conclusão) 
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Nos relatos dos expatriados entrevistados é possível constatar vários momentos de 

estresse que começaram desde o momento da organização para a mudança de país; como 

relata E2, no trecho a seguir. 

 
E2 - Antes de vir, a preparação é algo terrível, porque, é vacina que tem que tomar, 
documentação que tem que arrumar, imposto que tem que arrumar, viajei  com 
animal, é terrível viajar com animal, bastante estressante, bastante estressante. Todo 
o processo de preparação antes de você mudar é bastante estressante. 
 

Ao chegar à China os expatriados já sentiram o impacto de estar em um país diferente 

do seu. Segundo Hofstede (1991), isso está relacionado ao contato intercultural que é 

geralmente acompanhado de processos psicológicos e sociais típicos, em que o indivíduo 

estrangeiro normalmente sofre o impacto do choque cultural, quando o indivíduo começa a ter 

a percepção de uma realidade diferente da sua. Para Collie et al. (2010), em um primeiro 

momento, o estrangeiro não consegue se identificar com aquela cultura diferente da sua, visto 

que não faz parte do seu modelo mental, o que pode gerar incômodo para a vida do 

expatriado. Esta ideia pode ser constatada nos relatos de E1 e E4, no momento em que 

chegam à China. 
E1 - Só que eu cheguei aqui a primeira semana e eu queria voltar embora de tudo 
que é jeito e eu andava nas ruas eu tinha ânsia de vômito, vontade de vomitar, era 
um cheiro insuportável, era um cheiro insuportável... as pessoa gospem em ti, e é um 
fedor, um fedor,... Sai de havaiana na rua tomei um guspe no pé que eu nunca mais 
saí de havaiana na rua. Porque eles tem mania de gospir em tudo, porque eles 
gospem assim ó “tch tch” o tempo inteiro. Gospem, gospem. Guria do céu. Parece 
que ta chovendo as vezes. E quando chove não tem como tu anda de havaiana. Pq 
fica aquela água grudando no pé. Acho que acumula guspe com tudo. 
 
E4 - Lá é muito estressante então a gente sai de lá tipo muito estressada querendo 
relaxar um pouco [...] até pegar taxi estressa lá porque se dá sinal aí chega um 
velhinho, e como eles não respeitam fila, eles sai correndo e pega teu taxi na tua 
frente, você ta lá na fila do mercado esperando esperando vem um chinês e corta tua 
fila tipo as pequenas coisas os costumes deles que da vontade de pegar e matar né, o 
chinês. 
 

Esta dificuldade em interagir com a cultura de outro país culmina em conflito para o 

indivíduo (MACHADO e HERNANDES, 2004). Diante disso, emergem sentimentos de 

angústia, impotência e hostilidade face ao novo ambiente (HOFSTEDE, 1991). Uma das 

dificuldades que causam esse tipo de sentimento, vivenciada pelos brasileiros entrevistados 

neste estudo, está relacionada ao obstáculo do idioma da China, conforme relatam E1 e E3.  
 

E1 - A gente vai tentando vai aprendendo inglês aí pede informação na rua tem uns 
que sabem falar inglês na rua, tem uns que não sabem. As vezes a gente passa 
perrengue. As vezes a gente fala a língua. A gente fala o endereço e falo errado, vai 
parar em outro lugar. Fica desesperada. Entendeu?! Acontece muita coisa assim 
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que... que dá pânico. Só um pouquinho. Aí tu fica, tu começa a ficar desesperada 
assim 
 
E3 - Uma outra coisa que é estressante e que a gente não percebe quando está lá, 
mas percebe quando volta no Brasil, vou te dar um exemplo assim, a primeira vez 
que voltei para o Brasil a primeira vez que cheguei no aeroporto, eu olhei para cima, 
eu olhei para as paredes e eu vi propaganda em português de banco de qualquer 
outra porcaria que seja, eu olhei e conseguia ler, e pessoas passaram por mim e eu 
entendia o que estavam dizendo, então, eu me dei conta, eu voltei para o Brasil 
depois de um ano depois de ter ido a  primeira vez, só aí eu me dei conta o quão 
isolados nós estamos lá, porque a gente não lê nada, ou seja tudo ideograma, a gente 
não entende o que as pessoas falam, então a gente acaba ficando num mundo 
totalmente a parte e isso gera um estresse que a gente não percebe, mas que está lá, 
dentro da pele da gente. 
 

De acordo com a Câmara Brasil-China (2012), o mandarim é a língua oficial da China, 

que serve como base para centenas de dialetos falados em diferentes regiões de todo o país. 

No entanto, Pimentel (2009) comenta que para a realização de negócios internacionais o 

idioma mais utilizado é o inglês, porém os principais executivos chineses não dominavam o 

inglês, o que dificultava a efetivação da comunicação nos negócios. Outro aspecto 

influenciador neste contexto, na visão do autor, é o fato de que o expatriado se depara com 

uma mistura de idiomas e dialetos que passa a fazer parte do seu dia-a-dia. Tal situação pode 

ser uma das causas geradoras de estresse, pois mesmo tendo domínio da língua inglesa, os 

expatriados entrevistados tiveram certa dificuldade, principalmente nos locais fora da empresa 

em que o mandarim era necessário, como pode ser observado nos trechos do relato de E2. 
 

E2 - As coisas aqui são bastante ineficientes, se você tem que ir ao banco, você 
passa o dia inteiro no banco, até você encontrar alguém que fale inglês, alguém que 
com quem você está querendo falar, alguém que gostaria de ajudar, essas coisas são 
estressantes, sabe. Você querer ir ao banco a primeira vez que você muda para cá, 
você não consegue falar chinês, não sabe explicar o que você quer, ninguém que fale 
inglês. Uma coisa que normalmente demoraria quinze, vinte minutos, para você 
abrir uma conta, demora cinco horas para você abrir uma conta. 
 

Hofstede (1991, p.245) afirma que “as diferenças de idioma contribuem para erros de 

percepção em matéria cultural”. Por outro lado, embora seja difícil a compreensão do 

mandarim e do inglês falado por um chinês, o que ocorre em muitas situações é que o 

conhecimento do idioma acaba sendo secundário, pois o que ajuda a compreender o contexto 

é a capacidade de compreensão cultural (PIMENTEL, 2009). Essa ideia é percebida na fala de 

E3 e E5.  
E3 - Uma das dificuldades que eu tive foi de justamente no início não entender 
direito a maneira de pensar e o que fazer para fazer as coisas acontecerem, ter um 
resultado melhor, então isso de certa forma é estressante.  
  
E5 - A questão da comunicação, e eu não estou falando aqui do idioma, eu estou 
falando da forma com as pessoas pensam aqui, a maneira como o raciocínio é 
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processado, é diferente da maneira que você processa o raciocínio no Brasil, né, 
então não é só você falar mandarim que vai resolver a vida, é uma questão muito 
mais cultural, tá? É uma questão muito mais do processamento do seu raciocínio que 
é diferente do processamento do raciocínio do Ocidental, né. 

 

Selmer (2002) argumenta que estar em uma cultura muito diferente pode ter uma 

vantagem. Quando um expatriado se encontra em uma cultura de acolhimento totalmente 

diferente, a vantagem, na visão do autor, é que a consciência da desigualdade está sempre lá, 

o indivíduo sabe que existem diferenças na forma de pensar e agir entre as pessoas de origens 

distintas. Por outro lado, cabe destacar a ideia de Collie et al. (2010) que afirma que diante 

uma cultura diferente, o indivíduo pode começar a ter dificuldades em se identificar, pois a 

mistura das culturas causa uma confusão na identidade do estrangeiro.  

Diante disso, as pessoas se esforçam no dia-a-dia para alcançar um equilíbrio entre um 

sentimento de inclusão e aceitação de um lado (face positiva), e de diferenciação, autonomia e 

liberdade de imposição, de outro (face negativa). Mesmo assim, as pessoas envolvidas nesses 

encontros interculturais acham particularmente difícil de alcançar uma compreensão mútua 

entre as elas, bem como entre seus respectivos valores (COLLIE et al., 2010). 

Essa ideia encontra respaldo no trecho do relato de E10, no momento em que comenta 

essa dificuldade de compreensão, contribuindo para que as situações do cotidiano da vida do 

indivíduo em outro país estimulem o surgimento de estresse. 
 

E10 - Então tu percebe dentro das empresas essas diferenças de dialetos, entende, do 
norte, do sul etc, então o que que tu quer falar uma coisa ali, tu é rápido, claro, 
objetivo pra falar né! E eles não, eles levam um tempão até eles te acertarem né. Até 
eles consegui efetivar aquela comunicação. Eles são muito atrapalhados, então tu 
observa que existe muito problema muito muito problema de comunicação entre 
eles, isso acaba te, acaba te estressando porque a gente é bem objetivo, toma lá da cá 
e acabou sabe? Poucas palavras que tu, entre nós assim falando, nosso português, 
ok, matou a charada, mas eles levam uma hora e isso te inerva um pouco, isso é 
meio que estratégico deles né. 
 

Para Nunes, Vasconcelos e Jaussaud (2008) ser receptivo e agradável aos olhos da 

chefia também mostra um lado político, sendo esta uma ação estratégica em direção ao 

estabelecimento de um clima favorável de trabalho no intuito de agregar a equipe. Para isso, 

segundo Fonseca (2011), a comunicação verbal, dentro da comunicação intercultural nas 

organizações, assume especial importância na medida em que é a principal forma de se 

esclarecer dúvidas e justificar os desvios entre funcionários da matriz e da subsidiária. No 

entanto, Nunes, Vasconcelos e Jaussaud (2008) descrevem que ocorrem situações de rejeição 

ao indivíduo expatriado que influenciam na manutenção desse clima. Essa situação pode ser 

percebida nos trechos dos relatos de E7 e E8. 
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E7 - Então elas esperam que você saiba tudo, então as pessoas também não falavam 
comigo no começo, falavam o mínimo necessário não tinha nenhum tipo de 
interação que não fosse de trabalho, então se eu não precisasse falar com ninguém 
sobre trabalho naquele dia, eu entrava muda e saía calada do escritório. Não rolava 
nenhum bom dia, nada, nada, absolutamente nada, a não ser com a minha chefe, 
quando a minha chefe estava lá, eu tinha uma interação, oi, bom dia, tudo bem, por 
mais que eu não precisasse falar diretamente com ela, mas com todos os outros 
colegas do trabalho não. 
 
E8 - Tive uma dificuldade muito grande com meu chefe direto que era chinês e 
assim, discussões homéricas, várias brigas com ele, por conceitos, coisas que ele 
achava que eram corretas, e que eu por valor pessoal achava incorreto, não topava 
fazer, então tive muitas brigas com esse chefe chinês! 

 

Nunes, Vasconcelos e Jaussaud (2008) afirmam que os expatriados servem como 

elementos de ligação, já que podem adquirir conhecimento essencial para a tomada de decisão 

da empresa. Wang et al. (2009) parecem complementar essa abordagem ao afirmarem que 

uma das principais atividades do expatriado é transferir o conhecimento da matriz para a 

subsidiária e vice-versa. 

No caso de E12, o papel de ligação entre a matriz e a subsidiária representa uma 

sobrecarga no trabalho do expatriado, pois exige a sua presença em demasia, o que acaba 

sendo uma tarefa estressante. Isso acontece devido à diferença no fuso-horário entre o Brasil e 

a China, implicando na necessidade de o expatriado estar presente na empresa no horário 

comercial dos dois países, o que aumenta consideravelmente a sua carga-horária de trabalho.  

Tal situação vivenciada por E12 é semelhante aos resultados da pesquisa de Pimentel (2009), 

em que o fuso-horário foi citado como um elemento que oferece barreiras para as empresas 

brasileiras na China, já que a diferença de 11 a 12 horas no fuso-horário dificulta reuniões 

com a matriz. Pode-se perceber que essa situação representa uma das adversidades do 

cotidiano do expatriado, o que também influencia em sua vida pessoal, como se pode 

identificar nos relatos de E5 e E12.  
 
E5 - Uma outra grande dificuldade pra nós é o fuso horário, isso é um caso bastante 
sério, porque a gente tem que falar muito com o Brasil ainda. Se a empresa é 
brasileira você trabalha com o headquarter no Brasil, você acaba trabalhando muito 
mais do que o normal, porque você pega o horário da China para trabalhar as coisas 
de China e quando você se dá conta, o Brasil está começando a abrir e como você 
depende muito do Brasil ainda para uma série de coisas, a maioria das empresas que 
está aqui ainda, depende do Brasil para tomada de decisão, algumas estruturas e 
algumas facilidades ainda ficam no Brasil, então isso tudo acarreta você trabalhar no 
horário do Brasil e no horário da China. 
 
E12 - Esse é um ponto negativo eu acho de trabalhar na China, porque a rotina é 
muito maçante, a rotina é muito pesada, além, eu trabalho durante o dia no 
escritório, praticamente todos os dias no escritório, só que o contato com a base no 
Brasil é a noite, isto dá pra dizer que a gente tem uma jornada de trabalho aí que 
começa às sete horas da manhã e praticamente vai até a meia noite, quase todos os 
dias, no meu caso como eu tenho contato com um grupo de empresas inteira, então 
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tenho pessoas de contato em todas as  empresas praticamente todos os dias 
diferentes, eu tenho que falar com alguém. Essa é a parte pesada, né, e eu viajo 
bastante, como meu trabalho é desenvolvimento de fornecedores eu faço contato, 
tenho que avaliar tecnicamente, então eu viajo de uma a duas vezes por semana, 
então eu posso dizer que eu passo, por exemplo, de dois a três dias da semana no 
escritório e dois dias ou três dias viajando ou tem semanas como aconteceu na 
semana passada, que eu passei a semana inteira fora do escritório e aí eu tento ficar 
uma semana no escritório pra tentar colocar as coisas em dia, e nesse meio tempo a 
caixa de email explode e tem sempre gente perguntando alguma coisa e a rotina é 
muito pesada. 

 
Para Joly (2010), outro fato importante para o expatriado em sua atividade de 

transferir conhecimento (NUNES, VASCONCELOS e JAUSSAUD, 2008; WANG et al., 

2009) é a questão de lidar com imprevistos, pois é frustrante para o expatriado ter que, 

frequentemente, solicitar recursos face a problemas que não esperava quando assumiu a 

missão. Os pedidos constantes de recursos são vistos como uma incapacidade do profissional 

de resolver os seus problemas, pois a matriz não tem a dimensão concreta dos mesmos. Esta 

situação pode ser evidenciada no trecho do relato de E12. 

 
E12 - Eu acho que as maiores dificuldades que eu tenho aqui, são relacionadas ao 
estresse do trabalho, porque de novo é uma realidade diferente, uma rotina diferente 
e uma das grandes dificuldades que se tem aqui, é pelo fato da falta de conhecimento 
do pessoal do Brasil, na China, eles não entendem como as coisas funcionam aqui, 
então é parte, é uma parte difícil do trabalho não só lidar com o chinês, mas também 
lidar com os brasileiros que estão em contato contigo aqui, porque eles não 
entendem como as coisas funcionam aqui, eles não entendem a barreira da língua, 
eles não, muitas vezes o que tu está fazendo aqui não é prioridade pra eles, essa eu 
diria que é uma dificuldade profissional. 
 

Em um contexto intercultural, algumas pessoas são mais propensas do que outras a ter 

a capacidade de gerir o estresse e ansiedade muitas vezes associada a como fazer novos 

amigos a fim de ter um apoio social (CALIGIURI e TARIQUE, 2012). Freitas (2010) ressalta 

a questão de se sentir sozinho em um país estrangeiro; nesse sentido, a autora comenta sobre a 

adaptação da família, pois enquanto o pai, funcionário expatriado, está na empresa, a mãe e os 

filhos ficam sozinhos em casa, o que os faz sentir fragilizados, ao mesmo tempo em que a 

mãe tem que ser forte para dar suporte aos filhos.  A exposição a eventos adversos da vida, 

como esse, normalmente prevê subsequentes efeitos negativos sobre a saúde mental e o bem-

estar dos envolvidos (SEERY et al., 2010), assim como relatam E3 e E11 a seguir. 
 

E3 - A gente estava sozinho, éramos nós três, eu, a minha esposa e meu filho e aí tu 
conhece alguém, por exemplo, é uma certa dificuldade, primeiro para encontrar 
alguém, né, não existia toda essa rede, facebook na época era bem limitado ainda, 
então até conhecer alguém tentar sair junto para ir num bar ou para ter  uma relação 
mais de amizade e até casar com a pessoa, porque se tu encontrar alguém, não 
significa que tu tenha afinidade e aí, normalmente as pessoas ficam seis meses, oito 
meses, um ano e vão embora, então cada vez que a gente constrói uma relação e 
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conhece as pessoas, aquela pessoa vai embora e fica uma sensação de perda, porque 
a gente está sozinho de novo e aí tem que começar tudo do zero, com outras pessoas 
e tal então é um pouco frustrante no início. 
 
E11 - Como eu tava trabalhando o dia todo eu não sentia muito. A família, ela sentia 
mais. A questão da convivência já que não tinha tanto brasileiro tinha até um grupo 
bom, mas não tinha tanto, então não tinha muito com quem conversar, conviver 
porque muito difícil, a gente tá no interior então até mesmo os chineses que falavam 
inglês eram poucos, também tinham uma dificuldade grande pra poder se comunicar 
com o pessoal aí isso deixava a gente um pouco abatido no início. 
 
 

Outra dificuldade relatada pelos expatriados nas entrevistas foi referente à adaptação 

ao clima da China. A pesquisa de Pimentel (2009) também sustenta esta questão, no momento 

em que os expatriados entrevistados pelo autor citam como uma das dificuldades encontradas 

o clima extremamente frio em alguns locais da China, conforme relata E10 e E11.  
 

E10 - Então é muito complicado porque nós somos tropicais, somos de verão 
inverno nosso inverno é curtinho, beleza é frio, mas nem é tanto. E nessa região é 
região muito montanhosa então tu fica meses eventualmente sem ver o sol. Sabe? 
Então pra mim foi terrível eu quase fiquei depressivo lá né. No segundo semestre foi 
muito complicado pra mim, muito complicado [...] é uma região extremamente 
gelada que dá cheguei a pegar 17 graus abaixo de zero. Nevasca muito grande é 
horrível, horrível, lá é bem complicado. 
 
E11 - O meu filho era muito pequeno, se adaptou bem, só que no inverno ele sofria 
um pouco mais né. Então em dezembro, assim, por que que a gente ficava muito 
tempo dentro de casa? Era muito frio com criança pequena dentro de casa durante 
um longo período, acaba chorando gritando correndo né, querendo uma área externa. 

 

DiCorcia e Tronick (2011) sugerem que o estresse provoca mudanças fisiológicas no 

indivíduo. Hofstede (1991) evidencia que as pessoas em outro país são comumente afetadas 

por um desequilíbrio físico logo após o seu deslocamento, necessitando de assistência médica 

imediata. Nesse contexto, Pimentel (2009) menciona a dificuldade de acesso a serviços 

básicos como o de saúde, em função da barreira da língua. Estas colocações podem ser 

constatadas no trecho de E11 a seguir. 
 

E11 - Então, era bem chato, já aconteceu de eu começar a ligar, uma vez meu filho 
estava doente, pra uma dessas meninas que eram contratadas que a gente chamava 
de secretária, mas na verdade era mais assistentes, assim, porque o meu filho tava 
doente e eu não sabia nem como falar pro taxista que queria ir pro hospital daí no 
meio da noite a menina tinha que ir lá e tal, então acho que atrapalhava bem a vida 
pessoal delas assim porque as vezes tava com a família, tava com, mas não teve 
jeito, a gente tinha essa dificuldade. Ele estava doente, né, com resfriado alguma 
coisa assim e eles não estavam conseguindo achar a veia do meu filho, daí a minha 
esposa estava pedindo pra eles pararem de furar meu filho, estavam furando bastante 
o braço do meu filho tentando encontrar a veia dele, estavam querendo, foram pra 
cabeça do meu filho, acho pra corta o acesso venoso na cabecinha do meu filho, dai 
minha esposa ficou triste e eu tava distante, não estava no hospital, estava no 
estaleiro e foi esse o momento de estresse daí eu liguei pra um acompanhante dela, 
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pô, aí me estressei um pouco com ele, acho que foi aí um dos momentos que a gente 
teve mais estresse. 

