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RESUMO 

Este estudo, diante do ritmo acelerado da globalização, apreende, caracteriza, 

discute e descreve experiências concretas de diferentes tipos de organizações, relacionadas 

a realidade multi cultural, decorrente desse novo contexto mundial, quando comunicação e 

relacionamento humano assumem novas dimensões, para enfrentar desafios da 

competitividade. Iniciativas de treinamento e/ou desenvolvimento intercultural, foram 

buscadas com base em referencial teórico relacionado, métodos e técnicas qualitativos de 

pesquisa e uma abordagem fenomenológica complementar, cobrindo três diferentes casos 

empresanaIS e duas distintas organizações acadêmicas, iniciando com uma fase 

exploratória, seguida de validação de instrumentos de pesqUIsa, principalmente os 

constituídos de situações-problema a serem discutidas com os sujeitos. Esses 

procedimentos, ao contribuírem para definição do problema, o planejamento dos rumos do 

projeto e para a postura assumida nos âmbitos escolhidos, trouxeram maior precisão a 

formulação desses três pontos chave. 

No caso da companhia de transporte aéreo VARIG, um Projeto de Treinamento e 

Desenvolvimento/ Intercultural foi compreendido como possibilidade de competitividade 

nos servIços. No caso da fusão empresarial que resultou na criação da 

ELETRONUCLEAR, um programa de antecipação à referida mudança buscou a 

combinação cultural de duas empresas com expectativas agregadoras, visando minimizar o 

impacto do processo sobre a produtividade e a integridade das pessoas. No BANCO do 

BRASIL, os objetivos de T&D referiam-se a uma possível missão de atualização 
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profissional no exterior, exigindo habilidades interculturais, a partir do mesmo princípio do 

auto conhecimento cultural, praticado nos casos anteriormente citados. 

Na academia, os cursos de comércio internacional na UFRJ e na FGV, foram os 

ambientes escolhidos para pesquisar o lado humano intercultural dos negócios 

internacionais e dos processo de expatriamento, estimulando o aprendizado com a troca de 

experiências entre colegas, professores, palestrantes e pesquisadores. Os resultados do 

estudo revelam receptividade crescente sobre a proposta de T &D transcultural em todos os 

âmbitos pesquisados; um nível mais elevado de auto-estima dos sujeitos devido à 

oportunidade de discutir suas vivências na expectativa de aproXImar pessoas e 

organizações, mesmo no caso da fusão; a postura fenomenológica de inserção na dinâmica 

dos próprios sujeitos, favorece a constatação de que momentos de convívio intersubjetivo 

são possíveis e valiosos para a construção transcultural e que, nesses termos, T &D 

Intercultural podem contribuir ainda, para clarificar o sentido fenomenológico que circula 

nas ambiências compartilhadas, indicando uma orientação comum nos casos e situações 

investigados e que aparece no emprego de T &D intercultural como um recurso para 

humanizar a globalização. 



ABSTRACT 

Considering the accelerated rhythm of globalization, this study apprehends, 

characterizes, discusses and describes concrete experiences ocurring in different types of 

organizations related to a multi cultural reality due to this new world context, when 

communication and human relations assume new dimensions to face competitive 

challenges. Training and development initiatives were investigated, based on references, 

qualitative research methods and techniques including a complementary phenomenological 

approach covering three different company cases as well as two distinct academic 

organizations; beginning with an exploratory phase, followed by organizational validation 

of research instruments, constituted mainly of problematic situations to be discussed with 

the research subjects. These procedures, by contributing to the definition of the research 

problem and the dissertation planning as well as to the posture of the researcher, brought 

precision to the formulation ofthese three key points. 

In the airline company case, VARIG a T &D Intercultural Project was understood as 

a competitive possibility mainly through Flight Attendants' performance in serving the 

client, In the case of the ELETRONUCLEAR merger, an anticipatory development 

program, related to that organizational change, looked for a cultural combination, 

expecting the aggregation of employees to minimize the impact of the process on 

productivity and on the emotional integrity of the individual. The objective of the BANK 

of BRAZIL initiative was related to the possibility of ocurrence of an international 

mission, demanding intercultural abilities, considering the principIe of self-cultural 

understanding principie, introduced in all the cases cited before. 



