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Você, profissional de RH, está
realmente preparado para o futuro do
trabalho? Está apto a levar para a sua
empresa os melhores profissionais
do mercado, independentemente
de onde moram? Tem as habilidades
necessárias para contribuir com a
internacionalização dos negócios?
Global Mobility já é uma realidade
que vai impactar diretamente a
atuação de quem trabalha com
recursos humanos. E, no futuro,
deve se consolidar até deixar de ser
uma tendência para se tornar uma
característica intrínseca ao mundo
corporativo. Quer saber tudo sobre o
assunto? Confira!
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O QUE É

GLOBAL MOBILITY?
O termo já vem sendo difundido com maior
frequência nos últimos anos e é um retrato de
como o processo de globalização impactou o
universo corporativo: Global Mobility (GM) consiste
na mobilidade global de profissionais, ou seja, na
possibilidade de recrutar colaboradores de qualquer
país para atuar na empresa e também de expatriar
funcionários para que possam trabalhar no projeto
de expansão daquele empreendimento pelo mundo.
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Nesse sentido, o GM é responsável pela
transferência internacional de profissionais e todos
os processos envolvidos nessa movimentação, que
pode ocorrer por diversos motivos: transferência
de cultura organizacional, desenvolvimento de
talentos, preencher alguma necessidade técnica da
empresa, entre outros.
E tudo isso faz parte da nova perspectiva do RH:
há algum tempo, o setor de Recursos Humanos tem
deixado de ser visto como técnico e operacional
para se tornar um dos pilares estratégicos dentro da
empresa. Saber como conduzir uma transferência
internacional de sucesso é uma das novas atribuições
dos profissionais da área! Por isso, a pergunta é: você
está pronto para assumir esse papel e ser um agente
capaz de elevar a empresa a um novo patamar?

Por que dominar a área
de Global Mobility?
Muitos profissionais de RH têm se questionado
sobre isso: afinal, vale a pena desbravar um novo

3

O guia essencial
sobre Mobilidade Global

universo, buscando se especializar em Global
Mobility? A resposta é sim! E o princípio é muito
simples: a área de GM é uma consequência natural
da forma como as empresas estão evoluindo e se
desenvolvendo através do tempo.
Assim como, há muitos anos, a busca por
profissionais que agregassem valor ao capital
intelectual da empresa substituiu a procura por
aqueles que soubessem receber ordens e “apertar
parafusos”, agora, a globalização quebra as barreiras
geográficas. O GM tornou-se uma peça-chave
para conduzir a transferência internacional de
profissionais que já trabalham na empresa, em prol
do desenvolvimento técnico, cultural e relacional da
mesma.
Para quem trabalha com RH, especializar-se
cada vez mais em GM é sinônimo de abrir portas para
o crescimento, seja na própria empresa em que atua
no momento, ou conquistando uma colocação em
uma grande multinacional e em empreendimentos
de vanguarda.
Só para ter uma ideia, confira alguns dos maiores
benefícios da Global Mobility para os negócios que
já estão atentos a isso:
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• Atrair profissionais altamente
especializados, que supram as demandas da
empresa naquele momento e que tenham
tido acesso a conhecimentos que, talvez,
ainda não sejam tão difundidos no país em
que o empreendimento se encontra;
• Reter talentos, afinal, Global Mobility
também diz respeito a alocar profissionais
em outros países dentro de um projeto
de expansão da empresa. Aqueles
colaboradores altamente especializados
costumam ter ambições que condizem com
aquilo que oferecem. Assim, vão priorizar
empresas que possibilitem esse tipo de
experiência tão enriquecedora; e ofereçam
pacotes de remuneração atrativos
• Colocar a internacionalização como
diferencial competitivo, que naturalmente
coloca aquele negócio à frente dos
concorrentes que ainda se limitam às
barreiras geográficas;
• Inovar a cada dia mais! Ao reunir
profissionais de diferentes nacionalidades,
também é possível agregar perspectivas
distintas que, juntas, vão ajudar a empresa a
inovar em seus produtos, serviços, processos.
Como já mencionado, muitas vezes, um país
já domina um tipo de conhecimento que
ainda é incipiente em outro. Assim, mais do
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que movimentar profissionais pelo mundo,
Global Mobility permite o intercâmbio de
conhecimento a partir da transferência de
talentos!
• Diversificar a cultura da empresa,
mesclando diferentes etnias e valorizando-as
na construção coletiva!
Agora

pense

que

o

profissional

de

RH

que entende de Global Mobility é quem pode
proporcionar para a empresa todas essas vantagens
descritas acima. Assim, fica mais fácil compreender
o porquê ele será tão valorizado!
Outra questão importante é que com a
consolidação do home office, o profissional de RH
pode trabalhar para empresas de qualquer país.
No exterior, a GM já é mais forte do que no Brasil,
portanto, dominar o assunto também ajuda quem
está pensando em iniciar uma carreira lá fora.
Inclusive, já existem brasileiros que trabalham
em

consultorias

de

recrutamento

e

seleção

estrangeiras, cuja incumbência é encontrar e levar
profissionais de um país para outro constantemente.
Um trabalho lucrativo e que carece de mão de obra
especializada.
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DESAFIOS DE