 

Para Seery et al. (2010), as adversidades ocorrem frequentemente na vida de uma 

pessoa, sendo que em certos períodos da vida, essas adversidades parecem ser mais intensas. 

Seguindo este pensamento, DiCorcia e Tronick (2011), afirmam que as pessoas vivem em um 

mundo de relações sociais complexas e mutáveis e de situações voláteis, o que faz modificar o 

seu comportamento para lidar com essas situações diariamente. Essas mudanças se tornam 

desafios para as pessoas, as quais a medida que vão se adaptando, vão ampliando a sua 

capacidade de lidar com as situações que estão lhe perturbando (ARMSTRONG et al., 2011).  

Esta perspectiva vai ao encontro dos relatos dos expatriados brasileiros entrevistados, 

que apontam que as situações de adversidade vivenciadas na China estão atreladas as 

situações de seu cotidiano. Ao estar na China, a realidade vem a tona, o expatriado começa a 

perceber as manifestações culturais, tanto no trabalho, quanto no dia-a-dia, na forma de se 

comunicar, na convivência com outros nativos e com a própria família, nas diferenças de 

fuso-horário, de clima, de idioma; são mudanças que afetam o comportamento do indivíduo. 

No Quadro 11 apresenta-se outros trechos dos entrevistados que exemplificam as ideias 

expostas nesta categoria. 

 

 

 
 

 
E2 

No começo, a barreira da língua é bastante terrível. A primeira vez que fui no cabeleireiro me raparam 
a cabeça hahahaha. Porque você não sabe explicar o que você quer. Nesse tipo de coisas que, pequenas 
coisas que são estressantes, porque você não sabe explicar o que você quer e, é estressante, é pior do 
que na Europa, porque você muda para a Europa, você não fala o alemão ou voce não fala o holandês 
você consegue se virar, você consegue ler alguma coisa, aqui nem ler nada, nada, não sei explicar nada. 
Então no começo é meio frustrante, nas pequenas coisas pequenas do dia a dia, bem pequenas, eu 
quero ir naquela rua, você demora duas horas para explicar aonde você quer ir 

E5 

Eu conheço expatriados aqui na China, que se deram super mal e teve caras que, eu tive, tenho 
conhecidos que surtou, o cara surta, surto, literalmente, surto psicótico, entendeu,e tá querendo voltar. 
Está prestes a voltar, ficou seis meses e não se adaptou e começou a surtar, entendeu.Vai muito da 
estrutura da pessoa, do momento, é difícil,não critico porque eu sei o quanto é duro você estar aqui 
entendeu. A china não é fácil. Não é para qualquer um. Não é qualquer um que enfrenta isso daqui e 
sai vitorioso com a bandeira da China na mão, não. É uma peleja. 

E6 

A maior dificuldade eu acho que essa questão da língua, quando você precisa emergencialmente, por 
exemplo, eu fiquei doente, uma vez, e eu cheguei no hospital, primeiro que eu não tinha como chegar 
no hospital porque eu não tinha condições de falar para o motorista, eu não sabia  falar para o motorista 
como que era hospital chinês,ele não entendia, aí até a hora que eu consegui achar um cartãozinho que 
eu tinha de um hospital de expatriado, você chegar e você se fazer entender, então eu acho que a maior 
dificuldade é esta, é a questão da comunicação, o que peca um pouco também é essa postura que eles 
tem no trabalho de ser tudo muito ali no quadrado, principalmente, quando você está  com um 
problema que você espera mais dos funcionários, mais das pessoas, que aí eles não fazem, que eles não 
fazem não é nem por maldade, é que eles estão acostumados daquela maneira então acho que isso foi 
as duas coisas que mais criaram dificuldades. 

(Continua) 
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E7 

No começo eu sofri bastante, eu vou ser bem sincera foi bem difícil, porque é diferente do ambiente 
brasileiro, onde você chega num ambiente, num lugar e as pessoas te apresentam umas as outras, 
né,olha essa aqui é Patrícia, essa aqui é fulana de tal, essa faz isso, essa faz, não, você chega na 
empresa, fazem uma apresentação geral, pessoas todas essa é Patrícia, mas Patrícia fica sem saber 
quem que é quem e sem saber quem faz o que, e aí, tipo ir  pra trabalhar, você vai sair pra ver coisas 
com tal pessoa e você não sabe nem que pessoa é essa,  e aí você faz perguntas para ela, puxa, tá, você 
tem que ver isso, nãooo, esperam de você todas as respostas .Ela espera que você saiba tudo, porque é 
da cultura chinesa não questionar uma pessoa, 

E8 

Chegou um certo momento em que, ah, é bom, ele não era um cara, era muito, muitos pontos dele a 
gente brigava bastante, mas a solução dele nunca era discutir até chegar numa solução, era até a hora 
que ele ficava com raiva suficiente que ele não queria mais falar do assunto e parava de discutir, ele 
não resolvia o problema, ele acreditava que,  como eles são um povo muito hierárquico, ele teria que 
porque ele disse que era pra ser daquele jeito, eu com o tempo ia aprender que ele tava certo e eu ia 
mudar, ele não entendia muito bem que ele tinha que me provar que ele tava certo pra eu querer mudar, 
depois de um tempo com o mesmo problema se repetiu varias vezes a gente decidiu que não tava 
funcionando trabalhar junto, aconteceu que na época abriu uma oportunidade em Shangai pra 
desenvolver um projeto novo e ele requisitou que eu fosse para Shangai. 

E9 

Eu tinha  um fornecedor, eu estava num processo de negociação com ele e  eu tinha que fechar aquela 
negociação, um chinês ás vezes ele é, não vou te dizer teimoso mas muitas vezes ele te coloca, tu 
entende ao passar do tempo o limite do chinês, sabe? Saber o quanto pode fazer, até onde pode ir, até 
onde não pode, deixá muito claro o limite, bom, não vou mais te dar desconto daqui para a frente, vou 
pegar esse exemplo, no meu caso não era desconto mas era um negócio novo que nós estávamos  
abrindo e o chinês, ele não estava entendendo o negócio que eu estava propondo aí entra um pouco de 
dificuldade de língua, entra  um pouco de cada coisa e eu já tinha perdido toda a paciência que eu 
tinha, eu lembro que o nosso escritório era no décimo sétimo andar, num prédio comercial, trabalhava 
com uma chinesa ela sentava bem na minha frente, né,tive uma discussão tão forte com o chinês que eu 
disse pra ela, os caras me ouviram falando lá no primeiro andar do prédio, né,depois que eles me 
ouviram no primeiro andar do prédio, o cara entendeu e aceitou,o meu,  acabei fazendo conseguindo o 
que eu queria, né, mas enfim foi  uma situação que eu passei assim. 

E12 

Por exemplo, um desenho, eles mandam um desenho de um produto pra mim desenvolver, que eles me 
mandam  com a legenda em português, ok, eu sei inglês, eu sei traduzir o desenho, mas se eles sempre 
fizerem isso, isso vai influir diretamente na produtividade do meu trabalho por que eu vou perder mais 
tempo sendo um tradutor do que sendo um desenvolvedor, digamos assim, então é uma briga 
constante, ah, ó, me manda o desenho traduzido, eu estou adiantando alguma coisa, mas o fornecedor 
não vai aceitar e aí tu já tenta pedir pras próximas vezes, eu não posso aceitar o desenho dessa maneira 
então é, esse é o tipo de dificuldade que se tem, eu respiro até dez algumas vezes 

Quadro 11 - Situações de adversidade. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 

A partir do Quadro 11, pode-se perceber diferentes razões que provocaram o estresse 

ou a adversidade dos expatriados entrevistados. De acordo com Seery et al. (2010) diante de 

vários fatores estressores no cotidiano pode se tornar uma adversidade bastante significativa 

na vida do indivíduo, tornando difícil enfrentá-las. Por outro lado, na visão de Dicorcia e 

Tronick (2011), o estresse do cotidiano ajuda a minimizar uma reação negativa quando o 

indivíduo tem que passar por uma adversidade mais intensa. Da mesma forma que essas 

situações devem ser analisadas dentro de um contexto (UNGAR, 2008), faz-se necessário 

também, considerar, concomitantemente, o fato de a vivência da mesma experiência ser 

diferente para cada ser humano; o que significa que dependendo de como ele lida com essas 

adversidades seu comportamento resiliente pode oscilar entre positivo e negativo. 

(Conclusão) 
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4.3.3 Dinâmica do comportamento resiliente 

 

 

De acordo com Coutu (2002), uma das características do comportamento resiliente é a 

firme aceitação da realidade, uma crença profunda, geralmente apoiada em valores fortemente 

sustentados, de que a vida é importante e significativa. Isso sugere que o comportamento 

resiliente está relacionado à habilidade de perceber a realidade a partir do estabelecimento de 

significados para a situação adversa. Para Caligiuri (2000), este comportamento se traduz na 

estabilidade emocional, uma característica da personalidade de expatriados para se ajustarem 

no estrangeiro. Seery et al. (2010) complementa esta ideia ao descrever que a estabilidade 

emocional permite ao indivíduo criar uma capacidade de resistência  e uma probabilidade de 

avaliar as situações futuras de maneira mais otimista, é a capacidade de perceber que é 

possível lidar com isso. Essa perspectiva pode ser observada nos relatos de E3 e E9. 
 
E3 - No trabalho também bem difícil, porque eu tinha que me adaptar num ambiente 
completamente diferente, os chineses não são abertos de maneira nenhuma, eles não 
te dizem o que eles estão pensando, eles não afrontam, eles não dizem que sim, nem 
que não, então foi uma adaptação para entender como culturalmente eles se 
comportam, como que deveria ser, como que eu deveria administrar ou gerir a parte 
que eu era responsável para conseguir resultado. Então que nem gato, vai tentando e 
voltando, tentando e voltando até conseguir estar firme, e isso leva seguramente 
entre quatro e seis meses, oito meses até tu ter realmente segurança no que tu está 
fazendo. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. 
 
E9 - A gente já tem essa cultura assim do, de ser desbravador, mas eles tem mais 
que nós, então muitas vezes eu tinha que dá uma parada, respirar fundo e bom vou 
entrar no ritmo deles, né então tive que me adaptar em algumas coisas, e com 
certeza, outras, aonde, aonde eu pude imprimir o meu ritmo, eles tiveram que se 
adaptar ao meu ritmo, né, mas sempre quando se está num país que não é o teu,  o 
teu sucesso vai depender  da adaptabilidade que tu vai ter à cultura local, né, já que 
tu é que é o diferente, né, tem que se adaptar ao deles claro, não, se adaptar não 
significa implicar no ritmo das pessoas, né. 
 

Bergamini (2005) afirma que os problemas e situações desagradáveis ou adversas 

exigem de cada indivíduo a busca de recursos ou de condições para alcançar soluções mais 

confortáveis para minimizar as repercussões do processo de ruptura provocado. Segundo a 

autora, cada ação do indivíduo diante da adversidade demanda esforço e recursos pessoais a 

serem utilizados, no entanto, isso não significa que tais recursos se esgotem definitivamente; 

pelo contrário, eles vão recompondo-se e, a cada adversidade superada o indivíduo sente-se 

fortalecido e mais predisposto a enfrentar novas etapas da vida. Esta caracterização está 

relacionada com o conceito de resiliência como um processo dinâmico (RUTTER, 2012; 

GROTBERG, 2005). Para estes autores, diante de uma adversidade, em um primeiro 
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momento, o indivíduo reage de um jeito e, em outro, pensando em uma melhor alternativa, 

manifesta um comportamento diferente, o que evidencia o dinamismo da resiliência. 

A partir da análise dos relatos dos expatriados entrevistados, parece correto afirmar 

que as situações vivenciadas por eles provocaram um processo dinâmico em seu 

comportamento, ora caracterizado por um comportamento resiliente positivo, e, em outros 

momentos, negativo. As falas de E4 e E5 exemplificam essas colocações. 
 
E4 - Então, no começo, a minha primeira vez que fui eu não peguei o ritmo, não me 
adaptei. Tipo, que eu te falei, tipo deles serem bem diferentes da gente e eu 
realmente no começo não me adaptei a eles, a essa mudança só com o tempo 
mesmo. 
 
E5 - Eu me sinto bem, eu acho que estou adaptado sim. Tem esses altos e baixos, de 
vontade de ir embora, como eu te disse, às vezes, dá isso, né, por estresse, putz, não 
agüento mais, chega, já deu, vou me embora, isso acontece, mas não é uma questão 
relacionada a adaptação, no meu caso não é relacionado a adaptação, a minha 
adaptação foi muito boa, porque eu considero Shangai, além de tudo, uma cidade  
fácil de se adaptar, entendeu, se você não se adaptar em Shangai é porque você está 
com algum problema.  

 

Da mesma forma que o indivíduo pode mudar seu comportamento e reagir de forma 

diferente de outro, perante situações semelhantes (GROTBERG, 2005); uma mesma situação 

pode causar reações distintas em pessoas diferentes. Seery et al. (2010) corrobora essa ideia, 

evidenciando que quando uma situação adversa acontece, pode fazer, para algumas pessoas, 

com que o sentimento de mal estar, de não estar satisfeito com a sua vida dure bastante tempo, 

até mesmo anos; já para outras, frente à mesma situação, são capazes de se recuperar 

rapidamente. Diante disso, constata-se, no relato dos entrevistados, uma perspectiva 

semelhante em relação à vontade de permanecer na China. No caso de E1, E6 e E9, a China 

lhes parece um lugar bom de morar, o que caracteriza um comportamento resiliente positivo. 
 

E1 - Eu adoro cara, eu adoro adoro.  Adoro tipo assim. Saber que eu to aqui, que eu 
to me virando vê que eles tem muita gente boa também sabe... a minha vida eu 
quero fazer aqui. Eu não, não, eu não tenho vontade de tipo, morar em na minha 
cidade de novo, de voltar pro Brasil, mora.... Mas os meus planos mesmo é ficar 
aqui tipo porque eu já conheço um monte de gente aqui, já me dou bem com eles, já 
sei a cultura deles, já me adaptei totalmente. Não tenho nada contra. Gosto. Sabe?! 
Me sinto em casa mesmo. E ham... Assim quero, quero, quero trabalhar tipo assim 
com exportação e tal...  A gente vai fazer um curso até agora. 
 
E6 - Às vezes, as pessoas do Brasil, quando elas conversam com você, às vezes até 
falam, ah..., mas você é fria, você acaba se tornando uma pessoa fria, mas não é 
questão de se tornar fria, é que você tem que fazer isso para sobreviver, porque 
senão, se você ficar comparando, ficar relembrando, se você ficar remoendo, você 
nunca vai ser feliz aqui, hoje em dia minha casa é aqui, o meu lar é aqui, o que eu 
tenho é isso daqui, então eu tenho que me adequar com tudo que está  aqui. 
 
E9 - Vou te dizer o seguinte, se eu não tivesse a minha condição pessoal dessa de ter 
filho pequeno ainda, coisa parecida, eu moraria em Shangai tranquilamente. 
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Já para E4, E5 e E8, estar na China provoca sentimentos de insatisfação, de querer 

voltar para o Brasil. As falas desses entrevistados encontram respaldo em Minello (2010), que 

relata que a pressão provocada pela adversidade abala o estado emocional do indivíduo, o que 

caracteriza um comportamento resiliente negativo neste momento.  
 
E4 - Como a gente ta muito estressada quer muito voltar pra casa tipo. Ou então ir 
pra um outro país e descansar, ser mais tranqüila, que foi o que aconteceu comigo da 
terceira segunda vez que fui eu fiquei muito estressada e tudo eu tava lá há três 
meses e parecia que eu tava há um ano já porque é muita correria você faz mil coisas 
no dia aí eu falava eu preciso voltar eu preciso voltar preciso voltar... Só que faziam 
só três meses que eu tinha saído então ah eu peguei e fui pra Filipinas que é um país 
que eu gosto muito. 
 
E5 - Eu, hoje, por exemplo, estou num momento desse se pudesse vir me embora eu 
vinha, mas eu sei que é uma fase, não é, eu tenho uma missão, um contrato para 
cumprir aqui e eu sei que é um momento psicológico dessa curva dos expatriados 
que eu estou passando, daqui um pouquinho vai equilibrar um pouco mais, vai 
passar essa fase que eu estou, que é estar de saco cheio,entendeu?! 
 
E8 – Olha, pra mim era, eu queria muito voltar, eu queria muito voltar, eu já tava 
com sentimento de eu quero voltar pra casa, e pra mim tinha muito claro que assim, 
a China é um lugar super legal pra fazer negócio, mas eu jamais criaria um filho meu 
aqui nesse país, é, então quando você começa a pensar dessa forma você não 
consegue ver um futuro pra você a longo prazo, eu tava mais inclinado a quero 
voltar logo o quanto antes não agüento mais isso aqui! 
 

 Ao observar o desejo dos entrevistados de voltar para casa, evidencia-se a ideia de 

Bergamini (2005) que sustenta que, em situações difíceis, um reduto de forças internas é 

solicitado para gerar possíveis soluções para um impasse, o que promove o desgaste interno 

ou psicológico do indivíduo. A compreensão desse desgaste demanda energia do indivíduo no 

sentido de superá-lo, visto que quando ele se vê diante de um impasse ou de uma situação de 

adversidade, reage para livrar-se da situação conflitiva (BERGAMINI, 2005). No entanto, 

segundo Minello (2010), o esforço para alcançar soluções pode provocar desgaste psicológico 

e culminar na redução da energia psíquica do indivíduo, proporcionando uma pressão interna 

que consome a energia ou o “tônus vital”, gerando apatia, perda de motivação, estresse e 

depressão. No caso de E4 e E5 a compreensão desse desgaste está relacionada às diferenças 

culturais enfrentadas ao trabalhar diretamente com os chineses, o que, neste momento, 

evidencia um comportamento resiliente negativo. 
 
E4 - Então da minha primeira vez na China eu não suportei chinês, tipo tinha muita 
raiva. A minha primeira impressão foi péssima deles eu já olhava pra eles achando 
que ia brigar com eles com cara feia e tudo. Acho que primeira vez que eu fui, por 
exemplo, o fuso, as diferenças tipo, quando eu mudei tipo o nosso organismo 
também acaba mudando então acabei ficando mais magra tipo até me acostumar 
com a comida chinesa e até se acostumar assim com costumes deles. 
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E5 - A vida do expatriado ele passa por altos e baixos, geralmente você chega está 
tão envolvido no trabalho e nas novidades que tudo é legal, tem uma curva, não é, 
não sei se você deve está vendo isso na sua pesquisa, tem essa curva, né, eu, por 
exemplo, agora, eu estou no auge do saco cheio, se pudesse largar tudo e voltar para 
o Brasil para fazer sei lá o que, eu faria. Chega uma hora que enche, entendeu, você 
se cansa de dá murro em ponta de faca, você se cansa de trabalhar em dois fusos, 
entendeu, você se cansa de explicar, de explicar, de explicar para ver se  eles 
entenderam realmente o que você está querendo e depois você tem que ir lá  e 
checar.  

 

De acordo com Collie et al. (2010), o expatriado deve buscar interagir com o nativo, se 

misturar e, ao mesmo tempo, ter a consciência que precisa se desapegar dos modelos mentais 

ou referências de suas origens, caso contrário vai se sentir estressado constantemente. No 

entanto, segundo Nunes, Vasconcelos e Jaussaud (2008), a cultura anfitriã pode não favorecer 

um espaço de abertura e receptividade aos expatriados. Esta descrição se assemelha ao que 

ocorreu com E5, E6 e E8, em que houve um esforço por parte desses entrevistados para 

conseguirem compreender e interagir com os chineses, porém essa interação e compreensão 

foi complicada, difícil de ser conduzida visto que os modelos mentais entre eles são bastante 

distintos em função de sua origem e da diversidade cultural, o que demonstra características 

de um comportamento resiliente negativo, nesta situação.  
 
E5 - O que eu gostaria de fazer é de trazer toda a equipe do Brasil para trabalhar 
aqui, mas não adianta, também ia ser outro problema, não resolve, você tem que 
trabalhar com o chinês que você tem que você está no mercado deles, a gente, o que 
você faz se torna um exemplo muito mais detalhista e muito mais controlador, 
porque como você não sabe se eles realmente entenderam o que você está falando, e 
aí você não sabe se eles fingem que não entendem ou se realmente não entendem 
você vira um executivo mais controlador.  
 