9 

In the academic context, the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) and 

Getúlio Vargas Foundation (FGV) were the organizations chosen to study the human 

intercultural side of international business meetings and expatriate processes by stimulating 

learning activities through cross-cultural exchange of experiences among peers, instructors, 

specialists, and researchers. The results of thisstudy reveal a growing receptivity toward 

the intercultural T &D proposition in alI researched ambits; a higher levei of self-esteem 

among subjects due to the opportunity of discussing their own intercultural life 

experiences, reinforcing proximity of people and organizations, even in merger situations; 

the phenomenological posture assumed as insertion in the subjects' proper cultural 

dynamics, confirms that in these terms, intercultural T &D can also contribute to clarify the 

phenomenological sense which circulates in those sharing ambiences, indicating a common 

orientation in the cases and situations investigated. It appears when intercultural T &D 

activities are employed as a strategy to humanize globalization. 
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1 
Introdução 

Este capítulo apresenta a motivação desta dissertação, analisando o 
contexto global quanto à necessidade de Educação Internacional que 
inclui treinamento e desenvolvimento intercultural. Apresenta o 
problema de pesquisa e ao mesmo tempo descreve os passos que foram 
tomados para alcançar os objetivos propostos do estudo. 

1.1 Apresentação do problema 

A Segunda metade do século XX presencIou transformações nas esferas 

econômica, política, social, cultural e trabalhista dos países do mundo inteiro. O processo 

de globalização e seu correlato _as políticas de abertura em nível nacional_ e a chamada 

terceira revolução industrial tecnológica, repercutiram sobre os processos produtivos e a 

nova organização do trabalho, mudando significativamente a vida das pessoas. Como 

efeito, os anos 90 têm assistido à intensificação de mudanças substantivas na dinâmica do 

capitalismo internacional. 

Alguns dos elementos de sinalização das transformações estruturais que configuram 

a globalização econômica são: 

• A internacionalização dos mercados, sua integração e a deslocação da produção para 

outros mercados, 

• A multiplicidade de produtos, 
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• Mudanças nas formas de concorrência, 

• A cooperação interempresarial alicerçada em alianças estratégicas, 

• A busca de estratégias de elevação da competitividade industrial, através da 

intensificação do uso das tecnologias da informação e de novas formas de gestão do 

trabalho. 

Portanto, esses elementos desenharam um novo ambiente de negócios, 

caracterizado pela ausência de fronteiras e exigindo dos profissionais que atuam nesse 

turbulento mundo uma transformação na sua maneira de olhar a globalização dos 

negócios. É nesse contexto que se insere a área de Educação Internacional, Treinamento e 

Desenvolvimento Intercultural como necessidade e possibilidade de se lidar ou negociar 

com pessoas de culturas diferentes. 

o tema, deu origem a um número significativo de pesquisas e produção estrangeira 

em educação internacional desde os anos 50 conforme assinala Fraga (1996). Países como 

os Estados Unidos, envolvidos em comércio exterior desde o século XVII e em transações 

de natureza estratégica, financeira, cultural, intelectual e política, consideraram a 

importância e a necessidade de conhecimento e habilidades para o diálogo mundial. Além 

disso, instituições como a UNESCO, Organização de Estados Ibero-americanos para a 

Educação, a Ciência e a Cultura, entre outras, evidenciam a sua preocupação com a 

educação e com o diálogo intercultural. 

O fato de que no Brasil ainda sejam poucos os estudos especializados em Educação 

Internacional e Treinamento Intercultural converte-se numa lacuna a ser preenchida, 

porém, existe uma quantidade significativa de obras brasileiras em história, sociologia, 
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ciência política e cultura que constituem uma rica fonte para o desenvolvimento de uma 

autoconsciência cultural, por outro lado, a existência de referencial teórico disponível 

internacionalmente, possibilitaria o desenvolvimento de programas de educação, 

treinamento e desenvolvimento intercultural em termos de metodologia de ensino e 

pesquisa. É provável que esses programas se constituam em uma prioridade, não somente 

para as pessoas envolvidas com negócios internacionais, como também para profissionais 

que desempenham funções inter governamentais e diplomáticas devido à forte presença da 

globalização no mundo dos negócios e a freqüente opção por fusões organizacionais 

concretizadas nos últimos anos, tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, vêm 

tomando cada vez mais agudo o desafio do convívio entre culturas distintas. 