GLOBAL MOBILITY
Se, por um lado, o investimento em Global
Mobility é uma tendência absoluta, por outro,
implementar uma estratégia como essa é uma ação
cercada de desafios. São justamente eles que vão
fazer parte do dia a dia do profissional de RH!
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Entre os principais obstáculos desse
departamento, podemos destacar:
• Gestão de fronteiras: muitos países
fecham suas fronteiras para estrangeiros de
determinadas origens. Durante a pandemia,
esse desafio chegou a se tornar ainda mais
protagonista, mas com a redução dos
índices da COVID-19, passou a se abrandar.
Mas independentemente disso, é sempre
necessário saber quais são as restrições
impostas por cada nação;
• Documentação: cabe à empresa cuidar de
todos os trâmites para que o colaborador que
está chegando ou saindo faça isso dentro
da lei e não sofra nenhuma consequência
negativa. Nos casos dos empreendimentos
cujo foco é trazer colaboradores de fora
para o Brasil, é preciso ter domínio da nossa
legislação no que diz respeito à imigração
profissional;
• Adequação orçamentária: é evidente
que efetivar movimentações internacionais
de colaboradores tem um alto custo para
a empresa. Por isso, a Global Mobility
também precisa fazer parte do planejamento
financeiro, sabendo como calcular
corretamente os custos envolvidos nos
processos de expatriação.
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• Criação de políticas: um programa de
internacionalização dessa natureza deverá
ter políticas bem definidas, incluindo os
critérios que devem ser seguidos para se
trazer um profissional de fora ou enviar
um colaborador para trabalho externo.
Justamente por conta do tópico anterior:
o investimento é alto, precisa ser bem
direcionado;
• Detalhes operacionais: durante o
processo de movimentação, é preciso
selecionar qual o tipo de visto necessário,
providenciar a mudança do colaborador,
escola, moradia provisória, definir quais serão
as ajudas de custos providas pela empresa,
por quanto tempo elas serão válidas… tudo
isso para que o profissional também possa se
organizar.
• Conformidade: o tal de “compliance” deve
estar presente na cabeça e nas atividades
cotidianas... a atenção aos aspectos
tributários, trabalhistas e previdenciários
exigem atenção e conhecimento.
Vale ressaltar que a empresa deverá oferecer
as ferramentas e condições para que o expatriado
consiga cumprir plenamente as suas funções e se
comunicar com a equipe.
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QUAIS SÃO

OS REQUISITOS PARA
TRABALHAR EM GM?
Para construir uma carreira sólida em Global
Mobility, é importante observar alguns requisitos:
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Domínio de outros
idiomas
Inclusive, bons profissionais de RH com domínio
do inglês ainda são escassos, portanto, esse é um
diferencial competitivo relevante nesse mercado.
Se você já é fluente em inglês, nada impede de se
aperfeiçoar em outros idiomas. Isso agrega muito
valor para os profissionais de RH que estão em
busca de fazer carreira na área de GM.

Abertura para novas
culturas
Você está aberto e curioso para novas culturas?
Você sabe o que é a inteligência cultural? Trabalhar
e se comunicar de forma efetiva com outras culturas
é um desafio, mas é fundamental para alcançar os
resultados desejados. Aprenda sobre esse novo “soft’
skill” imprescindível para quem trabalha em GM.
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Gostar de pessoas!
Para além dos aspectos técnicos, GM é
sobre pessoas. Inclusive, o futuro do trabalho,
como um todo, tem esse direcionamento. Você
terá um papel fundamental na experiência do
expatriado e sua família. Assim, o profissional de
GM deve ter empatia, ser confiável e humano no
trato com os colaboradores.

Mindset de crescimento
Desenvolver o “mindset” de crescimento é um
ponto crucial: trata-se de uma mentalidade que
está sempre em busca de desafios, enxergando
em cada um deles uma nova oportunidade
de crescer. Para ser um GM de sucesso, não se
pode ter medo de obstáculos, mas sim, sentir-se
estimulado por eles!
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Entendimento dos
conceitos
O profissional de GM precisa entender todos os
conceitos envolvidos na expatriação, sabendo colocar
na balança os benefícios e impactos de cada processo.
Também precisa ter em mente que os acordos
variam de um país para outro e isso deve ser colocado
em questão ao analisar qual o melhor destino para
encaminhar o profissional.
Também é atribuição do GM ter uma visão analítica
acerca da oferta de trabalho, calcular as tributações
envolvidas (saber como evitar a dupla tributação, por
exemplo) e os assuntos previdenciários - que também
variam de um país para outro.