E6 - Eu sei que eu vou chegar em casa e vai ser só eu, eu não vou ter a quem 
recorrer ou então mesmo que eu vá conversar com alguém, com algum chinês, ele 
não vai entender qual que é minha situação, então assim por isso que às vezes a 
gente acaba se entrosando muito mais com brasileiros. 
 
E8 - Tinha uma diferença muito clara, entre meu relacionamento com os chineses e 
os outros colegas, com os outros colegas fluía muito mais, porque eles também eram 
estrangeiros e a minha visão é que a China é tão diferente dos outros países, que 
qualquer um que ta lá se sente excluído e forma um pequeno grupo de pessoas que 
não é chinês. 

 

Conforme descreve Freitas (2010), a diversidade multicultural propõe ao indivíduo o 

desafio de construir condições favoráveis a sua expressão de forma equilibrada, colaborativa e 

complementar, sem prejuízo das necessidades psicológicas e emocionais que fazem parte de 

todo ser humano. Este é um momento em que o indivíduo passa a moldar uma nova 

identidade social, a partir da interação com os outros e dos processos de integração com a 

cultura (MACHADO e HERNANDES, 2004). 
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Nesse sentido, Morgan (1996) acredita que o estrangeiro pode aprender até o ponto de 

sentir-se como um nativo; o que pode auxiliá-lo na sua adaptação, segundo Varner e Palmer 

(2005), é o apoio da família, experiências prévias e suas próprias competências - como é o 

caso de E7. No entanto, para Hofstede (1991) é pouco provável que ele possa identificar e 

ainda mais sentir os valores dessa outra cultura como um nativo - como explica E2. Este 

contexto ilustra o comportamento resiliente positivo, mesmo apresentando momentos de 

comportamento resiliente negativo. 
 
E7 - Eu e meu marido, a gente já tem uma ideia diferente, acho que para entrar 
dentro da cultura, você precisa vivenciar a cultura como um todo, então é importante 
aprender o idioma, porque, primeiro que o idioma faz parte da cultura de um povo e 
segundo que você só consegue coisas quando você sabe o idioma, então foi legal pra 
gente assim. E no meu trabalho eu tinha que saber, eu tinha que falar, eu tinha que 
saber falar pelo menos, tira isso daqui, põe ali, não isso aqui tá errado, desenha 
doutro jeito, coisas do dia a dia do trabalho tinha que saber é mármore, madeira, 
pedra, papel de parede, sei lá, essas pequenas coisas tem que saber falar e aí 
também, pelo meu próprio interesse pessoal em aprender, mas cansa, né. 
 
E2 - Eu gosto muito de diferentes culturas, de conhecer diferentes países, eu sou 
aberta para morar em qualquer lugar, para te falar a verdade, que não seja frio. Eu 
gosto de morar aqui, me sinto bem, me sinto adaptada, mas não me sinto chinesa 
não, nem quero me sentir. Sou brasileira com muito orgulho. 
 

Outra característica que reflete no comportamento resiliente é a competência dinâmica 

de tolerância a ambiguidade. Para Caligiuri e Tarique (2012) tolerância para a ambiguidade é 

a capacidade de gerenciar situações novas, ambíguas, diferentes e imprevisíveis. Os autores 

argumentaram que as pessoas com maior tolerância para a ambiguidade são mais propensas a 

gerir eficazmente o estresse imposto pelo ambiente de incerteza e de ser mais adaptável e 

receptivo a mudar e as condições de rápida mudança. 

Nessa mesma perspectiva, Seery et al., (2010) sinalizam que lidar com o estresse 

permite uma sensação de controle e domínio da situação, o que permite sensação de segurança 

para lidar com novas situações. Este contexto pode ser percebido como um comportamento 

resiliente positivo nas falas de E3 e E7. 

 
E3 - Eu não me estresso muito fácil eu tenho uma boa resiliência em relação ao meu 
trabalho, as coisas, não tive maiores problemas em relação a isso, claro 
preocupações de trabalho, fazerem as coisas acontecerem, tem que estar sempre 
fiscalizando, indo na fábrica, sábado, domingo, de noite, para mostrar presença para 
fiscalizar, mas não me estresso assim, alguma coisa que realmente me afetasse. 
 
E7 - Eu sou super metódica, eu odeio quando as coisas saem fora do eixo, saem fora 
do prumo eu realmente fico irritada, fico muito nervosa, quando alguma coisa sai 
fora do meu esqueminha e eu tive que aprender a lidar com isso na marra, porque 
tudo sai fora do esquema, ahahahaha, já estar dentro do esquema é concluir que 
alguma coisa vai sair fora dele, entende, hahahaha. Eu tenho já que trabalhar com o 
elemento surpresa. 
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Conforme afirmam DiCorcia e Tronick (2011), o comportamento do indivíduo vai 

mudando a medida que enfrenta situações diárias de estresse. A partir dos relatos dos 

entrevistados, observa-se que os expatriados vivenciaram diferentes situações em sua 

experiência na China, que provocaram mudanças em seu comportamento resiliente, ora 

positivo, ora negativo, caracterizando assim, a dinâmica do comportamento resiliente. Devido 

à singularidade dos indivíduos foi possível perceber as diferentes tentativas dos expatriados 

em se adaptar, procurando a melhor forma para lidar com as situações, desenvolvendo 

características de tolerância a ambiguidade e estabilidade emocional; No entanto, as 

dificuldades de compreensão cultural dos chineses, de certa forma afastavam os expatriados 

dos chineses e aproximava dos brasileiros; também foi possível notar uma divisão de opiniões 

entre gostar de viver na China e querer ir embora, mesmo assumindo o sentimento de que essa 

sensação era influenciada pelos momentos de alegria ou irritação na experiência. No Quadro 

12 apresenta-se outros trechos dos entrevistados que exemplificam as ideias expostas nesta 

categoria. 

 

 

E3 

Dinâmica do 
comportamento 

resiliente 

No início a gente está perdido, não é, porque  é um país diferente. Nós chegamos lá (a 
família) e tivemos uma impressão muito ruim, porque era inverno e inverno de 
Shangai é nebuloso, não enxerga o céu nunca, anoitece muito cedo, é frio, mais frio 
que o sul, então um ambiente muito depressivo. Primeiro, nós ficamos quinze dias 
num hotel, que é um hotel cinco estrelas e tal, mas ficar num hotel, uma semana 
passeando é uma coisa, ficar morando num hotel entocado num quarto é outra coisa. 
Depois da primeira semana a gente, nós estávamos nos sentindo um rato na ratoeira 
dentro do quarto do hotel, mas aí tinha assim, muitas etapas para serem alcançadas, 
uma delas a gente alugou a casa, a casa estava ficando pronta, então sempre tinha um 
evento no horizonte próximo que fazia com que a gente seguisse tocando e quando 
acontecia era uma satisfação, ah, saímos do hotel, fomos para a casa, agora aqui, a 
casa estamos mobiliando, coisas assim, então isso acaba motivando e fazendo com 
que a vida continue. 

Caracterização 

O depoimento de E3 mostra que, em um primeiro momento, ele e sua família estavam 
se sentindo enclausurados; isso pode ser evidenciado pela expressão “nós estávamos 
nos sentindo um rato na ratoeira”, o que caracteriza um comportamento resiliente 
negativo. No entanto, a decisão de sair do hotel, a fim de se mudarem para uma casa, 
ter a possibilidade de mobiliar a casa, eram acontecimentos que motivavam a família a 
construir sua vida nesse período na China, o que caracterizando assim um 
comportamento resiliente positivo. 

E4 
Dinâmica do 

comportamento 
resiliente 

Eles (os chineses) gritavam. No começo eu me sentia muito mal. Eles falam muito 
alto, eles gritam. Então eles vinham falá comigo gritando, eu acabava brigando com 
eles. Só que é normal deles falar assim! No começo eu não entendia isso, aí depois eu 
entendi e fazia a mesma coisa que eles. Gritava também. Não deixava eles furarem a 
minha fila porque lá eles não respeitam fila. [...] Tem que ter paciência né? Paciência 
com o chinês e o chinês é assim quando tu trata bem eles te tratam bem eles parecem 
não ser, mas eles são muito carinhosos. Tipo eu peguei muita amizade assim de querer 
mesmo abraçar.  Mas pra eles é estranho tipo abraçar se você da presente pra eles 
assim lembrancinha tipo Natal, eles acham estranho, tipo aprender a ter paciência com 

(Continua) 
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eles e é o costume deles [...] Eu assim, eu gostei muito das coisas que eu conheci, das 
pessoas que eu conheci, da convivência que eu tive com outras pessoas, a gente 
aprende a lidar com outras pessoas [...] Saber que aquelas pessoas têm a personalidade 
diferente da sua. 

Caracterização 

E4 apresentou um comportamento resiliente negativo no momento em que revela que 
não compreendia o jeito dos chineses falarem e se expressarem, o que lhe causava 
sentimentos de irritação fazendo com que entrasse em atrito com os nativos. Com o 
passar do tempo, pôde compreender que se tratava de um traço cultural e começou a 
agir de forma semelhante aos chineses. A partir da assimilação desse traço, E4 
conseguiu se aproximar dos chineses e até mesmo construiu relações de amizade, e 
aprendeu a ter mais paciência com as diferenças, o que caracteriza um comportamento 
resiliente positivo.  

E5 

Dinâmica do 
comportamento 

resiliente 

Agora estou lá em baixo, exatamente, daqui a pouco ela (a curva de adaptação do 
expatriado) equilibra de novo. Você tem que ter paciência, tem que ter resiliência, 
respirar fundo, contar até dez, aguentar um pouco mais e partir para o próximo 
problema e resolver o próximo problema, que aqui é um problema atrás do outro [...] 
Agora, tem gente que não está no momento de aguentar isso, mas nessas horas em que 
você está pior, primeira coisa é a família mesmo e depois assim, a própria experiência 
que você está acumulando por passar por esses problemas, por passar por essas fases 
psicológicas e por estar atuando nesse mercado que hoje é o maior mercado do 
mundo, é o mercado que mais cresce [...] um dos setores do crescimento mundial e aí, 
obvio que você tem uma experiência aprende muito, para vamos lá, tem que tirar o 
máximo disso e bola para a frente, agora não é fácil, não é fácil, não. 

Caracterização 

No momento da entrevista E5 menciona sobre o funcionamento da curva de adaptação 
do expatriado e relata que estaria na parte de baixo da curva, o que representa a fase 
de choque cultural, que se caracteriza aqui como um comportamento resiliente 
negativo. Pode-se observar o dinamismo em seu comportamento quando fala que os 
problemas são constantes, e que, para enfrentá-los utiliza apoio e suporte emocional 
de sua família e busca aprender com as experiências vivenciadas, o que representa um 
comportamento resiliente positivo.  

E9 

Dinâmica do 
comportamento 

resiliente 

E o lado que não é tão bom, é o seguinte, eu demorei um pouco até criar amizades, ou 
coisa parecida. Eu era sozinho, né. Eu fui pra lá sem conhecer ninguém. Então eu 
demorei um pouco pra me enturmar, pra fazer uma turma de amigos lá. Até porque eu 
era sozinho, a empresa não tinha mais funcionários, então eu não tinha, eu não cheguei 
lá com uma vida social me esperando. Aí eu tive que criar do zero. Os momentos mais 
difíceis, olha [...] até eu encontrar ãã [...] até eu fazer um círculo de amizades lá, os 
finais de semana, eles eram meio complicados certo, questão de tu passar os finais de 
semana inteiro sozinho era meio complicado, complicado eu não digo, era chato né, 
não tinha amizade, coisa parecida, e essa parte mais chata assim né [...] Bom, daí 
primeiro eu fui buscar grupos de brasileiros que viviam na China, então foi por aí que 
eu comecei a me enturmar [...] Na internet. Então tem um grupo lá pelo qual eu entrei 
e comecei a me enturmar, que é o PBC, que é o Profissionais Brasileiros na China, 
caminho de entrada. 

Caracterização 

No momento em que não estava trabalhando, se sentia sozinho, pois não conhecia 
qualquer pessoa que morasse no país e que tivesse algum tipo de relação social, o que 
contribuiu para um sentimento de isolamento descrito pelo entrevistado, que 
caracteriza um comportamento resiliente negativo. Entretanto, E9 minimiza esse 
sentimento, por meio da busca de grupos de brasileiros na China na internet, o que 
ilustra um comportamento resiliente positivo.  

E10 
Dinâmica do 

comportamento 
resiliente 

Uma coisa assim que foi extremamente difícil pra mim é que quem vem e quem não 
estudou a língua né. O dialeto dos cara é extremamente complicado né. Quando eu 
vim do Brasil eu não sabia ainda falar inglês também, então eu estudei para falar um 
pouco em inglês. E claro que se tu não te comunica, tu não tem como te aproximar das 
pessoas, então, e esse início por longos sei lá 2, 3 anos foi impossível tu ter uma 
grande relação com os chineses porque, tu não se comunica, não tem como, então eu 
tinha mais uma proximidade assim com o próprio brasileiro do convívio e tal. Mas 
hoje não, eu já consigo me comunicar na língua deles então tenho bastante amizades 
na China, tem muitos chineses amigos meus então, ainda mais nos finais de semana, 
eu como gosto de jogar futebol, a gente se liga eles me convidam nos domingos 

(Continuação) 
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Caracterização 

Quando chegou à China, por não saber falar o idioma chinês, nem o inglês, E10 não 
conseguia se comunicar e se aproximar dos chineses. No entanto, com o passar do 
tempo, em torno de três anos, o que evidencia seu tempo de maturação para ter 
condição de lidar com tal situação, ele aprendeu os idiomas e assim já considera que 
tem amigos chineses que o convidam para atividades sociais, o que representa um 
comportamento resiliente positivo. 

E11 

Dinâmica do 
comportamento 

resiliente 

Como eu tava trabalhando o dia todo eu não sentia muito. A família, ela sentia mais. A 
questão da convivência já que não tinha tanto brasileiro, tinha até um grupo bom, mas 
não tinha tanto, então, não tinha muito com quem conversar, conviver, porque muito 
difícil, a gente tá no interior, então até mesmo os chineses que falavam inglês eram 
poucos, também tinham uma dificuldade grande pra poder se comunicar com o 
pessoal, aí isso deixava a a gente um pouco abatido no início. Ééé a questão da 
alimentação também, todo mundo perdeu muito peso nos seis primeiros meses até se 
adaptar a comida, aí depois que a gente foi aprendendo, andando, conhecendo as 
coisas, aí foi ficando melhor, mais fácil. A minha esposa ela fez um curso lá também 
na universidade chinesa que o ajudou bastante na adaptação, que ela já então conhecia 
os chineses que falavam inglês e daí eles mostravam cidades do interior, mas era 
muito grande, então eles iam mostrando coisa novas pra gente da cidade que não sabia 
que existia, aí tinha zoológico e depois tinha o inverno, tinha uma montanha onde o 
pessoal praticava esqui, então essas, coisas que só os nativos conhecem mesmo. 

Caracterização 

E11 se sentia abatido, não se sentia bem no início da experiência por saber que sua 
família estava com dificuldades de adaptação. Uma das dificuldades era a falta de 
conviver com outras pessoas, pois naquele local, por ser cidade de interior, não havia 
muitos brasileiros e, como ele e sua família não sabiam falar o chinês, também não 
conseguiam interagir com os chineses. Além disso, a mudança de alimentação fez com 
que perdessem muito peso. No entanto, a esposa, ao fazer um curso, teve contato com 
chineses que falavam inglês, o que serviu como apoio social para toda a família, pois 
eles eram convidados a passear, conhecer lugares novos, enfim, foram aprendendo a 
aproveitar o que a região onde estavam tinha a oferecer, o que indica um 
comportamento resiliente positivo. 
 

E12 

Dinâmica do 
comportamento 

resiliente 

O chinês, ele vai fazer exatamente o que tu pediu, tem alguns aspectos aqui da cultura 
deles, por exemplo, no Brasil a gente costuma pedir feedback  pras pessoas o que, que 
as pessoa acham, o que, que elas não acham, aqui na China você tem que perder isso, 
porque a partir do momento que você lida com chineses, se você começa pedir pra ele 
o que que ele acha das coisas ou como fazer as coisas, ele vai achar, pô, meu chefe 
está me pedindo como que eu tenho que fazer as coisas, será que ele não sabe como é 
que ele tem que fazer? Ele começa a perder o respeito com você, então pode dizer que 
a dificuldade em si, é a dificuldade de contatar com os chineses, né, porque aprender a 
cultura deles, o jeito de negociar, hoje já não é mais complicado pra mim, porque já 
passei por isso, já sei como lidar, mas esse seria um ponto difícil. Facilidade, não diria 
que tem facilidade nenhuma, as facilidades que hoje a gente tem, foi porque a gente já 
apanhou bastante antes pra tentar chegar ao nível que a gente está, mais acho que não 
tem coisa fácil não hehe [...] Assustar eu não me assustei, mas eu diria, assim, eu 
entendi mais isso como sendo uma diferença cultural, talvez o que assustou foi a 
descoberta, digamos assim, de que, pô, existe uma maneira diferente de pensar que a 
dos brasileiros a nível de negociação, no mundo dos negócios, isso, talvez tenha 
assustado um pouco, mas a partir disso eu comecei a entender como sendo um jeito 
deles mesmo,como sendo a cultura do oriental de fazer negociação. 

Caracterização 

E12 relata que não considera fácil trabalhar na China e que já passou por momentos de 
dificuldade de como agir com os chineses no trabalho. Estas situações lhe fizeram 
refletir sobre a maneira dos chineses se comportarem em relação aos negócios, e por 
meio da experiência, já sabe como lidar com as dificuldades que surgem, pois 
consegue assimilar que a cultura faz com que os chineses pensem e ajam de uma 
maneira distinta do seu modelo mental, como brasileiro, o que caracteriza um 
comportamento resiliente positivo. 

Quadro 12 - Caracterização da dinâmica do comportamento resiliente. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

(Conclusão) 
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Tendo como base os trechos dos relatos apresentados no Quadro 12, verifica-se o 

dinamismo do comportamento resiliente dos expatriados brasileiros, entrevistados para este 

estudo, diante das situações vivenciadas na China. De acordo com Seery et al. (2010), ao 

enfrentar a adversidade, o indivíduo aprende habilidades eficazes de enfrentamento, para criar 

um senso de domínio sobre a adversidade passada, promover crenças na capacidade de lidar 

com sucesso no futuro e gerar resistência psicológica e física, e se envolver em redes de apoio 

social. Essa perspectiva parece estar atrelada aos fatores e aos resultados resilientes, os quais 

são os responsáveis por tal capacidade de lidar com a adversidade, de aprender com ela e se 

fortalecer com a experiência. Estes elementos são apresentados na categoria a seguir. 

 

 

4.3.4 Fatores e resultados resilientes 

 

 

Dentre as razões que podem contribuir para o dinamismo do comportamento resiliente 

são os fatores resilientes, também compreendidos neste estudo por fatores de proteção 

(GROTBERG, 2005). Para Taboada et al. (2006) os fatores de proteção minimizam a 

vulnerabilidade do indivíduo frente aos fatores de risco. A integração social pode ser 

considerada como um exemplo de função protetora para o expatriado, entretanto, se o sujeito 

não possui conhecimento suficiente da língua ou competência cultural sobre o país de 

acolhimento, ele não saberá como lidar adequadamente com as mesmas (STAHL e 

CALIGIURI, 2005). Tal dificuldade para a integração social tem nos programas de coaching 

e mentoring, promovidos pelas empresas, uma alternativa que, na visão de Barlach et al. 

(2008) podem ser entendidos como promotores de resiliência no contexto organizacional. 

Nessa linha de pensamento, Takeuchi et al. (2002) e Caligiuri e Tarique (2012), sinalizam que 

os expatriados, que recebem feedback de seus mentores, não tem medo de errar ao aplicarem 

comportamentos recém-aprendidos em um contexto multicultural, pois eles podem contar 

com este suporte, o que contribui para a sua aprendizagem e para o desenvolvimento de 

competências globais.  