Se requer, portanto, formação profissional que responda às necessidades dos 

contextos interculturais caracterizados por uma diversidade étnica, lingüistica e cultural 

nas organizações em geral. 

Face à novidade da situação no contexto brasileiro e à escassez de estudos sobre o 

tema no país, este estudo adquire relevância, devido ao seu propósito de desenvolver 

conhecimentos que contribuam para humanizar o processo da globalização, através de 

treinamento e desenvolvimento intercultural. 

Ao assumir o propósito de contribuir para a obtenção de conhecimentos que 

facilitem o desenvolvimento intercultural nas organizações brasileiras, coube ao 

pesquisador responder à seguinte questão norteadora: 

De que maneira as organizações e os profissionais têm manifestado o seu 

interesse e engajamento pela interculturalidade face ao processo da globalização da 
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economia e qual o sentido fenomenológico das iniciativas e/ou propostas de treinamento 

e desenvolvimento intercultural encontradas? 

1.2 Objetivos 

A presente pesqUIsa teve por finalidade analisar criticamente experiências e 

vivências encontradas em profissionais de diversas áreas de atividades em empresas e 

organizações educacionais públicas e privadas: professores, estudantes, empregados e 

consultores, descrevendo iniciativas orientadas para a interculturalidade, caracterizando-as 

a partir de critérios qualitativos e quantitativos, apresentando resultados e explicitando suas 

possibilidades. Neste ponto, uma inserção fenomenológica complementará a abordagem 

proposta, diante dos desafios da globalização no contexto do terceiro mundo. 

Para atingir este objetivo, consideraram-se os seguintes objetivos intermediários: 

• Identificar a possível significancia estratégica, financeira, econômica e política da 

educação internacional e dos estudos em interculturalidade para as empresas a serem 

pesquisadas, destacando os serviços; 

• Descrever as experiências das empresas pesquisadas quanto aos programas de 

treinamento e desenvolvimento de recursos humanos que visem melhorar a atuação 

profissional e humana em outras culturas e subculturas, incluindo um caso de fusão; 

• Identificar, registrar e descrever choques culturais vivenciados por profissionais de 

organizações públicas e privadas em contatos e transações internacionais e possíveis 

impactos na adaptação, no enfrentamento a situações novas, bem como na 

produtividade, incluindo a situação de fusão organizacional; 
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• A partir da análise do referencial teórico, identificar as habilidades, conhecimentos e 

valores necessários às pessoas das instituições que atuam na área internacional, para 

melhorar o seu desempenho em outras culturas, explicitando objetivos, metodologia e o 

sentido dos programas de treinamento, desenvolvimento e educação intercultural das 

organizações enfocadas. 

1.3 Delimitação e relevância do estudo 

o presente estudo incidiu sobre preocupações, ações, reações, iniciativas e práticas 

em Recursos Humanos em instituições públicas e privadas, cuja atuação implica 

interculturalidade, situadas no Rio de Janeiro, em busca de melhoria do desempenho em 

contatos e processos interculturais nos negócios, procurando encontrar indícios de terem 

assumido uma postura de respeito às diferenças culturais que tornam cada organização 

humana singular, compreendendo competência transcultural como capacidade para lidar 

com a diversidade e com os desafios da globalização. 

As organizações enfocadas foram as seguintes: VARIG, BANCO DO BRASIL, 

ELETRONUCLEAR, PETROBRAS, Fundação Getulio Vargas (FGV) e Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No que diz respeito ao horizonte temporal, analisou-se o 

período compreendido entre 1997-2000, e realizando a pesquisa de campo, entre 1999 e 

2000. 