Relação com fornecedores
O GM vai ter contato direto com uma série de
fornecedores que atuam no ciclo de expatriação.
Assim outro requisito fundamental é saber quais são
esses fornecedores, o que cada um deles faz e como
gerenciar essa cadeia.
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CRIANDO UM

PROGRAMA DE GLOBAL
MOBILITY
Eis a questão comum a todos os profissionais
de RH antenados no mercado: afinal, como criar ou
melhorar um programa de Global Mobility dentro
da empresa em termos práticos? Existem inúmeras
etapas a serem percorridas. As principais são:
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• Cultura organizacional: um

programa de Global Mobility só faz sentido
se estiver inserido dentro de uma cultura
organizacional que fomenta a inovação,
a diversidade cultural e o intercâmbio de
conhecimento. Portanto, empresas que
ainda seguem uma estrutura extremamente
conservadora devem começar por aí;

• Objetivos claros: aderir à

Global Mobility por entender que esse
é o futuro do trabalho já é um ótimo
começo. Porém, também é necessário
definir os objetivos específicos que
aquela empresa está buscando com
essas movimentações. Isso vai ajudar,
inclusive, a definir os critérios e
políticas de internacionalização;

• Levantamento de riscos e
custos: a implementação de um novo
programa sempre deve partir de um
olhar honesto sobre ele. Ao identificar
os riscos aos quais a empresa está
mais suscetível bem como os custos, é
possível se preparar melhor.

15

Para

estar

realmente

preparado

para conduzir a implementação de um
programa como esse, ou mesmo para
trabalhar em uma empresa que já tem
uma internacionalização bem estruturada,
convidamos você a participar do nosso
Jornada Global Mobility do MasterXPAT.

Matricule-se:

CLIQUE AQUI

JORNADA GLOBAL MOBILITY

DO MASTERXPAT
Programa de imersão em todas as áreas do
processo de Expatriação

O curso completo sobre

EXPATRIAÇÃO
para profissionais de RH

CONHEÇA O PROGRAMA

Imersão produtiva
e eficiente
A Jornada Global Mobility é um programa completo
e que aborda todos os cursos da MasterXPAT da área
dedicados aos processos de Expatriação.
Portanto, os profissionais de RH, Gestores e Advogados
especializados contarão com uma imersão produtiva e
eficiente para desenvolver as suas especialidades na área.
Esta é uma chance única de garantir um combo
de 4 cursos dedicados inteiramente a tratar assuntos
ligados a Expatriação para profissionais das áreas de RH
e ministrados por profissionais conhecidos e importantes.

Oferecemos este cupom
de desconto para você,
leitor de este e-book:

Matricule-se e se torne um
especialista em Mobilidade Global.
Acesse: www.masterxpat.com

QUAIS OS
BENEFÍCIOS
DO CURSO
MASTERXPAT?

Ao participar de toda a jornada
proposta

pelo

curso

MasterXPAT,

você terá acesso a aulas gravadas e
aulas ao vivo, que abordarão temas
técnicos e específicos da área e poderá
se aprofundar em diversas temáticas
atuais e importantes para o setor.
Participar do curso MasterXPAT também garante a
chance de tirar as suas dúvidas através do plantão de dúvidas ao vivo, que é realizado
em momentos oportunos para
sanar os principais questionamentos que surgem ao longo
do processo.

Ainda você terá acesso a um material de apoio
de qualidade, desenvolvido especialmente para este
momento.
Para garantir que o processo seja desenvolvido de
forma ampla, a jornada ainda conta com um grupo
criado no WhatsApp para os participantes, de modo
que possam trocar conhecimentos, compartilhar
dúvidas e se aprofundar nos temas desenvolvidos ao
longo do curso junto outros profissionais da área.
Se você tem um interesse específico visite nossa www.masterxpat.com e veja o conteúdo de
cada um dos cursos MasterXPAT
sobre temas de Gestão, Impostos, Imigração e Aspectos Trabalhistas e Previdenciários das Expatriações.
Conheça mais sobre este
setor e garanta uma expansão
dos seus horizontes com a
Jornada Global Mobility e com os
cursos da MasterXPAT!

Matricule-se:

CLIQUE AQUI

Para mais informações
entre em contato através do e-mail

contato@masterxpat.com

Acesse já

www.masterxpat.com