Dos doze entrevistados, somente E5 e E11 relataram este tipo de apoio subsidiado pela 

empresa em todo o processo de expatriação, o que minimizou dificuldades iniciais que outros 

expatriados vivenciaram para se mudar de país. No caso de E5, foi contratada uma empresa de 

relocation e, para E11, três chinesas fizeram o seu acompanhamento e de sua família.  
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E5 - Todas as coisas que eram, que me recomendaram muito foi trabalhar com uma 
empresa de Relocation, eu fui o primeiro, na verdade, funcionário dessa empresa a 
ter uma agência de Relocation especificamente dedicada, e eles cuidaram, essa 
agência de Relocation, cuidou desde a parte  do meu visto, até mudança, ajuda na 
escolha de casa, escola, escola de mandarim para mim e etc.Então isso é muito 
legal,[...] a empresa que na verdade, facilita muito a vida dos expatriados, então você 
pode ter, a vida fica muito mais fácil  você tem uma relocation te ajudando na 
chegada. 
 
E11 - A empresa contratou três nativas meninas que tinham feito relações 
internacionais falavam um inglês daí assim recém formadas e tal, e como elas eram 
nativas elas facilitaram nossas vidas pra caramba, ajudavam com tudo que a gente 
precisava e tal, então esse foi o caminho, a empresa pegou o pessoal de lá mesmo e 
deixou administrando nossa vida assim tudo o que a a gente precisava a gente 
procurava, essas três contratadas lá na China. 

 

Na visão de Joly (2010), ao chegar ao país, a maioria dos expatriados passam, 

primeiramente, pela fase de euforia, até conseguir estabelecer uma rotina. Tal fase, conforme 

apresentado anteriormente, se caracteriza pela sensação de novidade e pelo deslumbramento 

do expatriado em relação ao país destino. Entretanto, a medida que passa o tempo, o 

expatriado começa a “vida real” (HOFSTEDE, 1991, p. 242) e os dilemas e frustrações com a 

vida no exterior começam a surgir, sendo o choque cultural a principal característica desta 

fase (HOFSTEDE, 1991; BLACK E MENDENHALL, 1991; CERDIN, 2002 apud NUNES, 

VASCONCELOS e JAUSSAUD, 2008; JOLY, 2010). Nesse sentido, para o expatriado se 

sentir bem no seu cotidiano no estrangeiro, é necessário tempo e esforço para buscar o 

ajustamento (JOLY, 2010). Segundo Montpetit et al. (2010), as pessoas buscam fatores 

externos para se proteger, como por exemplo o apoio social que incluem laços afetivos entre 

família, amigos, locais de socialização. Truffino (2010) corrobora esta ideia ao sugerir que a 

família e locais de socialização fazem o papel protetor em momentos estressantes 

(TRUFFINO, 2010). 

Nesse contexto, cabe resgatar a teoria das necessidades de Abraham Maslow, em que 

sinaliza que dentre as necessidades básicas do ser humano, existe a busca por satisfazer as 

suas necessidades sociais, que é a necessidade de filiação a grupos informais, de aceitação e 

de associação. Stroppa e Spieß (2011) complementam este enfoque ao ressaltar a importância 

do comportamento proativo dos expatriados para construir e cultivar estas redes de 

relacionamento. Isso evidencia a necessidade de esses indivíduos tomarem iniciativa na busca 

pela formação dessas redes como forma de evitar ou ter apoio para solucionar problemas. 

Os expatriados entrevistados buscaram essa inserção de diferentes formas, como por 

exemplo, E7 - no trabalho, E9 - na internet, e E11 – por meio de colegas de curso de seu 

cônjuge. 
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E7 - E no final de semana ou a partir de quinta feira já começava a querer rolar um 
happy hour, então com a minha amiga de trabalho, a francesa e a coreana mais meu 
marido, os amigos dele do trabalho, todos expatriados, na grande maioria, a gente 
saía pra ir pra algum lugar para comer. 
  
E9 - Bom, primeiro eu fui buscar grupos de brasileiros que viviam na China, então 
foi por aí que eu comecei a me enturmar...na internet. Então tem um grupo lá pelo 
qual eu entrei e comecei a me enturmar, que é o PBC, que é o Profissionais 
Brasileiros na China, é o caminho de entrada. 
 
E11 - A minha esposa, ela fez um curso lá também na universidade chinesa que 
ajudou bastante na adaptação, que ela já então conhecia os chineses que falavam 
inglês e daí eles mostravam cidades do interior, mas era muito grande, então eles 
iam mostrando coisa novas pra gente da cidade que não sabia que existia, aí tinha 
zoológico e depois tinha o inverno, tinha uma montanha onde o pessoal praticava 
esqui, então essas, coisas que só os nativos conhecem mesmo. 

 
Para Malek e Budhwar (2013), mesmo que o profissional expatriado tenha experiência 

com outras culturas é muito provável que surja, em vários momentos, o sentimento de medo 

do desconhecido, de ansiedade e de incerteza por estar em um lugar culturalmente diferente. 

Diante disso, na tentativa de minimizar esses sentimentos, acontece naturalmente uma 

aproximação com quem é capaz de compreender a sua situação (MALEK e BUDHWAR, 

2013, TUNG, 1998). Leung e Chan (2012) ilustram situação semelhante ao sinalizar a 

dificuldade dos expatriados ocidentais em conviver com grupos de pessoas locais na China. 

Face às dificuldades de encontrar e se inserir em um grupo, a reação mais frequente do 

expatriado é se aproximar de guetos, que são comunidades estrangeiras, não necessariamente 

de pessoas da mesma nacionalidade que a sua, mas que também estão fora do seu país de 

origem, que partilham opiniões e encontros (JOLY, 2010). Segundo Caligiuri e Tarique 

(2012), o contato com diferentes grupos e experiências interculturais é eficaz para provocar 

mudanças cognitivas e comportamentais requeridas para o desenvolvimento de competências 

dinâmicas interculturais. Isto fornece ao indivíduo maior capacidade de melhorar a habilidade 

de aprender e reproduzir comportamentos adequados (CALIGIURI e TARIQUE, 2012). Os 

expatriados E4, E7 e E8 ilustram esse enfoque.  
E4 - Aí pronto cheguei lá tipo não falava nada de inglês, nada de chinês, mas 
consegui me resolver assim, tem muito brasileiro lá, então todo mundo se ajudava 
sabe? Se reunia todo mundo também, tem muito brasileiro a gente se reunia fazia 
alguma coisa junto. 
 
E7 - A gente saía pra ir pra algum lugar para comer principalmente em restaurante 
ou outro lugar que também era, era, o dono era um expatriado, né, então a comida 
tinha uma qualidade melhor, esse tipo de coisa, né, jeitinho, nem digo que é jeitinho 
brasileiro, porque nosso grupo era bastante internacionalizado, hahahaha, era o 
jeitinho expatriado de ser hahahaha. 
 
E8 - Eu percebi que pouco tempo depois de eu ter chegado um mês depois quase 
todos os meus amigos eram expatriados também e não só brasileiros, brasileiros 
eram os que menos tinha contato, colombianos, americanos, australianos, russos, 
franceses, ingleses, sul africanos. 
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Stahl e Caligiuri (2005) afirmam que quanto maior o desejo dos expatriados para se 

adaptar, maior a disposição em utilizar diferentes estratégias de enfrentamento, também 

denominadas de estratégias de coping, para solucionar seus problemas. Ressalta-se que estas 

estratégias são mecanismos de defesa individuais, singulares a cada indivíduo e que variam de 

acordo com os recursos disponíveis no ambiente em questão (LAZARUS e FOLKMAN, 

1994; TABOADA et al., 2006). Tung (1998) sinaliza que se ocupar com atividades que 

aliviem o estresse como exercícios físicos, fazer passeios, conhecer novos lugares, novas 

pessoas, dentre outros, são algumas das estratégias de coping utilizadas por expatriados para 

lidar com as situações de adversidade.  

Estes atividades funcionam como fatores de proteção, e aumentam a capacidade de 

resistir a conflitos e de lidar com o estresse (TABOADA et al., 2006; TRUFFINO, 2010). 

Essa perspectiva pode ser visualizada nas falas de E6, E8 e E10. 
E6 - Vou nas feirinhas que eles tem aqui, para comprar verduras legumes e aí você 
acaba preenchendo o seu dia com essas coisas, agora eu to com um cachorrinho aqui 
em casa, o Bem, então eu acabo saindo com ela durante o dia para passear, para  
caminhar, porque ela fica a semana toda em casa, sozinha, então eu  sento lá na 
pracinha, ela fica brincando e depois a gente volta para casa e aí  assim você vai 
levando o final de semana. 
 
E8 - Quando não tava trabalhando, basicamente eu ia visitar parques então em 
Beijing  tinha muito, muitos parques, muitos parques bacanas, quando eu ia a pubs 
com amigos estrangeiros ou alguns colegas chineses, então, por isso tomei muita 
cerveja lá, era muito comum depois do trabalho sair para tomar uma cerveja antes de 
ir pra casa é, e uma vez por semana eu acho que saia em algum Night Club, alguma 
boate com colegas também. 
 
E10 - Tenho bastante amizades na China, tem muitos chineses amigos meus então, 
ainda mais nos finais de semana, eu como gosto de jogar futebol, a gente se liga eles 
me convidam nos domingos a gente vai pras universidades,.... No início foi bem 
difícil, mas hoje não. Eu procuro me ocupar com esporte, que eu gosto de correr, 
jogar futebol eventualmente pegar a bicicleta e pedalar, é isso aí, não tem que ter 
muito tempo pra pensar o negócio é ta fazendo alguma coisa. 

 
A medida que o indivíduo vivencia situações estressoras, aprende a lidar de uma forma 

mais natural com outras adversidades que possam vir a surgir, pois ele vai aprendendo a se 

adaptar à diferentes contextos com base na experiência vivenciada (UNGAR, 2008). Cabe 

salientar o modelo de Kolb (1997), que evidencia que a aprendizagem efetiva ocorre a partir 

da reflexão de experiências já vivenciadas. De acordo com Selmer (2005) a adaptação 

sociocultural do expatriado está relacionada com a interação com os nativos e com variáveis 

que facilitam a aprendizagem da cultura e a aquisição de habilidades para se viver nessa 

cultura. Para Malek e Budhwar (2013), os profissionais com inteligência cultural são abertos a 

novas oportunidades e tratam as diferenças culturais como uma oportunidade de 

desenvolvimento e aprendizagem. Nesse contexto, considera-se a aprendizagem como um 
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resultado resiliente, momento em que o indivíduo consegue aproveitar as adversidades para 

desenvolver-se e aprender com elas (GROTBERG, 2005). 

Nesse sentido, ressalta-se que as experiências adversas contribuem para o 

desenvolvimento de competências, que se manifestam pelo comportamento social ou pelo 

sucesso em suas tarefas (LUTHAR e CICCHETTI, 2000). Caligiuri e Tarique (2012) 

complementam que o desenvolvimento de competências interculturais durante a experiência 

de expatriação são importantes para o sucesso em atividades de liderança global, o expatriado 

se sente forte para encarar qualquer outro desafio profissional. Este enfoque pode ser 

comparado à ideia de Tung (1998) que afirma que os expatriados valorizam a experiência de 

expatriação como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e crescimento na carreira, 

tendo em vista que a experiência de expatriação cria expectativa de conseguir uma colocação 

melhor no retorno ao seu país de origem, permanecendo, ou não, na mesma empresa. Os 

trechos das falas de E5, E6 e E9 mostram este ponto de vista. 
 
E5 - Olha, o impacto é tremendo e ele é em diversas áreas da sua vida, tanto na tua 
vida espiritual, quanto na tua vida profissional, os aprendizados profissionais são 
imensos, imensos, imensos, eu acho que nem eu tenho noção ainda, vou ter noção 
quando eu voltar ou quando eu for para outro lugar, aí que você vai conseguir passar 
a régua mesmo e codificar o tanto de coisas que se aprende e que se vivencia aqui e 
os problemas e os obstáculos que você vivencia e a maneira como você tem que 
fazer para vencer cada um deles e que, às vezes, você não consegue vencer, 
entendeu, mas os artifícios que você tem que usar, como lidar com essas pessoas 
dessa cultura tão diferente, então, tem esse impacto profissional do aprendizado e da 
realização aqui, que é muito bacana e muito enriquecedor e ao mesmo tempo ele é 
caro, ele é duro, é sofrido, não vem de graça, não cai no colo, é sofrido mesmo.  
 
E6 - Olha, é uma bagagem tremenda, tanto profissional você vai com conhecimento, 
né, você vai com um conhecimento muito maior, você vai com experiência muito 
maior, você vai com conhecimento por parte da empresa te valorizando mais, e você 
como ser humano você melhora também.  
 
E9 - Olha, vou pensar assim, pessoalmente, eu posso dizer que, poxa, eu tive a 
oportunidade de estar, morar num país que logo, logo vai ser a primeira potência do 
mundo, entender como eles funcionam, o que que eles gostam, o que que eles não 
gostam, ter a oportunidade de, de repente de estar dizendo  para outras pessoas que, 
pô, não é aquilo que elas pensam de lá, né, muita gente acha, ah, falou em China é 
porcaria, que nada, a China é muito melhor que muito lugar que, a gente imagina, 
que a gente conhece, né, e profissionalmente nem se fala, né, o trabalho, ter a 
oportunidade de trabalhar na China posso dizer que é, um ponto muito forte no 
currículo de qualquer um que venha a trabalhar lá, não só o trabalhar, a questão, tive 
a oportunidade de viajar lá dentro, teve essa parte de desenvolvimento, de contato 
com fornecedor, acho que é bem satisfatório e engrandecedor em termos de 
currículo, né. 
 

Para Freitas (2009b) o indivíduo que vai para o estrangeiro precisa confrontar o novo, 

viver as diferenças, se desprender dos confortos e facilidades com que estava acostumado em 

seu país de origem no intuito de aproveitar e aprender com a experiência. Caligiuri e Tarique 
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(2012) complementam esse enfoque ao sugerir que a aprendizagem proveniente da 

expatriação reflete tanto na vida profissional quanto pessoal de um indivíduo, pois 

experiências interculturais significativas permitem aprender nuances de comportamento que 

se espera em outra cultura, e reavaliar o próprio comportamento, ajudando a compreender os 

seus próprios valores culturais e suposições. Além disso, depois de experienciar uma 

adversidade – como as vivenciadas na expatriação – as pessoas comumente relatam benefícios 

ou ganhos, tais como a melhoria das relações sociais, as prioridades de vida nova e 

valorizada, e desenvolvimento de uma maior paciência e coragem (SEERY et al. 2010). 

É possível perceber que o processo de aprendizagem na experiência de expatriação 

remete a idéia de Probst e Büchel (1997) que salientam que aprender implica o 

desenvolvimento de uma nova compreensão resultante de um processo de mudança de mapas 

cognitivos, interpretações de novos conhecimentos ou construções sociais da realidade que, 

por sua vez, afeta o comportamento do indivíduo. Diante disso, o cerne do processo de 

aprendizagem do expatriado está na capacidade de mudança que gera transformação 

(CROZIER e FRIEDBERG, 1977 apud NUNES, VASCONCELOS e JAUSSAUD, 2008). 

Esta concepção pode ser observada nos relatos de E5 e E12. 
 
E5 - Então tem um aprendizado fantástico, profissional e como pessoa também, você 
amadurece muito, fica muito mais condescendente com certas coisas, mais 
intolerantes com outras, entendeu, é um exercício de paciência a cada hora, a cada 
minuto, de você, às vezes, falar com a secretária e ela não entender direito, você 
pede uma e acaba vindo outra porque eles interpretam ao pé da letra, eles acham que 
entenderam, então é, e por aí vai, a cada hora é um exercício de comunicação e você 
vai aprendendo a ficar tolerante e condescendente e dar um desconto também porque 
você está na terra deles, você não está na tua terra, você não pode exigir que o time 
deles e as atitudes e os hábitos sejam iguais. Então você amadurece muito aqui e 
envelhece também, amadurece e junto com esse estresse todo vem o envelhecer 
.Envelhece mais rápido, é lógico. 
 
E12 - Olha, eu acho que aprendi a ser uma pessoa um pouquinho mais paciente, 
porque você precisa de muita paciência pra lidar com, com os chineses e também 
com os brasileiros, também com os brasileiros que estão no Brasil tu precisa de 
muita, de muita paciência e pessoalmente, eu nunca fui uma pessoa muito de 
reclamar sabe, de condições, e tal de pessoas, mas eu acho que tanto a experiência 
que eu tive na Índia, quanto aqui, elas abrem um pouco mais pro lado humano, sabe, 
elas te despertam muito, o teu lado da humildade digamos assim, se aprende a 
respeitar as culturas, você aprende a respeitar as diferenças, porque existem hábitos 
que são chocantes, que são culturalmente falando, são coisas que pra um brasileiro, é 
um negócio difícil de engolir, mas você tem que, você  acaba aprendendo que tudo 
tem um motivo. 

 

Na visão de Freitas (2009b), o indivíduo possui proteções habituais que perdem a 

validade quando está fora de seu local de origem. Neste momento ele tem que estar ciente que 

poderá ter dificuldades em enfrentar situações e, em função disso, buscar novas formas de 
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proteção, mencionadas neste estudo como fatores resilientes ou estratégias de enfrentamento. 

A partir de então, o indivíduo passa a compreender melhor a diversidade que está em sua 

volta, acarretando em uma mudança de modelo mental, que reflete na aprendizagem 

(PROBST e BÜCHEL, 1997). Essa perspectiva também pode ser relacionada ao que Selmer 

(2005) conceitua como adaptação psicológica, a qual está atrelada ao sentimento de bem-estar 

subjetivo, que por sua vez, é considerado como um resultado resiliente na visão de Grotberg 

(2005).  

Os relatos dos entrevistados ilustram as colocações feitas nesta categoria de análise, 

tendo em vista que os expatriados participantes desta pesquisa apresentam o suporte de 

mentoring oferecido pela empresa, a iniciativa de buscar relacionamentos sociais em locais 

diversificados, a aproximação com os guetos, embora tivessem uma relação e convívio com 

os chineses no trabalho, como fatores resilientes e estratégias de enfrentamento utilizadas por 

eles diante do processo de expatriação. Estes fatores contribuíram para que emergissem 

resultados resilientes, como por exemplo, um crescimento e desenvolvimento profissional, e 

aprendizagem pessoal. Assim, salienta-se o sentimento de bem-estar, de ser beneficiado por 

vivenciar esta experiência de expatriação. 

No Quadro 13 apresenta-se outros trechos dos entrevistados que exemplificam as 

ideias expostas nesta categoria. 

 

 
 
 

E1 

A gente cria uma família aqui também sabe.Quando eu voltar eu sei que vou sentir saudade dessa família 
que eu tenho aqui também, que já é uma coisa que vai criando um laço, a gente sabe da vida de  um e do 
outro e agora eu sinto que aqui eu tenho  a minha vida, a minha casa é aqui, a casa da minha mãe, agora é 
a casa da minha mãe ,entende? 

E2 

O ritmo de vida aqui é aceleradíssimo, tipo, durante a semana, eee não é só no trabalho, é pessoalmente 
também você trabalha doze, quatorze horas e ainda sai bastante, trabalha bastante de noite, faz bastante 
coisa a noite, porque aqui você vive numa comunidade de expatriados porque é muito difícil se integrar 
com chineses. Os chineses trabalham muito, eles trabalham também doze, quatorze horas por dia, mas a 
noite se eles estão em casa eles querem  ficar com a família, eles não querem sair com amigos, nada. 
Então, você acaba vivendo um grupo de expatriados, trabalha,trabalha, trabalha, e quando está de folga, 
sai,sai,sai,então é uma vida bastante  acelerada aqui,é um ritmo bem acelerado, mas é bastante 
interessante. 

E3 

Acho que isso foi o aspecto mais positivo de ter uma visão mundial das coisas que estão acontecendo, não 
estou mais preso a Porto Alegre, ao Brasil, a São Paulo qualquer que seja, qualquer lugar para mim hoje é 
possível. Acho que eu já passei a primeira adaptação é a pior, depois disso então não existe limites. Acho 
que é isso, ao invés de ser um Porto Alegrense, agora posso estar em qualquer lugar, tranquilamente, sem 
problema e a minha família a mesma coisa. 