A importância deste estudo está na possibilidade de sensibilizar líderes das 

organizações quanto à relevância da educação intercultural para a consecução de objetivos 

empresariais, diante dos desafios da globalização, assim como contribuir para estimular 

outros estudos e pesquisas em interculturalidade. Fundamentalmente, torna-se relevante, 
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porque intentará atender às necessidades do comércio intercultural e, simultaneamente, de 

tornar a globalização menos "áspera", promovendo a troca de experiências e vivências 

entre os profissionais, sem esquecer que são pessoas e não meros equipamentos ou 

mercadorias.Especialmente os serviços devem estabelecer relações interpessoais nessa rede 

interconectada, chamada por alguns, "aldeia global", porque o tratamento humanizado será 

condição de sucesso de quais quer empreendimentos diante de demandas singulares. 

A experiência vem demonstrando receptividade de alunos, professores e 

profissionais de empresas públicas e privadas envolvidos com trabalho internacional no 

Brasil, sobre o tema interculturalidade. As pesquisas de Fraga (1 999c, 1999d) revelam que 

as pessoas têm manifestado desejo de ler sobre o assunto, de participar de eventos e de 

cursos, bem como têm revelado disposição para responder questionários e prestar 

depoimentos sobre suas vivências interculturais. Essas reações foram constatados no 

transcurso da coleta de dados e convívio da pesquisadora com os sujeitos, apreendendo 

vivências que subsidiaram o presente estudo. 

1.4 Tipos de pesquisa 

No que se refere ao tipo de pesquisa e, devido às exigências de validação inerentes 

a todo trabalho científico, além da grande responsabilidade de apresentar um trabalho 

consistente e de adequar a metodologia à natureza do problema, a presente pesquisa é de 

caráter qualitativo a partir da fase exploratória, contando, ainda, com uma abordagem 

fenomenológica complementar, em busca das possibilidades de treinamento e de 

desenvolvimento organizacional para pessoas e suas organizações, bem como para 

IIBLlOl t:l;A MAHIU Ht:NRIUU~ SIDAOISa. 
F!1NOACAO GETULIO VARSU 
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apreender o sentido fenomenológico dessas iniciativas e não somente caracterizá-las com 

uma abordagem qualitativa tradicional. 

Neste ponto, é conveniente apontar que as pesquisas qualitativas são: 

"pesquisas cuja ênfase recai sobre a compreensão das intenções e do significado 

dos atos humanos" Alves-Mazzotti (1998:146), em especial as recomenda porque reúnem a 

idéia de compreensão que a fenomenologia inclui, porém, não exatamente com o mesmo 

significado uma vez que, para os fenomenólogos, compreender é apreender o sentido das 

ações humanas. 

A fase inicial da presente pesquisa foi de caráter exploratório, ou seja, teve como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, no intuito de tomá-lo mais 

explícito, o que é recomendável quando há pouco conhecimento sistematizado, 

favorecendo a reunião de elementos capazes de subsidiar as justificativas teóricas e a 

construção do conhecimento de acordo com os primeiros contatos no campo, citados nesta 

dissertação. Fundamental foi, também, a pesquisa participante, pois o emprego de 

situações-problema oportunizou este tipo de estudo quando foi oferecida, aos sujeitos, a 

oportunidade de discutir temas relacionados ao problema enfocado. 

Participando com os mesmos, a pesquisadora estimulou e foi estimulada pelas 

discussões, obtendo percepções que contribuíram para enriquecer os resultados finais. 

Finalmente, a pesqUIsa descritiva que "( ... ) tem como objetivo principal o 

aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições" Gil (1987), buscou as 

características de determinada população ou, ainda, de determinado fenômeno; nos casos 
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das empresas, de instituições acadêmicas e de profissionais que operam internacionalmente 

e que têm manifestado interesse pela interculturalidade. 

1.4.1 Justificação da pesquisa qualitativa que orienta o estudo 

o quadro referencial construído por Alves-Mazzotti (1999), visando orientar a 

escolha de abordagens metodológicas em pesquisas qualitativas, norteou a adoção desse 

paradigma 1. Considerou-se as principais características desse tipo de pesquisa captadas 

por Patton e citada por Alves-Mazzotti (p.131-132): 

( ... )características essenciais aos estudos qualitativos: 
visão holística, abordagem indutiva e investigação 
naturalística. A visão holística parte do princípio de 
que a compreensão do significado de um 
comportamento ou evento só é possível em função da 
compreensão das inter-relações que emergem de um 
dado contexto. A abordagem indutiva pode ser 
definida como aquela em que o pesquisador parte de 
observações mais livres, deixando que dimensões e 
categorias de interesse emerjam progressivamente 
durante os processos de coleta e análise de dados. 
Finalmente, investigação naturalística é aquela em 
que a intervenção do pesquisador no contexto 
observado é reduzida ao mínimo. 