E4 

Já tinha aprendido a lidar com eles lá com o Paul eu me identifiquei muito com ele ai tinha ele a mulher e 
a filha, eu adorava a família deles as vezes tava num trabalho pedia comida. ele foi um chinês bem 
diferente que eu achei tipo ser carinhoso, preocupado que dava uma dicas de trabalho “ah tu fala isso, faz 
isso, não sei o que tipo eu criei muita amizade com ele”. 

(Continua) 
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E6 

É aquilo que eu te disse, em termos de paciência e tolerância, eu acho que eu melhorei muito, porque eu 
sempre fui uma pessoa muito ansiosa, eu até brinco, eu falo assim, um dia Deus olhou e falou assim,está 
vendo aquela menina que não melhora, que é muito ansiosa, que é muito impaciente,vou mandar ela para 
um lugarzinho que ela vai melhorar, já, já. Então assim, como ser humano, acho, que você também acaba 
se tornando uma pessoa melhor. 

E7 
Acho que o maior reflexo das experiências que a gente vive é no nosso lado pessoal, assim, tanto 
positivamente, quanto negativamente, né, por um lado a gente aprende a ser pessoas mais calmas, tentar 
lidar melhor com dificuldades, 

E12 

Olha, eu acho que aprendi a ser uma pessoa um pouquinho mais paciente, porque você precisa de muita 
paciência pra lidar com, com os chineses e também com os brasileiros, também com os brasileiros que 
estão no Brasil tu precisa de muita, de muita paciência e pessoalmente, eu nunca fui uma pessoa muito de 
reclamar sabe, de condições, e tal de pessoas, mas eu acho que tanto a experiência que eu tive na Índia, 
quanto aqui, elas abrem um pouco mais pro lado humano, sabe, elas te despertam muito, o teu lado da 
humildade digamos assim, se aprende a respeitar as culturas, você aprende a respeitar as diferenças, 
porque existem hábitos que são chocantes, que são culturalmente falando, são coisas que pra um 
brasileiro, é um negócio difícil de engolir, mas você tem que, você  acaba aprendendo que tudo tem um 
motivo, eles tem um porquê. 

Quadro 13 - Fatores e resultados resilientes. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

 
A partir dos relatos expostos no Quadro 13, constata-se certas similitudes nas 

estratégias utilizadas pelos expatriados entrevistados para lidar com as situações de 

adversidade, assim como evidencia-se o sentimento atrelado ao processo de aprendizagem a 

partir desta experiência: maior clareza e parcimônia na condução de suas atividades 

profissionais, ampliação da capacidade de se relacionar em diferentes contextos culturais, 

amadurecimento enquanto ser humano, dentre outros.  

Salienta-se que estes fatores e resultados resilientes, também evidenciam aspectos 

emocionais, que mexem com o sentimento do indivíduo, assim como algumas 

particularidades da cultura chinesa influenciaram no seu comportamento. Essas peculiaridades 

percebidas nos relatos dos entrevistados definiram as categorias de análise não a priori que 

são apresentadas a seguir. 

 

 

4.4 Categorias de análise definidas não a priori 

 

 

Nesta seção são apresentadas as categorias de análise não a priori, definidas a partir 

dos relatos dos entrevistados. Tais categorias, conforme apresentado anteriormente, são: 

emoções e sentimentos relacionados à família, e percepção da cultura chinesa relacionada aos 

negócios. 

 

(Conclusão) 
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4.4.1 Emoções e sentimentos relacionados à família 

 

 

O apoio da família e dos amigos consiste em um dos fatores de proteção que 

minimizam a vulnerabilidade do indivíduo diante de fatores de risco e é um dos suportes 

sociais mais significativos para auxiliar a enfrentar a adversidade e apresentar um 

comportamento resiliente (YUNES, 2003; RUTTER, 2012, SHINER e MASTEN, 2012). No 

que se refere à experiência de expatriação, os expatriados buscam esse apoio social na sua 

família nuclear – quando o cônjuge e/ou filhos o acompanham, se for o caso – e/ou também 

nos grupos de convivência de estrangeiros (FREITAS, 2010, JOLY, 2010, SPOHR, 2011). 

Isso ocorre, pois a mudança para o exterior impossibilita o convívio diário com seus grupos 

de convivência social, o qual estava acostumado no seu país de origem, com o restante de sua 

família, ou até mesmo com a própria família nuclear, caso esta não acompanhe o expatriado. 

Em vista disso, quando se está em outro país, segundo Collie et al. (2010), não tem 

como não sentir o sentimento de nostalgia, que representa a saudade da pátria, do lar, da 

família. Isto contribui para que o expatriado experimente sentimentos subjetivos de angústia 

que torna seu estado emocional fragilizado (SELMER e LAURING, 2013). Por outro lado, 

Caligiuri e Tarique (2012) salientam que os expatriados com a característica de estabilidade 

emocional são predispostos a ser mais confiantes, a sair de sua zona de conforto para tentar 

maneiras de fazer as coisas sem causar ansiedade excessiva e estresse e, por conseguinte, 

ajuda a ficar sozinho no país longe da família. Este enfoque pode ser evidenciado nas falas de 

E1, E10 e E12. 

 
E1 - A saudade a gente sente, é muito grande, sabe, tem dias que bate o desespero de 
estar sozinha aqui, só que a gente cria uma família aqui também sabe... Tem os dias 
que dá recaída assim tipo, eu quero a minha casa, eu quero a minha mãe, eu quero a 
minha família. Mas aí é que nem os meus pais me falam, minha mãe me fala sempre 
“eu te criei pra ser livre”. E que pai e mãe que não tem orgulho de ver a filha assim 
se dando bem fazendo o que gosta sabe?!  
 
E10 - A maior preocupação assim no momento em que assim mesmo assim que não 
tem ainda uma família não é casado e tal. E tu tem a tua mãe e pai ali que isso é um 
momento bem difícil né, de quando existe uma separação, mesmo que tu esteja 
vamos dizer assim, teoricamente preparado né... De que tu vai enfrentar desafios, 
mas é que essa é uma situação assim que me incomodou demais sabe?! No início... 
Isso foi muito doloroso, muito [...] O nascimento do meu filho eu perdi e eu voltei 
pro Brasil pra ficar com minha esposa quando ela ganhou o bebê, então é essa sim 
foi uma parte bem difícil pra mim porque [...] extremamente complicado pra mim de 
ter ido lá assistido e tal e ter ficado só uma semana e vim embora. Foi terrível que 
daí eu fiquei 6 meses sem ver meu filho, a gente  só se via pelo msn né, a única 
forma, então foi bem complicado. E é sempre né, é muito difícil. 
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E12 - Eu venho de origem italiana e tal, então pra mim, a família faz falta, eu acho 
que um ano longe de casa é muito tempo, por mais que a família saiba que tu está 
bem aqui, sempre fica aquele sentimento que tu está falando com eles, por telefone, 
ahh, mas tu não vai vim antes pra cá, então lidar com a saudade em determinados 
momentos é um pouquinho complicado, não é uma coisa que é constante que fica 
martelando na tua cabeça, mas às vezes, tu sente falta, não tem como não sentir falta. 

 

Os relatos apresentados demonstram sentimentos provocados pela impossibilidade de 

convívio diário do expatriado com sua família e com seus grupos de convivência social, ou 

seja, devido à distância geográfica entre eles. Na visão de Von Mühlen et al. (2010), a 

separação familiar e a solidão podem ser consideradas fatores de risco para o processo de 

adaptação do expatriado.  

Esta situação poderia ser minimizada em função da crença popular de que a 

globalização estimula uma visão de que o mundo ficou “menor”, (MALEK e BUDHWAR, 

2013), de que “reduz distâncias” (ORSI, 2010), tendo em vista a maior facilidade para se 

deslocar de um país para o outro e do aumento do uso de diferentes tecnologias de informação 

e comunicação (BORBA, 2008). 

No entanto, de acordo com Stahl, Miller e Tung (2002), a localização geográfica está 

entre as principais motivações para o expatriado aceitar a designação internacional. Nesse 

sentido, deve-se considerar que a distância que separa os expatriados das pessoas de sua vida 

social de seu país de origem, segundo Von Mühlen et al. (2010), coloca em risco a sua 

experiência, podendo levar ao estresse de aculturação Esta abordagem pode ser observada nos 

relatos dos entrevistados que sinalizam as dificuldades provocadas pela distância geográfica 

de seu país de origem, Brasil, do país destino, China. 

 
E6 - Num momento de estresse o que acontece, às vezes, passa pela sua cabeça, 
você fala assim: o que eu estou fazendo aqui, do outro lado do mundo?! Por que eu 
não estou no meu país?! Que eu ia ter problema também, mas que pelo menos eu 
estou na minha língua, eu resolvo na minha língua, eu resolvo com pessoas que 
entendem o que eu estou falando e eu tenho todos os meus amigos e a minha família 
perto de mim quando eu sair da empresa eu posso correr para casa da mãe, a mãe 
prepara aquela sopinha, ela faz aquele chazinho e você se acalma. 
 
E7 - Descobri que o mundo é menor do que a gente imaginava, mas ao mesmo 
tempo ele é maior do que a gente gostaria [...] A maior dificuldade na China, é a 
distância, é realmente, ficar longe da família, é realmente perceber que não é aquilo 
que está morando em outro país, você está morando do outro lado do mundo. Na 
China o mais rápido que eu estou da minha casa, são três dias. Se alguma coisa 
acontecer no Brasil, eu estou de mãos atadas, porque vai ser um dia só para 
conseguir achar uma passagem, pra achar um encaixe no vôo, porque não tem um 
vôo que não saia lotado daqui. E depois eu tenho que pegar um vôo pra a Europa ou 
para os Estados Unidos, depois  fazer uma conexão,ir para o Brasil, ou seja, de porta 
a porta o mínimo que a gente consegue fazer são quarenta horas. 
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E12 - Pessoalmente falando, né, mais uma dificuldade pessoal é a distância do Brasil 
que pra mim [...] Eu sinto falta do Brasil também né, mas tá tranqüilo, tá tranqüilo, 
sei que eles estão bem, fica um aperto no peito que eles estão longe, ah meu Deus se 
acontecer alguma coisa como eu vou fazer né, que pra voltar pro Brasil são dois 
dias, mas graças a Deus tá tudo certo, dezembro eu retorno pro Brasil pra férias e ta 
tudo bem. 
 
 

Von Mühlen et al. (2010) afirmam que o bom relacionamento com a família possibilita 

uma melhor adaptação na nova cultura. Spohr (2011) salienta que a própria decisão de 

expatriação trata-se de uma questão de família, tendo em vista que, na visão de Muritiba e 

Albuquerque (2009), a estabilização do expatriado depende do bem-estar de seu cônjuge. 

De maneira específica, ressalta-se o importante papel da esposa do expatriado que é 

envolvida desde o início dos procedimentos de preparação para o processo de expatriação 

(VAN ERP et al., 2011). Freitas (2010) cita alguns anseios no que se refere à companheira do 

expatriado como esposa e mãe: em geral, não fala o idioma, precisa cuidar da infraestrutura 

doméstica, encontrar moradia e escola para os filhos, fazer compras e tranqüilizar as crianças. 

Dentre as possíveis dificuldades, o bem-estar de um filho é uma das principais preocupações e 

motivos pelo qual colocam em xeque a experiência (SPOHR, 2011). 

Nesse sentido, nos primeiros meses no exterior, a esposa se sente muito fragilizada em 

função da dependência do marido e de ter que superar várias mudanças ao mesmo tempo. 

Muitas vezes passando uma boa parte do tempo sozinha com os filhos, em função de o marido 

estar trabalhando (FREITAS, 2010). Fato, que também se torna relevante para o expatriado, 

visto que seu desempenho na empresa é influenciado pelo bem-estar de sua esposa 

(TAKEUCHI et al. 2002; FREITAS,2010). Esta ideia é exposta nos trechos dos relatos de 

E11 e E12. 
 
E11 - A minha esposa, ela sofreu um pouco no início. Ela estranhou bem, assim 
tanto que eu falei lá com o gerente do projeto e ela tirou férias. Com três meses na 
China, ela veio no Brasil e ficou um mês com meu filho e depois retornou pra China, 
aah, tipo, até se adaptar coisa e tal, então eu achei melhor que ela viesse pra cá 
(Brasil) ficar um pouco com a mãe dela, e ajudaria depois pra gente. O menino, era 
muito pequeno, se adaptou bem só que no inverno ele sofria um pouco mais né, 
então em dezembro assim porque que a gente ficava muito tempo dentro de casa era 
muito frio com criança pequena dentro de casa durante um longo período acaba 
chorando gritando correndo né, querendo uma área externa [...] a maior dificuldade 
foi quando meu filho também adoeceu... a gente ficou abatido no período que meu 
filho tava doente.  
 
E12 - Agora está sendo importante pra minha esposa também estar aqui, estar tendo 
essa experiência pra vida dela também, ela nunca tinha saído do Brasil antes de vir 
pra cá e ela se deu muito bem com a mudança, não teve problema nenhum, eu não 
posso dizer que, eu fui privilegiado porque acho que setenta por cento do nosso bem 
em estar aqui, depende de ela, do meu bem estar depende de ela estar bem, porque 
ela também está, embora ela não tenha que trabalhar ela também está longe da rotina 
dela, posso dizer que eu fui um privilegiado nesse ponto, porque ela se deu muito 
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bem, ela se adaptou rápido, ela é, digamos assim, um pouco metida, então ela não 
tem medo de ir pra cima das coisas, de ir atrás, de fazer, e tal, então isso me ajudou, 
isso me ajudou a ficar mais tranqüilo também 

 

Diante disso, a família atua como um apoio ao expatriado, contribuindo para a 

assimilação do comportamento social e das normas de conduta do país estrangeiro 

(MACHADO e HERNANDES, 2004). Por outro lado, os casais devem se focar não somente 

nas questões práticas que cercam o movimento e as diferenças culturais que possam ser 

encontradas, mas também nas mudanças que vão ocorrer no relacionamento (VAN ERP et al., 

2011). Deve-se considerar que diante dessas mudanças e conflitos, a reação de um vai ter 

efeito sobre o outro (Takeuchi et al. 2002).  Nesse sentido, Van Erp et al. (2011) enfatizam a 

importância da relação do casal, pois a rotina muda e a adaptação vai depender de como eles 

lidam com essas novidades juntos.  

Segundo Yunes (2003), as famílias em harmonia resistem em condições de mudanças 

e adaptam-se à crises. A partir disso, embora os expatriados sintam a distância dos familiares 

que ficaram no país de origem, a expatriação proporciona um período de investimento e 

crescimento da família nuclear, que cria seu próprio meio de funcionamento (BORBA, 2008). 

Nesta perspectiva, Yunes (2003) destaca a importância da união da família como uma forma 

sadia de superar obstáculos – como pode ser evidenciado nos relatos de E5, E7 e E11.  

 
E5 - A experiência de expatriar, principalmente num país tão diferente quanto a 
China, une muito a tua família, entendeu, isso é uma coisa muito interessante, a 
família passa a ficar muito mais unida a conviver, praticamente o tempo todo porque 
você não tem avô, nem avó, nem babá de confiança para poder deixar as crianças, 
então eles acabam participando de tudo o que você participa ou maioria das coisas 
que você participa, né. 
 
E7 - Eu e meu marido hoje, a gente é super unido, muito mais unido talvez do que se 
a gente tivesse todo esse período no Brasil, porque a gente tem que perceber quando 
um está no limite do stress, está super cansado, estressado, não é hora do outro se 
estressar junto, é hora de você deixar seus problemas, minimizar seus problemas 
para, pra auxiliar o outro, então eu acho que lidar com intempéries, com 
dificuldades, a gente acabou ficando muito melhor nisso. 
 
E11 – A família ficou unida de um jeito assim que, hoje em dia a gente não tem 
mais problema, a gente tem que começar a resolver todo mundo unido, a família vai 
muito bem, assim entende, então um ponto positivo que ficou depois que acabou. 

 

De acordo com Freitas (2010), a experiência de expatriação transcende o espaço do 

indivíduo e de sua família, pois é capaz de romper laços afetivos e desestruturar certezas, em 

função de estar distante da maioria das pessoas que tinha convivência frequente em sua terra 

natal. Os sentimentos experimentados pelos expatriados são complexos, acompanhados, 
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muitas vezes, de sofrimento na adaptação e por se sentirem isolados em um país estranho 

(JOLY, 2010; ORSI, 2010).  

Esta ideia é evidenciada pelos expatriados entrevistados em seus relatos sobre tal 

experiência, que sinalizam que os sentimentos relacionados à família se intensificaram, dentre 

outros aspectos, em função da distância geográfica entre o Brasil e a China que, por sua vez, 

impossibilitava de verem sua família, seus amigos, as pessoas que costumavam conviver. 

Uma das consequências disso foi o surgimento de uma sensação de nostalgia, de saudade, o 

que pode ser considerado como uma adversidade para o expatriado que será constante na sua 

experiência. Por outro lado, os expatriados entrevistados demonstraram estabilidade 

emocional e reforçaram os laços com as pessoas mais próximas, como no caso da família 

nuclear, para enfrentar os desafios da experiência de expatriação. Este comportamento 

evidencia que estes indivíduos buscaram estratégias, como o apoio das pessoas que estão 

próximas e a predisposição em aceitar ajuda, contribuindo para o seu processo de adaptação, 

caracterizando assim um comportamento resiliente. 

  No Quadro 14 apresenta-se outros trechos dos entrevistados que exemplificam as 

ideias expostas nesta categoria.  

 

 

 

E2 

Minha família toda mora no Brasil.Tenho a mãe, meu irmão, irmã. O meu pai casou de novo e tenho mais 
dois irmãos pequenos. Muitos primos, mas está todo o mundo no Brasil. Acabei casando com um 
Holandês, enquanto estava na Holanda, eee a família dele está na Holanda. Desde que eu moro na China, 
minha irmã e meu irmão casaram, tiveram filhos, então eu percebo que, agora que tem criança na família, 
que eu estou perdendo bastante coisa que está acontecendo no Brasil [...] Eu percebo que tem muita coisa 
acontecendo no Brasil agora que eu não estou diariamente acompanhando.  

E3 

Porque a gente estava sozinho, éramos nós Três, eu, a minha esposa e meu filho e aí tu conhece alguém, 
por exemplo,é  uma certa dificuldade, primeiro para encontrar alguém, né, não existia toda essa rede, 
facebook na época era bem limitado ainda, então até conhecer alguém tentar sair junto para ir num bar ou 
para ter  uma relação mais de amizade e até casar com a pessoa, porque se  tu encontrar alguém, não 
significa que tu tenha afinidade e aí, normalmente as pessoas ficam seis meses,oito meses, um ano e vão 
embora então cada vez que a gente constrói uma relação e conhece as pessoas, aquela pessoa vai embora e 
fica uma sensação de perda, porque a gente está sozinho de novo e aí tem que começar tudo do zero, com 
outras pessoas e tal então é um pouco frustrante no início, até o momento em que as pessoas que tu 
conhece tem uma estabilidade maior e continuam no lugar 

E3 

A minha esposa também queria mudar, ela estava cansada do que ela fazia, é claro, na China ela não 
podia trabalhar, para o meu filho foi bastante difícil a primeira chegada porque ele não falava inglês, ele 
foi jogado numa aula que só falava inglês, então ele ficou assim tipo quatro meses se adaptando com a 
língua e aprendendo, no momento que ele começou a falar, já falou direto, mas foi bem difícil para ele, 
ele é introvertido de difícil comunicação, ele sofreu bastante, mas a minha esposa não, ela chegou, no 
início a gente estava, como te disse, cada vez  buscando um objetivo próximo né, casa, mobília, blá, blá, 
blá... e isso levou ela, e ela tinha que nos ajudar, filho no colégio, eu trabalhando, ela tinha que fazer todo 
o  meio campo em casa e se ocupou bastante e depois conheceu um círculo de pessoas que fizeram a vida 
e tinham atividade diária, na realidade existe uma figura de mulher de expatriado que não trabalha, o 
marido trabalha e a mulher não trabalha. As mulheres tem uma facilidade muito maior de se encontrar e 
se conhecer do que os maridos, porque os maridos estão trabalhando. 

(Continua) 
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E7 

Mas também, pelo lado negativo é que você começa a acostumar com falta de coisas, a falta dessas coisas 
começa a não ser mais tanta falta assim, né, você acostuma com aquilo que não está perto de você, isso 
inclui família e amigos, por mais que a gente se esforce em tentar manter todos os nossos familiares e 
amigos perto da gente, a gente força um pouco, porque primeiro que não há  interesse de ninguém da 
família, nenhum amigo vir para China, ninguém ta. 

E7 

Teve um momento na nossa vida que a mãe do meu marido quase morreu, ela fez uma cirurgia e teve 
complicações e foi, assim, super assustador, e ligaram pra gente [...] olha, fica a postos que pode ser que 
vocês tenham que voltar, porque ela está muito mal, ela está por bater as botas [...] o meu marido ficou 
desesperado [...] Ele já queria pegar uma passagem do aeroporto,vou Brasil, não tem nem dúvida, né, 
calma que a gente vai para casa liguei para o Brasil, falei com minha mãe, como é que está a situação, 
falou, não, espera um pouco antes de, o médico falou pra esperar um pouco antes de comprar a passagem, 
né,o médico mandou esperar vinte e quatro horas, então tá, a gente vai esperar vinte e quatro horas [...] 
voltamos para casa e passamos aquela noite inteira em claro, porque o fuso horário não ajuda em nada, né, 
então o boletim médico ia sair de hora em hora, mas de hora em hora, durante o dia, né, [...] Nisso, ele já 
tinha acionado a empresa dele para fazer cotação de passagem já, porque a gente ia voar, a gente ia, já 
estava de mala pronta já, para ir para o Brasil. 

E8 

Meus pais me apoiaram, tá, mas muito com desconfiança com muito receio se eu ia passar algum aperto, 
se  ia ter alguma ajuda, dado que era do outro lado do mundo eles não conheciam ninguém, eles tinha 
muito medo disso, é, isto foi antes das olimpíadas da China então a China era um país muito fechado, não, 
pouquíssima gente fala inglês na rua, é então meus pais tinham um pouco de medo, quando eu fui tive a 
disciplina de a cada dois dias ligar pra eles e deixá-los mais calmos depois de um mês  fazendo isso 
tinham mais confiança e fluiu mais! 

E10 

Ah é uma mudança de 8 pra 80 na minha vida né. Foi extremamente está sendo extremamente importante 
assim da minha família né, são famílias tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, toda a 
minha família é relativamente pobre, né. Então todas as as partes ali eu fui o cara que deu o ponta pé 
inicial pra sair fora do país né, então é pra mim foi extremamente importante pra família, pra mim poder 
encorajar alguém se for ver esse dia uma palavra assim pra alguém, pros meus filhos, cara é só coragem e 
vontade de crescer as oportunidades existem vai adiante abre teus caminhos sabe. Vai em frente não tem 
que temer absolutamente nada. Então pra mim tá sendo uma experiência muito boa, 

Quadro 14 - Sentimentos e emoções relacionados à família. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

A partir do Quadro 14, é possível perceber perspectivas semelhantes sobre os 

sentimentos e emoções experimentados pelos expatriados entrevistados, os quais foram 

provocados pelo fato de estarem longe de pessoas estimadas por eles e por estarem em um 

país distante, fisica e culturalmente, como a China em relação ao Brasil. Salienta-se que esses 

sentimentos também estavam relacionados a situações de dificuldade de compreensão da 

cultura  do país em questão. Algumas peculiaridades da cultura chinesa emergiram nos relatos 

dos entrevistados e são apresentadas na categoria a seguir. 

 

 

4.4.2 Percepção da cultura chinesa relacionada aos negócios 

 

 

Os sentimentos, pensamentos e ações que cada indivíduo manifesta, fazem parte da 

sua programação mental, que, por sua vez, é definido pela cultura (HOFSTEDE, 1991). A 

(Conclusão) 
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cultura que estabelece padrões de comportamento de indivíduos de um país é denominada por 

Hofstede (1991) como cultura nacional e está relacionada à forte programação mental de seus 

cidadãos.  

Na China, uma das manifestações culturais de importância crucial se refere ao sistema 

complexo de rede de relacionamentos e de conexões pessoais, denominado guanxi, que tem 

como base, os laços de confiança entre as pessoas (SMITH et al. 2011; FRACAROLI et al., 

2012). Para Chung (2005), o guanxi trata-se de um fenômeno complexo em que se espera que 

favores sejam compensados um dia por outros favores, o que representa um traço cultural e 

uma característica comportamental dos chineses, que influenciam seus resultados 

profissionais e sociais. 

Selmer (2005) sugere que o guanxi pode ser considerado como facilitador do sucesso 

dos negócios na China. Fracaroli et al. (2012) complementa esta ideia ao afirmar que existem 

muitos traços culturais que interferem nas trocas comerciais e negociações, mas o guanxi 

representa um dos mais relevantes para a área de negócios. A influência desse traço cultural e 

de sua repercussão nos negócios foram percebidas e utilizadas como uma estratégia de 

adaptação, por alguns dos expatriados entrevistados, como pode ser evidenciado nas falas de 

E3 e E12. 
 
E3 – Em geral o chinês, a partir do momento que tu consegue estabelecer uma 
relação de confiança, eles são extremamente fiéis e isso vai durar o resto da vida. Se 
eu for para a China de novo, em dez anos e encontrar pessoas que eu me relacionava 
bem lá eles continuam sendo meus amigos e isso é acima, a relação pessoal é acima 
de qualquer relação empresarial ou institucional que possa existir. As coisas 
funcionam de pessoa pra pessoa, não existe fidelidade empresarial, não existe 
segredo empresarial, não existe nada. Existe amizade entre as pessoas, eles tem 
muito disso, a network deles que eles chamam de guanxi, o grupo que eles 
cresceram, que eles tem intimidade, esse grupo é indissolúvel, isso é o que funciona.  
  
E12 - Porque muitos chineses têm, eles, eles te tratam como amigo, porque talvez 
eles tenham algum interesse, eles ficam naquela, ahh aqui na China muitas das 
coisas funcionam com o tal do guanxi, tu já deve ter ouvido falar, o tal do guanxi é o 
relacionamento, né, então no momento em que as pessoas sabem que tu tá 
procurando alguma coisa, elas querem se tornar tuas amigas, mas tu nunca sabe se 
elas tão ganhando alguma coisa por fora ou não [...] na China funciona dessa 
maneira, tudo é relacionamento, tem que lá tomar uma cachaça com o cara, tu tem 
que ir lá dar uma risada com ele [...] não tem nem como não perceber que isso faz a 
diferença, diferentemente do brasileiro. No Brasil, primeiro vem o negócio, depois 
vem o relacionamento, aqui na China é justamente o contrário, primeiro eles prezam 
muito pelo relacionamento, eles querem te conhecer, eles querem saber quem tu é, 
eles querem tomá uma cachaça contigo, se tu fumar, eles querem fumar contigo, pra 
depois se começar a  pensar em negócio, essa é uma diferença do mercado que se 
tem aqui, pro mercado brasileiro, né, pra se estabelecer confiança pra eles, primeiro 
é a amizade pra depois levar pro lado do negócio. 
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Em contrapartida, para Fracarolli et al. (2012) existem inúmeros relatos de empresas 

de diferentes particularidades, de uma ampla gama de segmentos e de nacionalidades que 

enfrentam continuamente enorme dificuldade para operar na China e negociar com os 

chineses, principalmente por causa das barreiras culturais. Nesse sentido, na visão de 

Trompenaars (1994), tal dificuldade decorre do comportamento das pessoas, que é 

influenciado pela cultura de determinado país o que as condiciona a ter um comportamento 

padrão em relação a seu estilo de vida, a forma de fazer negócios e a maneira como encara o 

trabalho. Fracaroli et al. (2012) faz uma colocação semelhante em que empresários, suas 

empresas e suas equipes são geralmente direcionados para executar práticas padrão de 

negócio, e as regras de conduta a partir de seus próprios países. Diante disso, Malek e 

Budhwar (2013) evidenciam a importância do profissional com inteligência cultural, visto que 

são mais abertos para compreender as diferenças culturais. O trecho do relato de E9 mostra 

uma situação de negociação com um fornecedor chinês que ilustra este enfoque. 
 
E9 – Eu tinha um fornecedor, eu estava num processo de negociação com ele e eu 
tinha que fechar aquela negociação, um chinês ás vezes ele é, não vou te dizer 
teimoso, mas muitas vezes ele te coloca, tu entende ao passar do tempo o limite do 
chinês, sabe? Saber o quanto pode fazer, até onde pode ir, até onde não pode, deixá 
muito claro o limite, bom, não vou mais te dar desconto daqui para a frente, vou 
pegar esse exemplo, no meu caso não era desconto mas era um negócio novo que 
nós estávamos  abrindo e o chinês, ele não estava entendendo o negócio que eu 
estava propondo aí entra um pouco de dificuldade de língua, entra  um pouco de 
cada coisa e eu já tinha perdido toda a paciência que eu tinha, eu lembro que o nosso 
escritório era no décimo sétimo andar, num prédio comercial, trabalhava com uma 
chinesa ela sentava bem na minha frente, né, tive uma discussão tão forte com o 
chinês que eu disse pra ela, os caras me ouviram falando lá no primeiro andar do 
prédio, né, depois que eles me ouviram no primeiro andar do prédio, o cara entendeu 
e aceitou,o meu,  acabei fazendo conseguindo o que eu queria, né, mas enfim foi  
uma situação que eu passei assim [...] Olha, além de muito argumento, 
convencimento, ali foi meio que na base do grito que já era um fornecedor que eu 
tinha de longo prazo, então  ali o que ganhou foi o grito, né. 

 

Fracaroli et al. (2012) sugerem que é necessário para pessoas que trabalham em 

empresas na China o conhecimento sobre as peculiaridades da cultura chinesa, a fim de 

aprender a lidar com as diferenças. Para Morgan (1996) quando se fala sobre cultura, está se 

referenciando o processo de construção da realidade nos sistemas sociais de conhecimento, 

ideologia, valores, leis e rituais cotidianos, que possibilita às pessoas ver e compreender 

eventos, ações, objetos, expressões, situações particulares de modos distintos. Esses padrões 

de compreensão representam as bases que tornam o comportamento de alguém sensível e 

significativo (MORGAN, 1996). Uma das características de comportamento no trabalho dos 

chineses, observada pelos expatriados entrevistados, era a forma de pensar em relação às suas 
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atividades de trabalho, o chinês só executa a sua função, é um funcionário especialista no que 

faz, conforme evidenciam os relatos de E6, E8 e E11. 
 

E6 - O que é difícil é assim: é o pensamento, a maneira do pensamento do Chinês, 
que eu até comentei com você, essa coisa de que eu fui contratado para isso e o meu 
papel é esse, eu não posso sair daqui, eles pensam ali no quadrado, eu estou aqui 
nesse quadrado, eu tenho que ficar aqui dentro do quadrado, eu não posso ir para 
fora, então isso as vezes é um pouco difícil, porque, principalmente quando surge 
algum problema, eles não tem aquele jogo de cintura que a gente está  acostumado a 
ter ou ah deixa eu pensar de uma outra maneira, se saiu dali dentro do quadrado 
também não é mais minha responsabilidade, então isto é muito complicado e isso a 
gente pena até hoje ainda, [...] vou te dar só um exemplo: você vai no banco, você 
entra no banco e aí você tem a pessoa que faz ali, pergunta para você o que você vai 
fazer?!? Ai você diz ah vim trocar dinheiro aí você vai no balcão tem outra pessoa 
que vai te dar um formulário para você preencher, aí você preenche, tem uma outra 
pessoa que vai conferir o formulário, já é uma outra pessoa, aí você entrega o 
formulário,aí tem uma outra pessoa que vai te dar a senha e depois você  passar no 
caixa e isso é tudo aqui, inclusive no nosso escritório eles também tem esse 
pensamento, eu faço isso aqui, é o meu quadrado, se eu fui contratada para vender, 
eu vou só vender se eu fui contratada, por exemplo, para ser secretária para atender o 
telefone, eu vou só atender o telefone, então assim, não da para mudar esse 
pensamento da noite para o dia 
 
E8 - Facilidade é muito, muito fácil você conseguir alguém para te ajudar com 
coisas braçais, ta, você quer alguém pra fazer planilha de Excel, checar papel, 
processos muito largos que precisa pensar pouco, é muito, muito fácil você 
conseguir algum chinês. 
 
E11 - O pessoal é bem dedicado ao trabalho, a missão dele pode ser apertar um 
parafuso, então ele faz assim com o maior prazer, ele tem orgulho de falar no 
trabalho desse parafuso agora se você pede pra ele apertar o parafuso para o outro 
lado, ele vai ter uma dificuldade enorme, mas pra fazer aquilo que ele foi treinado, 
que é o que ele faz todo dia, faz e faz com orgulho, então, assim pode ser a coisa 
mais simples que ela seja, o pessoal faz e faz bem feito e com orgulho,entendeu, 
cada um faz o que foi designado e faz bem e com orgulho, isso que é o legal. 
 

 

Outro aspecto comportamental dos chineses relacionado aos negócios é a preocupação 

com a autoimagem, conhecido como “face” ou “mien tzi” (CHUNG, 2005), ou “miànzi” 

(FRACAROLI et al., 2012; NITSCH e DIEBEL, 2007), que representa na visão de Chung 

(2005) um padrão comportamental na cultura chinesa, que originam as expressões “salvar a 

face” ou “perder a face”. Estas expressões denotam o exercício indireto de poder, no intuito 

de manter a estabilidade e a integridade de pequenos grupos sociais, em que cada membro 

tem sua posição hierárquica.  

Nessa perspectiva, Fracaroli et al. (2012) sugere que a expressão “face” consiste em 

um dos aspectos que compõem o guanxi. Smith et al. (2011) apresenta esta perspectiva de 

maneira similar à abordagem de Fracaroli et al. (2012), ao argumentar que se o indivíduo não 

conseguir manter os seus laços de relacionamento, ou guanxi, vai ocorrer a “perda da face” de 
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ambos os lados. Fatores como contradizer alguém em público, aceitar um convite rápido 

demais, ou então recusá-lo, um simples não como resposta podem ser um atentado a “face”, 

por isto os chineses preferem respostas indiretas (CHUNG, 2005). 

Embora alguns entrevistados não tenham usado a expressão “face” em seus relatos, 

eles mencionaram situações que descrevem o comportamento dos chineses de “salvar a face”, 

como uma das situações de adversidade no trabalho que eles levaram um tempo para 

compreender, como relata E2, E3 e E5.   
 
 
E2 - Então você tem que ter todo um ritual para conversar com eles, para conseguir 
algo dos chineses, no começo era bastante difícil, porque eu não sabia o ritual. Se 
você pergunta, você vai fazer esse trabalho para mim? Vou. Mas o trabalho nunca 
chega, então você tem que perguntar de uma forma diferente. Esse trabalho tem que 
ficar pronto amanhã, aí eles vão te responder, amanhã eu não posso, eu posso na 
quinta, aí eles vão te responder o que eles realmente podem. Tem todo esse ritual de 
conversação de negociação, porque eles não são um povo bem direto. Eles 
necessitam de um ritual, tem que conhecer o ritual. 
 
E3 - Eles nunca te dizem não, eles sempre vão te dizer assim, ah isso talvez seja 
difícil de fazer e no inicio quando alguém te diz é difícil de fazer, mas se tu é 
brasileiro, ah é difícil, mas vai ser feito, na realidade, é difícil, nãaao vai ser feito, 
eles não tem assim,isso se chama salvar a face ou perder a face, eles tem muito 
disso,eles jamais vão dizer para o chefe que não, porque o chefe é autoridade 
máxima eles não tem assim isso se chama salvar a face ou perder a face, eles tem 
muito disso,eles jamais vão dizer para o chefe que não, eles tem hierarquicamente 
isso cabeça desde a China antiga e também reforçado pelo partido comunista, o 
chefe está sempre certo, então, para um funcionário dizer para o chefe não, não é 
permitido, ele tem que dizer de outras maneiras isso e outras maneiras quando tu não 
fala a língua, tu não é local, se perde na tradução, então tu tem que aprender 
interpretar o que eles falam. A maior dificuldade foi justamente essa, saber, isso 
durou uns quatro, cinco meses, entender quando que o talvez é um não e o que fazer 
para convencer as pessoas. 
 
E5 - Você vira um executivo que questiona muito mais, às vezes você pergunta a 
mesma coisa para eles de três maneiras diferentes e vem três respostas diferentes e 
você não sabe onde está a verdade ali, então você fica sempre, você dá uma 
instrução e aí você tem que checar para ver se eles entenderam exatamente a 
instrução que você deu e aí você tem que checar para ver se eles vão fazer, isso é 
muito da cultura aqui.  
 

 
Assim como os vínculos de guanxi sofrem influência da “face”, ambos estão 

associados a um contexto tipicamente hierárquico, que envolvem compromisso emocional 

(SMITH et al., 2011). Sobre essa temática, Chung (2005) afirma que os chineses enfatizam a 

verticalização nos relacionamentos, submetem-se a hierarquia e procuram cumprir suas 

obrigações por meio da obediência e da autoridade formal. Selmer, Lauring e Feng (2009) 

exemplificam esta característica comportamental pelo fato de que, na China, as pessoas mais 

velhas são respeitadas pelas mais novas, o que as permite solicitar coisas aos mais jovens ou 

àqueles que têm menos poder. 
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Chung (2005) ao comparar diferenças culturais entre China e Brasil, explica que, 

embora exista um alto nível de respeito com a autoridade, os brasileiros consideram seus 

superiores como pessoas de alto conhecimento, porém falíveis, o que diferentemente, para os 

chineses representa um sinal de desrespeito e falta de educação, violando a ordem natural das 

coisas. Por este motivo, quando esta dimensão cultural emergia no dia a dia das relações de 

trabalho entre os brasileiros e chineses, os expatriados entrevistados sentiam o impacto deste 

comportamento, como pode ser visto nas falas de E3, E5 e E8.    
 
E3 - Então eles são culturalmente muito ricos e muito orgulhosos, então tem que ter 
muito cuidado, tive que, primeiro, me fazer reconhecido pela minha capacidade 
técnica e gerencial, mas a partir daquele momento que eles reconheceram e 
começaram a confiar, eles obedecem e fazem as coisas que tu define, uma vez que tu 
estabelece processos para eles fazerem e tu no início faz uma verificação, um follow 
up, desse processo, então tu pode ter certeza que eles não vão mudar, então são 
bastante confiáveis nesse aspecto. 
 
E5 - Você tem que estar muito, você vira muito professoral, o chefe aqui tem muito 
poder, mas ele tem muita responsabilidade, eles fazem exatamente o que o chefe 
manda, se der certo, parabéns para o chefe, se der errado azar do chefe e aí o chinês 
como chefe, ele não disputa, ele não puxa o tapete do chefe, a postura dele é, eu vou 
obedecer exatamente como o meu chefe está mandando ainda que eu ache uma 
besteira que ele mandou fazer, eu vou mandar fazer de qualquer jeito se deu certo é 
mérito dele, se der errado também é culpa dele, eu fiz como ele mandou. 
 
E8 - Quando eu tive a discussão final com meu chefe que eu decidi ir pra Shangai, ta 
havia aberto a posição de Shangai já fazia algumas semanas, ninguém tinha aplicado 
a tempo, a vaga estava na discussão em que ele gritava comigo dizendo o que ele 
achava que era o jeito certo, era o certo, esbraveja e batia na mesa várias vezes 
dizendo que era o certo, era o certo, era certo, isso com todos os colegas ao redor 
olhando e ele gritando, e batendo na mesa, comigo, eu também ficando nervoso, 
ficando com raiva, falei, olha eu não vou mais discutir com você porque eu sei que 
você uma hora vai parar de querer discutir e vai sair. Olha eu to indo pra Shangai, 
vou pegar a posição e eu quero ir, vou tomar a mesma atitude que você não vou 
querer discutir, pra mim foi uma situação muito extrema em que o cara estava sendo 
fisicamente agressivo, porque ele acreditava na hierarquia e não no poder das idéias. 
Ele estava muito mais interessado em forçar a ideia dele do que me convencer da 
ideia dele, ao ponto de que, eu falei, mas você em nenhum momento me deu um 
argumento pra eu mudar da minha ideia e ser a favor da sua e ele me disse assim 
você não precisa de argumentos, eu sou seu chefe to dizendo que é assim e pronto! 
 