Alguns autores recomendam que o pesquisador forneça informações sobre suas 

experiências relacionadas ao tópico, ao contexto ou aos sujeitos em função do suposto de 

que a formação, as experiências pessoais e profissionais do pesquisador introduzam vieses 

na interpretação dos fenômenos observados. 

1 "O termo paradigma é aí entendido como um "conjunto básico de crenças que orientam a ação", 
sendo que no caso, a ação se refere á "investigação disciplinada" (Guba apud Alves-Mazzotti(1998, 132).) 
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A autora da presente pesquisa reconhece que o fato de estar transitando em uma 

cultura diferente, a fez refletir sobre a oportunidade e transcendência do tema. 

Neste ponto, é oportuno citar Santos (1994) que diz o seguinte: 

"( ... )foi possível perceber que não existe separação entre "esfera particular" e 

"esfera profissional". e essa não é uma opinião isolada. Gray (1989,p.383) reflete sobre 

esse mesmo assunto e afirma que pesquisas são, em verdade, um processo de engajamento 

pessoal e que pesquisadores "projetam suas próprias identidades e conflitos em seu 

trabalho profissional". Assumindo essa posição, a autora aponta ainda que, na medida em 

que a pesquisa é uma ação de engajamento, perguntas do tipo: por que se escolhe tal 

assunto para pesquisar?, qual a ligação entre a pessoa e sua visão de mundo?, o que se 

acredita estar fazendo ao empreender uma pesquisa?, são naturais e devem ser 

respondidas"(p.15). 

Partindo desse pressuposto, assumiu-se uma postura filosófica fenomenológica, isto 

é, não somente procurando reduzir ao mínimo a intervenção como pesquisador, mas 

exercendo uma inserção no movimento do acontecer de organizações, de turmas de 

estudantes e de pessoas, substituindo a intervenção por uma participação autêntica. 

Nessa direção, adotou-se uma complementação metodológica que articulou a 

pesquisa qualitativa com a compreensão fenomenológica, a fim de apreender e explicitar o 

sentido fenomenológico das organizações enfocadas, diante de iniciativas de treinamento e 

desenvolvimento intercultural. Considerando que compreender é apreender o sentido, essa 

orientação geral que imprime a cada ação humana uma direção própria que distingue, por 
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exemplo, uma organização de outra quanto à sua maneira de considerar, interpretar, lidar 

com o outro em termos de diferenças culturais, conforme assinala Fraga (1998). 

"O sentido fenomenológico é uma orientação geral que move uma pessoa ou um 

grupo organizacional no mundo "já-aí", retomando-o para dar-lhe uma nova feição, 

assumindo essa transformação de rota ( ... ) Assim como o sentido psicológico das palavras 

é fundamental para a compreensão da linguagem cultural, o sentido fenomenológico da 

cultura é indispensável para apreender seu espírito" .(p.118) 

O propósito dessa retomada realiza o que Merleau-Ponty (1994) considerou 

"aprender a compreender". (p.l04) Isto quer dizer que, quando a inserção substitui a 

intervenção, concretiza-se o que Merleau- Ponty considerava em Husserl, o desafio dos 

desafios a "subjetividade como intersubjetividade". Trata-se do fenômeno do social, o 

qual Merleau-Ponty descreveu como algo que mesmo antes da tomada de consciência, já 

existe como uma solicitação. (Dartigues,1992:63). Trata-se de um desafio de dupla 

dimensão: ao egocentrismo, por um lado e, por outro lado, desafio à anulação. Na verdade, 

é a busca do ser em comum. É a situação em que o "outro é um outro nós mesmos,,2. 