 
Diante disso, ressalta-se a importância da diversidade cultural para os negócios e para 

o desenvolvimento profissional e pessoal de expatriados enquanto equipe de trabalho, visto 

que afeta diretamente os padrões de comportamento do indivíduo enquanto integrante de um 

grupo social. Nesse sentido, Trompenaars (1994) sugere que os traços culturais de um 

determinado contexto específico são responsáveis pelo direcionamento das ações dos 

indivíduos, pois se trata do seu subconsciente, no sentido de que os mesmos não precisam ser 

verbalizados, mas criam raízes por meio do reflexo no comportamento das pessoas daquele 

grupo. Tal enfoque está relacionado e influencia, segundo Fracaroli et al. (2012), a maneira de 
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pensar e de agir do indivíduo expatriado, no que se refere à sua postura no ambiente de 

negócios. 

Essa perspectiva encontra suporte nos resultados deste estudo, pois constata-se, nos 

relatos dos entrevistados, vários traços da cultura chinesa que impactaram na forma do 

expatriado brasileiro agir em seu trabalho, conforme evidenciado na análise das categorias 

previamente apresentadas. Tais traços podem ser sumarizados como: o choque cultural, pois 

muitas das práticas de negócio chinês se diferenciam das práticas brasileiras; o guanxi, a 

forma como eles cultuam os relacionamentos nos negócios, impactou o brasileiro, que muitas 

vezes, via as situações como um estressor e teve que aprender a lidar com isso; a “face” que 

está relacionada à forma de fazer negócios e aos valores atrelados a isso; e, o jeito de como se 

dirigir a um funcionário chinês, como falar com ele, respeitando suas peculiaridades 

comportamentais e de hierarquia. Essas particularidades foram consideradas como 

adversidades pelas quais o expatriado teve que aprender a lidar. Isto está relacionado com a 

capacidade de se adaptar a situações de adversidade, que culminam em um comportamento 

resiliente (GROTBERG, 2005). 

No Quadro 15 apresenta-se outros trechos dos relatos entrevistados que exemplificam 

as ideias expostas nesta categoria. 

 

 

E3 

No trabalho também bem difícil, porque eu tinha que me adaptar num ambiente completamente diferente, 
os chineses não são abertos de maneira nenhuma, eles não te dizem o que eles estão pensando, eles não 
afrontam, eles não dizem que sim, nem que não, então foi uma adaptação para entender como 
culturalmente eles se comportam, como que deveria ser, como que eu deveria administrar ou gerir a parte 
que eu era responsável para conseguir resultado. Então que nem gato, vai tentando e voltando, tentando e 
voltando até conseguir estar firme, e isso leva seguramente entre quatro e seis meses, oito meses até tu ter 
realmente segurança no que tu está fazendo.Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. 
Claro, estresse tem acho que em qualquer atividade e uma das dificuldades que eu tive foi de justamente 
no início não entender direito a maneira de pensar e o que fazer para fazer as coisas acontecerem, ter um 
resultado melhor, então isso de certa forma é estressante. 

E3 

Perder a face é uma expressão, se tu olhar qualquer literatura chinesa é o que eles chamam perder a face, 
significa, se tu fez alguma coisa errada, por exemplo, tu definiu alguma coisa e aquilo que foi feito não 
funcionou,então, tu, pessoalmente, perdeu a face,perdeu autoridade, perdeu respeito, na realidade. E eles 
tem um medo extremo disso, isso culturalmente leva eles a ter uma dificuldade enorme de tomar decisões, 
porque tomar uma decisão significa ter uma responsabilidade pela decisão e se der errado,eles perderam a 
face e eles não vão ser respeitado no meio. Eu participei de reuniões, por exemplo, aonde eu fui a uma 
reunião com um certo grupo de pessoas,aonde um deles se posicionou de uma certa maneira, aí acabou 
dando um problema e na próxima reunião para resolver, como resolver o assunto aquele cara não 
foi,porque ele não tinha coragem de ir lá e admitir que estava errado,coisas desse tipo,  então isso gera 
uma série de dificuldades na administração, gerenciamento das empresas, na agilidade da decisão e na 
responsabilidade das decisões. 

E7 

Tinha situações em que a gente tinha que jantar com fornecedor ou algum cliente da empresa, é 
tradicional que você, a empresa ofereça para o cliente ou o cliente ofereça para a empresa, quando eles 
querem fechar algum tipo de acordo e tal sempre fazem nesse ambiente, num restaurante e é tradicional 
que você sirva um banquete, e um banquete tem que ter um certo número de pratos, depende da  
satisfação do cliente, entendeu, se o cliente estiver satisfeito com você, ele vai te oferecer de sete a  nove 

(Continua) 
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pratos, mas se ele estiver insatisfeito, ele vai te oferecer cinco pratos, então tem toda uma simbologia 
nessa questão do jantar ou do almoço. E teve uma vez que a gente foi jantar tinha lá os sete pratos, ia tudo 
muito bem, obrigado, só que cada prato era um mais chinês que o outro, entendeu, e aí era difícil pra mim, 
achar aquilo gostoso e comer com prazer, muito pelo contrário, eu achava aquilo nojento, a apresentação 
era muito feia, apesar de eu ser uma pessoa que estou disposta a experimentar, eu comia, mas não comia 
feliz, e eles faziam questão de falar, não, nossa comida é deliciosa, experimenta isso, experimenta aquilo e 
vai colocando no seu prato, você não tem opção ou você come ou você faz desfeita e você não pode fazer 
essa desfeita para o seu cliente. Você não tem opção ou você come ou você faz desfeita e você não pode 
fazer essa desfeita para o seu cliente. Então, lá vou eu, eles colocam orelha de porco, uma coisa é você 
comer orelha de porco a pururuca, como é possível fazer no Brasil, ou dentro de uma feijoada, outra coisa 
é você comer orelha de porco no vapor, aí você está vendo uma orelha, ali, com os pelinhos e tem que 
botar aquilo na boca, entendeu, e a hora que você começa a morder parece que você está mordendo a 
orelha de alguém, é aquela cartilagem, horrível, horrível, e você tem que comer e ainda sorrir, e falar, ai 
que delícia, então, essas coisas fazem a gente emagrecer, né, eu só comia arroz e acelga e as coisas 
nojentas que eram colocadas na nossa frente. 

E8 

É muito difícil você conseguir alguém que questione coisas então se você quer alguém pra te ajudar a 
redefinir algum processo ou discutir uma coisa que já é de um jeito e propor um jeito novo é muito difícil 
você conseguir alguém, que não é da índole deles ou da cultura deles questionar o que é feito, eles são 
muito bom em copiar coisas que já foram feitas e repetir o processo cada vez mais rápido, nisso eles são 
muito bons, mas criar coisas novas e questionar é uma coisa que é um status quo, pra eles é uma 
dificuldade muito grande. 

E10 

Então tu percebe dentro das empresas essas diferenças de dialetos, entende, do norte, do sul etc, então o 
que que tu quer falar uma coisa ali, tu é rápido, claro, objetivo pra falar né! E eles não, eles levam um 
tempão até eles te acertarem né. Até eles consegui efetivar aquela comunicação. Eles são muito 
atrapalhados, então tu observa que existe muito problema muito muito problema de comunicação entre 
eles, isso acaba te, acaba te estressando porque a gente é bem objetivo, toma lá da cá e acabou sabe? 
Poucas palavras que tu, entre nós assim falando, nosso português, ok, matou a charada, mas eles levam 
uma hora e isso te inerva um pouco, isso é meio que estratégico deles né. É negociações, por exemplo, né, 
negociação de chinês ele tem algumas estratégias por exemplo essa é uma forma, a comunicação, ele tenta 
espichar o máximo para tentar justamente te irritar te desequilibrar hahahaha. E eles tem muito disso né . 

Quadro 15 - Percepção da cultura chinesa relacionada aos negócios. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Quadro 15 vai ao encontro da visão de Selmer (2005) que afirma que uma vez que 

os expatriados ocidentais desconhecem as nuances mais sutis do contexto cultural e social, 

são levados rapidamente a uma quantidade considerável de situações de estresse atribuindo 

suas dificuldades aos negócios (SELMER, 2005). Com o tempo, o expatriado vai se 

adaptando ao ambiente e aprendendo a lidar com as situações diferentes do seu modelo 

mental. 

A partir da análise apresentada até então, percebe-se a necessidade de se visualizar em 

conjunto os principais aspectos abordados nas categorias a priori e não a priori. Isso se deve 

pelo fato de que a visualização das particularidades constatadas em cada categoria de análise 

neste estudo, em um mesmo quadro, contribui para a clareza da abordagem adotada e dos 

resultados encontrados, bem como amplia a perspectiva de análise e da compreensão do tema 

em questão. Este quadro com a síntese dos resultados é apresentado na seção a seguir.  

 

 

 

(Conclusão) 
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4.5 Síntese dos resultados 

 

 

Nesta seção, o Quadro 16 apresenta a síntese dos resultados no intuito de apresentar os 

principais achados da pesquisa. Este quadro está dividido em categorias de análise definidas a 

priori e definidas não a priori e a síntese da cada categoria. 
 

 

A
 p

ri
or

i 

Categorias de 
análise Síntese dos resultados 

A experiência de 
expatriação 

 Insegurança, angústia e dúvida sobre a decisão de expatriar; 
 Busca de novas experiências desafios profissionais; 
 Necessidade de preparação, porém a aprendizagem se efetiva com a experiência; 
 Experiências positivas anteriores facilitam o processo de expatriação; 
 Predisposição em aprender o idioma minimiza problemas e acelera a adaptação; 
 Choque cultural. 

Situações de 
adversidade 

 Jornada de trabalho exaustiva em função da diferença de fuso-horário; 
 Clima muito frio; 
 Dificuldade em compreender e aprender o idioma inglês e chinês; 
 Valores, percepções, formas de pensar e comportamentos distintos; 
 Hábitos alimentares; 
 Pouca receptividade por parte dos chineses; 

Dinâmica do 
comportamento 

resiliente 

 Busca de apoio externo (família e amigos); 
 Pré-disposição em aprender; 
 Parcimônia para entender as diversidades culturais; 
 Pensamentos de desistir da experiência; 
 Sentimentos de reserva, ojeriza, irritação e raiva; 
 Sentimentos de solidão; 
 Insubordinação (hierarquia) 

Fatores e 
resultados 
resilientes 

 Busca de apoio (internet, cursos, trabalho, etc) 
 Estímulo e patrocínio da empresa para cursos e moradia 
 Preocupação da empresa para apoio os expatriados (relocation e mentoring)  
 Participação em Guetos 
 Desenvolvimento de paciência 
 Crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional 
 Aprendizagem  

N
ão

 a
 p

ri
or

i 

Emoções e 
sentimentos 

relacionados à 
família 

 Nostalgia e saudade em função da distância geográfica 
 Sensação de solidão 
 Bem-estar do expatriado depende de seu cônjuge e filhos 
 União da família nuclear 

Percepção da 
cultura chinesa 
relacionada ao 

negócio 

 A utilização dos laços de relacionamento – guanxi - como estratégia de negociação 
 Particularidades de negociação 
 A cultura do sim, de evitar dizer não  
 Forte relação hierárquica   

Quadro 16 - Síntese dos resultados. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 
 

A análise dos resultados teve início com a elaboração do Quadro 8, com o perfil dos 

entrevistados, e do Quadro 9, com a caracterização dos expatriados. Estes quadros 
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contribuíram para o andamento da análise das categorias, pois serviram de apoio para a 

compreensão do contexto de cada expatriado entrevistado.  

Em relação à primeira categoria - a experiência de expatriação - pôde-se evidenciar 

situações desde o momento de decidir ir para a China até os primeiros momentos no país. As 

principais evidências dessa categoria foram sentimentos de dúvida, insegurança sobre aceitar 

a atribuição internacional influenciado, ou pelo desejo de buscar novos desafios pessoais e 

para a carreira profissional, ou simplesmente atender a uma necessidade da empresa. À 

respeito da preparação para a mudança de país, apesar da maioria dos entrevistados não ter 

recebido algum tipo de apoio ou treinamento por parte da empresa, alguns expatriados 

tiveram a iniciativa de ir em busca de informações sobre o país, na internet, livros, com 

amigos, assim como outros buscaram fazer curso de inglês ou chinês no intuito de minimizar 

dificuldades de comunicação e auxiliar na adaptação. Outro fator que contribuiu para a 

adaptação foi o fato de que a maioria dos entrevistados já tinham vivenciado uma experiência 

internacional. Embora esses fatores tenham servido como um tipo de preparação, os relatos 

dos entrevistados denotaram que a aprendizagem e os benefícios só se efetivaram pela 

concretização da experiência. Além disso, na fase de euforia, sobre os primeiros momentos 

dos expatriados na China, foi evidenciado em alguns relatos, o encantamento com a 

infraestrutura de Shangai, cidade em que a maior parte dos entrevistados morou ou conheceu. 

No entanto, a distância psíquica ficou evidente no momento em que os entrevistados 

relataram os principais choques de cultura experienciados como os diferentes cheiros nas ruas, 

o trânsito conturbado, o modo dos nativos falarem aos gritos, e o modo como vendiam as 

carnes e outros tipos de comida.  

A segunda categoria - situações de adversidade - apresentou as situações adversas que 

mais se evidenciaram na fala dos entrevistados. Essas situações consideradas como 

estressoras, iniciaram com a preparação para mudar de país, em relação a vacinas, 

documentos, procedimentos exigidos para viagem. Ao chegar ao país, iniciaram-se os 

primeiros contatos interculturais, que causaram estranheza, como foi citado pelos 

entrevistados, os cheiros nas ruas, o hábito dos chineses de cuspirem, o hábito de não 

respeitarem as filas. Para os expatriados entrevistados, o idioma foi uma das dificuldades 

constantes que causou estresse, pois, fora da empresa, era mais difícil encontrar pessoas que 

falassem inglês; e quanto ao chinês, por ser escrito em ideogramas, impossibilitava aos 

expatriados, a leitura de qualquer informação nas ruas, dificultava a ida a estabelecimentos 

comerciais como banco, mercado ou hospital, o que acarretava em um tempo bem maior que 

o normal para concluir essas atividades. Além do idioma, mesmo quando havia a 
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comunicação em inglês, era difícil a compreensão cultural, da maneira como os chineses 

pensam, diferente do modelo mental dos brasileiros. No ambiente de trabalho, esse barreira 

dificultou a interação com os colegas e a execução das atividades. Outro fator estressor 

relatado pelos entrevistados foi o excesso de carga de trabalho em função do fuso-horário, que 

fazia os expatriados trabalhar também no turno da noite, para assim, poderem se comunicar 

com o Brasil. A comunicação com os colegas da matriz foi outro fato que causou situações de 

estresse, pois como os colegas não estavam vivenciando as diferenças culturais, não podiam 

compreender a dimensão das dificuldades enfrentadas pelo expatriado na subsidiária. Outro 

ponto a ser considerado, trata-se da dificuldade, no momento em que os expatriados não 

estavam no trabalho, de encontrar pessoas, com que pudessem formar um grupo de 

convivência social, especialmente para os expatriados solteiros, em que um primeiro 

momento não tinham contato com ninguém no país, enquanto os casados tinham a família que 

os acompanhavam. 

A terceira categoria - dinâmica do comportamento resiliente - demonstrou como os 

expatriados reagiram diante dessas situações de adversidade. De acordo com os expatriados 

entrevistados, os primeiros meses na China serviram para observar e aprender a como lidar 

com as situações adversas, até assimilarem o modo de pensar dos chineses. As sensações 

descritas pelos expatriados alternaram entre bem-estar e tristeza “altos e baixos”, sentimentos 

de raiva, angústia, irritação em relação aos chineses. No trabalho, uma das estratégias era 

fazer algo várias vezes de maneiras diferentes, ir e voltar na mesma tarefa, embora isso 

provocasse também cansaço por explicar repetidas vezes a mesma atividade. Dentre as 

circunstâncias, surgia a vontade de ir embora, voltar para casa, em contrapartida, em outros 

momentos, a vontade era de permanecer. Evidencia-se também a busca por aprender o idioma 

chinês e aperfeiçoar o inglês, assim como a busca por apoio social dos estrangeiros. 

Na última categoria a priori - fatores e resultados resilientes - pôde-se perceber que, 

como fatores resilientes, a maioria dos entrevistados foi em busca de apoio externo, por meio 

da internet, de colegas de trabalho, de cursos que eles, ou o seu cônjuge, fizeram. Assim eles 

formaram grupos com outros brasileiros ou estrangeiros, denominados guetos. Apenas dois 

entrevistados tiveram apoio, fornecidos pela sua empresa, um de uma empresa de relocation e 

outro de mentoring. Outro fator resiliente foram as atividades mencionadas como passear, 

conhecer lugares novos, ir a barzinhos, parques, praticar esportes. Como resultados resilientes 

destacaram-se o desenvolvimento profissional intenso, os conhecimentos adquiridos, a 

valorização da experiência para sua atividade profissional, além dos ganhos pessoais como 
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amadurecimento, paciência e compreensão da singularidade dos indivíduos e das diferenças 

de cultura.  

Na primeira categoria não a priori - emoções e sentimentos relacionados à família - 

notou-se que os expatriados brasileiros revelaram um forte sentimento em relação a estar 

longe da sua família, das pessoas que faziam parte de seu grupo social no Brasil. Pelo fato de 

estar vivendo do outro lado do mundo, a convivência diminuiu e os contatos passaram a ser 

pela internet ou telefone. Essa distância geográfica provocou sentimentos de nostalgia, de 

saudades, e ao mesmo tempo de sofrimento por não poder estar presente em eventos 

importantes, como se referiu E10, sobre o nascimento do filho, ou até mesmo o medo por 

estar longe caso acontecesse algo mais grave, como foi o caso de E7, que a mãe de seu 

cônjuge foi internada em estado grave no hospital.  Por outro lado, percebeu-se que um dos 

fatores que amenizaram estes sentimentos foi a percepção de bem-estar do cônjuge e dos 

filhos, pelo expatriado, ou seja, o conforto do expatriado depende da sua família estar bem, se 

eles estiverem bem, o expatriado vai estar bem também. Nesse sentido, a família nuclear, que 

acompanhou o expatriado no exterior, passou a ficar mais unida, a participar da vida um do 

outro com mais frequência.  

Na última categoria não a priori - percepção da cultura chinesa relacionada aos 

negócios - destacou-se os laços de relacionamento e confiança que os chineses priorizam ao 

fazer um negócio, denominados guanxi. A percepção dessa maneira de fazer negócios foi 

utilizada como uma estratégia de adaptação pelos expatriados. Destacou-se também a 

dificuldade de compreensão do modelo mental dos chineses nas suas atividades profissionais, 

o que exigiu do expatriado um comportamento de insistência e repetição para assimilar a 

forma de trabalho, dentre elas destacou-se a característica de o chinês somente executar a sua 

função de trabalho, ser um especialista, e o fato de não conseguir responder ao seu chefe de 

uma forma direta, por vergonha ou constrangimento, que chama-se “salvar a face”. Estes 

comportamentos acontecem em decorrência da hierarquia, bastante respeitada pelos chineses, 

que também exigiu que o expatriado tivesse que aprender a compreender e lidar com estas 

situações. 

A seguir, apresentam-se as considerações finais deste estudo, retomando os objetivos 

estabelecidos inicialmente, ressaltando as contribuições desta pesquisa, as limitações do 

trabalho e as sugestões para pesquisas futuras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

De acordo com McNulty  et al. (2013), pesquisas recentes indicam que há uma grande 

mudança no poder econômico global para a Ásia que reforçam a necessidade de 

conhecimento sobre a região, com implicações para a mobilidade global. No contexto 

brasileiro, nos últimos anos, crescem as relações bilaterais com a China (BRASIL, 2012), o 

que vai ao encontro da ideia defendida por McNulty  et al. (2013) sobre a necessidade de 

pesquisas empíricas sobre expatriação nesta região. 

Contudo, segundo Selmer (2005), a China é bem diferente da maioria dos outros 

países e representa um destino desafiador para expatriados ocidentais. Nesse sentido, a China 

vem causando interesse em compreender as situações de dificuldade enfrentadas por 

expatriados, a fim de que as empresas possam ter um bom desempenho nos seus negócios 

(CÂMARA BRASIL CHINA, 2012). Assim são exigidos cada vez mais destes profissionais 

habilidades resilientes (CALIGIURI, 2000; ORSI, 2010) para poder lidar com possíveis 

situações de adversidade no exterior. Levando em consideração esta temática, surgiu como 

pergunta de pesquisa: Como se caracteriza o comportamento resiliente de expatriados 

brasileiros na China diante da experiência de expatriação? Para responder este 

questionamento definiu-se como objetivo geral deste estudo: analisar o comportamento 

resiliente de expatriados brasileiros na China diante da experiência de expatriação. 

Pode-se dizer que o objetivo foi alcançado, pois foi possível verificar o 

comportamento resiliente diante de diferentes situações de estresse ocasionados pela 

experiência de expatriação de brasileiros na China. Ressalta-se que a análise das categorias se 

deu com base na perspectiva do expatriado, a partir do comportamento adotado e relatado por 

ele durante o processo de expatriação. A análise foi realizada dessa maneira em função de que 

é o comportamento que promove fatores e resultados resilientes, culminando no processo da 

resiliência definido por Grotberg (2005). Nesse sentido, para que o comportamento resiliente 

surja, são necessários estímulos de fatores resilientes, contribuindo na forma como o 

expatriado lida com as dificuldades enfrentadas no contexto de expatriação, que caracteriza 

seu comportamento resiliente, e por fim, promovem resultados resilientes.  

A partir do objetivo geral, foram definidos objetivos específicos, sendo o primeiro 

deles - identificar características comportamentais dos expatriados no processo de expatriação 

– em que se pôde verificar que devido à experiência de expatriação ser repleta de situações 
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inesperadas, especialmente devido ao choque cultural, as primeiras reações manifestadas 

foram: raiva, irritação, insegurança e ojeriza; isso se deve pelo fato de que tais situações não 

faziam parte do modelo mental dos expatriados brasileiros entrevistados, em função das 

diferenças culturais entre brasileiros e chineses, caracterizando a distância psíquica e cultural 

entre o Brasil e a China.  No entanto, ao longo da experiência os expatriados buscaram 

estratégias para superar as adversidades e se adaptar à sua vida na China e passaram a 

compreender melhor e a respeitar peculiaridades da sua cultura. 

No que diz respeito ao segundo objetivo específico - identificar, na perspectiva dos 

expatriados, situações estressoras que surgiram durante a experiência de expatriação – 

ressalta-se que a maioria dos fatores estressores, salientados pelos expatriados, estavam 

relacionados aos traços culturais do país de expatriação, a China. Ficou evidente o impacto do 

choque cultural sobre o comportamento dos entrevistados, no momento em que os mesmos 

evidenciam em seus relatos os fatores que lhe causaram estranheza, como os diferentes 

hábitos de higiene e alimentação, cheiros, gestos, que, por muitas vezes, provocaram reações 

de revolta, visto que estes eventos não eram típicos de sua cultura de origem. Na atividade 

profissional, o fuso-horário foi um elemento que contribuiu para o estresse dos expatriados, 

devido à longa jornada de trabalho que tinham que fazer para participar das atividades da 

empresa tanto no horário do Brasil quanto da China. Destacou-se também, como uma das 

principais adversidades do processo de expatriação, na perspectiva dos entrevistados, as 

situações provocadas pela necessidade de que a comunicação fosse feita em mandarim, já que 

a maioria dos expatriados não tinha domínio para ler e falar no idioma. Isto dificultava a 

relação com os chineses, e a realização de atividades simples do cotidiano como, por 

exemplo, se locomover na cidade e ser atendido em estabelecimentos comerciais. Outro 

aspecto relacionado à comunicação foi a dificuldade de interpretação da maneira de pensar 

dos chineses, que se diferencia da dos padrões brasileiros, o que acabou dificultando as 

relações de trabalho com os chineses.  Outra adversidade enfrentada ao longo da experiência 

pelos entrevistados foi o sofrimento sentido por causa da saudade da família em função da 

distância geográfica. 

No terceiro objetivo específico - identificar o surgimento de comportamento resiliente 

dos expatriados diante de situações estressoras na experiência de expatriação – pôde-se 

constatar que, diante de situações estressoras, em um primeiro momento a reação espontânea 

dos expatriados era a negação, mas com o tempo, respeitando a singularidade de cada 

indivíduo, passavam a aceitar melhor as diferenças, o que contribuía para a sua adaptação. 

Claro que esta ordem de acontecimentos pode ser alterada, tendo em vista a existência da 
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oscilação entre momentos de estabilidade emocional e momentos de angústia e isolamento. 

Este fato vai ao encontro da curva de adaptação e aculturação do expatriado, que demonstra o 

movimento dos sentimentos e comportamento do indivíduo no estrangeiro (BLACK e 

MENDENHALL, 1991; HOFSTEDE, 1991), o que pode ser relacionado à dinâmica do 

comportamento resiliente, positivo e negativo, dos expatriados. Salienta-se, como resultado de 

seu comportamento resiliente, o fato de que a vida social dos expatriados entrevistados foi 

construída separada dos chineses, pela formação de grupos de brasileiros ou de estrangeiros. 

A consciência das diferenças culturais ajudou os expatriados a estabelecer uma rotina de vida 

na China e a enfrentar as situações de adversidades do dia a dia, respeitando as peculiaridades 

de cada indivíduo e da cultura do país. 

Em relação ao último objetivo específico - investigar os aspectos associados ao 

comportamento resiliente de expatriados no processo de expatriação e suas repercussões na 

vida destes indivíduos – verificou-se que, dentre os aspectos que contribuíram para um 

comportamento resiliente dos expatriados entrevistados, foi a iniciativa, por parte deles, de 

aprender mais sobre a cultura chinesa, de aprender o idioma chinês e inglês, assim como ir em 

busca de apoio social nos colegas de trabalho, na internet, por meio de cursos. Para os 

expatriados casados, a família nuclear (cônjuge e filhos) representou um forte suporte 

emocional para enfrentar as dificuldades da expatriação juntos, ressaltando que o bem-estar 

do expatriado, dependia do bem-estar da sua família, se eles estivessem se sentindo bem no 

novo país. Outro fator que representou um suporte social para estes expatriados, assim como 

para os expatriados solteiros, foram os guetos, em que se reuniam com brasileiros e 

estrangeiros. No ambiente de trabalho, o que também contribuiu para o comportamento 

resiliente dos expatriados foi a assessoria de mentoring e da empresa de relocation, 

proporcionada pelas empresas. Como resultados dessa experiência percebeu-se que as 

famílias nucleares passaram a participar mais da vida um do outro e por isso se tornaram mais 

unidas. Outro resultado dessa experiência foi a abertura de consciência para compreensão da 

cultura chinesa, em que repercutiu em amadurecimento, paciência, desenvolvimento pessoal, 

além do crescimento e valorização profissional. 

Dentre as contribuições deste estudo, destacou-se o dinamismo do comportamento 

resiliente dos expatriados entrevistados, ora positivo, ora negativo, diante das situações 

estressoras ou de adversidade provocadas pela experiência de expatriação. Isto significa que 

ao longo da experiência, o expatriado vai passar por diversas situações diariamente que 

podem lhe causar estresse e, por isso, precisa utilizar fatores resilientes para manter a 

estabilidade emocional durante todo o período da atribuição internacional.  
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Como fator resiliente, evidenciou-se o subsídio das empresas para a utilização de 

mentoring e de empresa de relocation para assessorar os expatriados e suas famílias, 

deixando-os mais seguros. Embora tenha sido revelado apenas por dois entrevistados, estes 

fatores externos tiveram um resultado positivo, pois serviram como proteção ao expatriado e 

minimizaram as adversidades tanto relacionadas ao trabalho, quanto no dia a dia fora da 

empresa. 

Destaca-se que as dificuldades pessoais apresentaram certa relevância na fala dos 

entrevistados em relação às profissionais. Isto significa que embora os expatriados tenham 

mencionado várias dificuldades, principalmente culturais, relacionadas ao trabalho na China, 

as adversidades que mais geraram estresse aconteceram fora da empresa, como por exemplo, 

a alimentação diferente, a dificuldade de se comunicar com as pessoas e sair de casa por causa 

do idioma chinês, estar longe das pessoas que tinha convivência no Brasil, dentre outros.  

O fato de estar longe das pessoas que tinham convivência diária, como família e 

amigos que ficaram no Brasil, foi uma das adversidades enfatizadas nas falas dos expatriados 

entrevistados, motivo pelo qual foi manifestada a vontade de retornar ao Brasil. Embora seja 

mantido o contato por meio de tecnologias de informação e comunicação, a distância 

geográfica impede o indivíduo de visitar os familiares com frequência, de participar de 

acontecimentos significativos para eles no Brasil e em caso de acontecer algo grave, o fato da 

viagem China-Brasil levar dias, não se pode voltar a qualquer momento. Estas situações 

provocam sentimentos de angústia de sofrimento, influenciados também pela nostalgia e 

saudade. Outra adversidade provocada pela distância geográfica é a questão do fuso-horário 

com diferença de doze horas entre o Brasil e a China, o que dificultava o contato com a 

empresa no Brasil, pois o expatriado tinha que, muitas vezes, trabalhar nos turnos dos dois 

países. Esse fato também tinha relação com as dificuldades pessoais, pois o excesso de carga-

horária de trabalho fazia com que ficasse menos tempo com sua família. 

Por outro lado, em conseqüência da distância geográfica, a família que acompanhava o 

expatriado participou mais da vida um do outro, ficou mais unida, e se aproximou, junto com 

o expatriado, dos grupos de amigos (guetos) que fizeram no exterior. Sobre esta temática, 

salienta-se que os expatriados que foram solteiros para a China, mencionaram o quanto é 

difícil recomeçar a vida social, ao chegar na China, onde não se conhece ninguém. Enquanto 

os expatriados que foram com seus cônjuges e/ou filhos mencionaram o quanto foi importante 

a participação da família nuclear como suporte emocional para a busca da integração com a 

cultura e para a superação das adversidades, contribuindo para um comportamento resiliente 

positivo. 
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No que diz respeito à distância cultural, no momento em que os expatriados 

descobriam e assimilavam as características da cultura chinesa, como o idioma chinês, os 

laços de relacionamento - o guanxi-, o comportamento de dar respostas indiretas - salvar a 

face - e a forte influência da hierarquia, eles passavam a se relacionar melhor com os colegas 

pois compreendiam a forma de raciocínio dos chineses no ambiente de trabalho. Nesse 

sentido, o expatriado que inicia a experiência na China com esse tipo de conhecimento 

adquirido previamente, tende a sentir menos o impacto do choque cultural. 

Por fim, destaca-se a resiliência como uma característica necessária aos profissionais 

expatriados, tendo o comportamento resiliente contribuído para resultados positivos como 

uma aceleração da aprendizagem e amadurecimento do indivíduo tanto pessoal quanto 

profissionalmente.  Diante disso, percebe-se a importância do processo da resiliência para o 

sucesso da experiência de expatriação. 

Como limitação, considera-se que a pesquisa qualitativa impossibilita a generalização 

dos resultados, por considerar cada experiência como única, respeitando a singularidade dos 

indivíduos. Isto implica nos resultados da pesquisa que se limita ao contexto de expatriados 

brasileiros na China; por outro lado, concomitantemente, revela a profundidade de um grupo 

específico e particularidades deste cenário.  

Outro aspecto a ser considerado como um limitador para este estudo é o fato de que 

nem todos os entrevistados estavam vivenciando a expatriação na China no momento da 

entrevista. Dos doze entrevistados, sete estavam na China, três já estavam de volta ao Brasil e 

dois já estavam em outra atribuição no exterior em um país diferente. Este fato pode ter 

influenciado nos detalhes das repostas dos entrevistados. Além disso, os expatriados não 

tinham o mesmo tempo de expatriação e nem ocupavam cargos de mesma posição hierárquica 

o que diferencia a visão de como enfrentar dificuldades.  

Ressalta-se que o projeto inicial desta dissertação era ter trabalhado sob dois olhares - 

brasileiros na China e chineses no Brasil. No entanto, foi realizada uma pesquisa piloto com 

chineses no Brasil e verificou-se a dificuldade de acesso a essas pessoas, pois a maioria dos 

contatos não se disponibilizava em participar. No entanto, mesmo ao se efetivar o contato, 

além da dificuldade de compreender o sotaque do idioma inglês falado por eles, percebeu-se 

que os chineses ficaram receosos ao responder as questões, pareciam muito fechados, e por 

isso não foi possível adquirir muitas informações em seus relatos. Tendo em vista essa 

dificuldade optou-se por pesquisar somente brasileiros na China. 
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Sendo assim, para estudos futuros, propõe-se replicar esta pesquisa com chineses no 

Brasil e cruzar estes dados com os desta pesquisa, a fim de fazer comparações entre as 

percepções de brasileiros e chineses sobre o país anfitrião. 

Por fim, sugere-se ainda, investigar expatriados que apresentaram situações de 

comportamento resiliente negativo, como por exemplo, os expatriados que voltaram 

prematuramente ao seu país de origem, desistindo de concluir a sua atribuição no exterior. 

Este tema de pesquisa teria como intuito conhecer os principais fatores que influenciaram este 

comportamento extremo, identificando formas de evitá-lo.  
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Apêndice A - Roteiro de Entrevista 
 

Pesquisa sobre o comportamento resiliente diante a experiência de expatriação – 

brasileiros expatriados na China 

 

Dados complementares de suporte 

 

1. Naturalidade: 

2. Gênero : (   ) masc.           (   ) fem. 

3.  Idade: 

4. Formação: 

5. Segmento da empresa em que atua 

6. Cargo no país de origem 

7. Cargo no país destino: 

8. Há quanto tempo está fora do seu país: 

9. Estado civil: 

10. Nº de filhos: 

 

Perguntas de pesquisa 

 

I. Quanto à história de vida: 

1. Comente sobre sua história de vida. 

2. Fale sobre sua família.  

3. Conte fatos, experiências marcantes de sua vida. 

4. Já foi para outro país? Conte como foi esta experiência. 

 

II. Quanto ao trabalho no país de origem: 

1. Fale sobre sua experiência profissional. (história dentro da empresa ou não) 

2. Comente sobre a decisão de trabalhar no exterior. (Queria ir? Teve apoio da família? Foi 

sozinho ou com a família?) 

3. Comente sobre sua preparação para ir para a China. (Sentimentos, pensamentos, angústias, 

preocupações, coisas que dificultavam/facilitavam a decisão). 

4. Relate sobre sua chegada à China e sobre o início da experiência de expatriação. (Como 

foram as primeiras impressões?) 
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III. Quanto à vida na China: 

1. Relate sobre sua vida na China. (idioma, como você vê a cultura da China) 

2. Fale sobre seu dia-a-dia na China. (moradia, alimentação, ...) 

3.Como foi sua adaptação à realidade chinesa. (trabalho, casa, família, amigos, relações 

profissionais, fale sobre diferenças em sua vida, considerando seu país de origem e a China?) 

 

IV. Quanto ao dia-a-dia na empresa na China: 

1. Fale sobre o seu trabalho na China 

2. Comente sobre as facilidades e dificuldades de se trabalhar na China. 

3. Como foi sua adaptação ao ambiente da empresa na China?  

4. Como era o relacionamento com os colegas? 

 

V. Quanto ao processo de resiliência: 

1. Comente sobre o seu processo de expatriação. (dificuldades, facilidades, momentos de 

estresse; o que fez para lidar com eles?) 

2. Qual o impacto da expatriação na sua vida? O que foi mais importante nesse processo?  

3. Que mudanças ocorreram na sua vida a partir do processo de expatriação, se é que 

aconteceram? 

4. Houve reflexos no âmbito pessoal? (Qual foi o resultado desse processo com isso?)  

5. Como você se sente hoje em relação a essa experiência? (está adaptado, está bem?) 

6. Como você se vê daqui pra frente? Quais são seus planos? 

7. O que você aconselharia a outras pessoas que fossem expatriadas a China? 
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Apêndice B - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM 
 

 
 
 
 
 
 



155 
 

 

 
 



156 
 

 

Apêndice C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
Resolução nº 196/96 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional em saúde 
Uma via para o sujeito ou representante legal e outra é arquivada pelo pesquisador 
 
 
Título do estudo: O comportamento resiliente de expatriados brasileiros na China diante da 
experiência de expatriação. 
 
Pesquisador (es) responsável(is): Prof. Dr Italo Fernando Minello. 
 
Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria-RS/ Programa de Pós 
Graduação em Administração. 
 
Telefones para contato: (55) 9644.9230. 
 
Endereço eletrônico para contato: italo.minello@uol.com.br 
  
Local da coleta de dados: Preferencialmente onde o pesquisado se sentir a vontade. 
 
Prezado (a) Senhor (a): 
 
Você está sendo convidado (a) a participar desta entrevista de forma totalmente voluntária. 
Antes de concordar em participar desta pesquisa, é muito importante que você compreenda as 
informações e instruções contidas neste documento. Os pesquisadores deverão responder 
todas as suas dúvidas antes de sua decisão em participar da mesma. Você tem o direito de 
desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder 
os benefícios aos quais tenha direito. 
 
Objetivo do estudo:  
 
 Analisar o comportamento resiliente de expatriados brasileiros na China diante da 
experiência de expatriação. 
 
Procedimentos. Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas respondendo as questões 
pertencentes ao roteiro de entrevistas elaborado pelos pesquisadores. Este roteiro é 
estruturado com dados do perfil do entrevistado e subdividido em quatro blocos: quanto à 
história de vida; quanto ao trabalho no país de origem; quanto à vida na China; quanto ao dia-
a-dia na empresa na China e quanto ao comportamento resiliente. 
 
Benefícios. Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, e contribuirá para 
a compreensão do comportamento do expatriado diante da experiência de expatriação. 
 
 
Riscos. Poderá haver cansaço ao responder o questionário. As lembranças de pessoas 
distantes, de sua terra natal e de momentos estressores durante a experiência de expatriação 
podem causar desconforto emocional podendo o entrevistado optar por interromper a 
entrevista, caso isso ocorra. 
 



157 
 

 

Sigilo. As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos 
pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum 
momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 
 
 
 
Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu 
_______________________________________________________________, estou de 
acordo em participar desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com 
a posse de uma delas. 
 
 
 
 

Santa Maria, 23 de julho de 2012. 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 

__________________________________________________ 
Prof. Dr. Italo Fernando Minello 

Pesquisador responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: 
Comitê de Ética em Pesquisa – UFSM - Cidade Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, 
nº1000 - CEP: 97.105.900 Santa Maria – RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: (55)3220-8009 
Email: comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: www.ufsm.br/cep 
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Apêndice D - Termo de Confidencialidade 
 

Título do estudo: O comportamento resiliente de expatriados brasileiros na China 

diante da experiência de expatriação. 

Pesquisador (es) responsável(is): Prof. Dr. Italo Fernando Minello. 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria-RS/ Programa de Pós 

Graduação em Administração. 

Telefones para contato: (55) 9644.9230. 

Endereço eletrônico para contato: italo.minello@uol.com.br 

Local da coleta de dados: Preferencialmente onde o pesquisado se sentir a vontade. 

 

Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a privacidade dos 

entrevistados, cujos dados serão coletados a partir da aplicação de um roteiro de entrevista. 

Concordam, igualmente, que estas informações serão utilizadas única e exclusivamente para 

execução do presente projeto. As informações somente poderão ser divulgadas de forma 

anônima e serão mantidas no Departamento de Ciências Administrativas, no Núcleo de 

Pesquisa em Administração por um período de cinco anos, sob a responsabilidade do Sr. Italo 

Fernando Minello. Após este período, os dados serão destruídos. Este projeto de pesquisa foi 

revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM em ____/____/______, com 

o número do CAAE _____________. 

 

 

Santa Maria, 23 de julho de 2012. 

 

 

____________________________________________ 

Prof. Dr. Italo Fernando Minello 

 

 

 

 

 

 

 