(Merleau-Ponty,1991:121), porém, não pela dominação ou pela submissão, mas "enquanto 

somos pessoas que vivem no horizonte de nossa co-humanidade" (Kelkel e 

Scherer,1982:104). Trata-se exatamente, do que Landsberg (1968) considera "a essência 

do homem, de sua unidade em sua pluralidade". (p.157). 

2 Apud 
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Essa postura do pesquisador assume especial relevância na pesquisa intercultural 

porque propicia exercitar o que Fraga (1998) considera competência transcultural: o 

trânsito harmônico entre diferentes culturas contribuindo e recebendo, para conviver sem 

macular as singularidades dos envolvidos no processo, estabelecendo respeito mútuo. Esse 

esforço concretizou-se no convívio com grupos e pessoas aos quais o pesquisador teve 

acesso e especialmente na volta ao campo, quando os sujeitos discutiram livremente com o 

pesquisador o que foi dito anteriormente por eles, ou o que o pesquisador anotou como 

tendo sido dito por eles, em busca do discurso autêntico dos sujeitos apreendido em 

comum. 

1.4.2 Fase exploratória do planejamento da pesquisa3 

A motivação para a abordagem do tema teve inicio na disciplina "Gestão pela 

Formação Humana" do curso de Mestrado em Administração Pública da Fundação Getulio 

Vargas, ministrada pela professora Valderez Fraga que propiciou a participação de alunos 

da disciplina na apresentação de um grupo institucional de estudos da VARIG, 

encarregado de planejar a implantação de uma cadeia de viagem e, complementado pelo 

trabalho de um segundo grupo enfocando a "Cultura dos Povos". Tudo isso somado à 

literatura básica, fez com que a autora desta dissertação estivesse imersa no contexto 

global, com uma visão geral das questões-chave da interculturalidade, o que favoreceu a 

etapa de focalizar o problema deste estudo. 

3 "Além do exame da bibliografia sobre o tema, o contato com o campo na fase inicial do 
planejamento é de suma importância, não apenas para a geração de questões e identificação de informantes e 
documentos, como para uma primeira avaliação da pertinência, ao contexto considerado" .Alves-Mazzotti 
(1998:151) 
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A participação em um programa de treinamento na PETROBRAS, em parceria com 

a o Instituto de Economia/ECEX da UFRJ, também apontou questões importantes a serem 

incluídas na pesquisa, esclarecendo conceitos básicos e ao mesmo tempo, obtendo 

informações sobre as possibilidades práticas de realização deste estudo, devido ao interesse 

manifestado pelas pessoas dessas instituições sobre o tema. Nessa etapa, validou-se um dos 

instrumentos da pesquisa (documento a ser utilizado para a captação de dados em sala de 

aula) e delimitou-se a metodologia a ser utilizada. A soma desses passos possibilitou a 

formulação do projeto de dissertação. 

1.4.3 Pesquisa participante, com uma postura fenomenológica 

N essa etapa foram utilizados instrumentos especialmente preparados para a 

obtenção de dados, não para empregá-los, mas para discuti-los com os sujeitos, em um 

processo de troca de percepções, onde não se fez uma intervenção e, sim, uma inserção no 

movimento próprio dos sujeitos. Essa postura do pesquisador foi vital para a apreensão do 

sentido do discurso e das práticas enfocadas. Além disso, o convívio em alguns momentos 

intenso, com a problemática de treinamento e desenvolvimento intercultural, facilitou a 

busca do sentido e compreensão das possibilidades em cada contexto. 

1.5 Reflexão fenomenológica 

Uma reflexão de natureza fenomenológica complementou a descrição 

caracterizadora, apreendendo e explicitando o sentido fenomenológico das iniciativas e 

propostas pessoais e organizacionais enfocadas. Essa complementação tomou-se possível 

devido ao convívio com grupos e pessoas durante programas acadêmicos e organizacionais 
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aos quais a pesquisadora teve acesso, vivenciando a realidade concreta dos sujeitos, ou 

melhor, com os sujeitos. 

1.6 Procedimentos metodológicos de coleta de dados 

A presente pesqUIsa teve características multimetodológicas, quer dizer, foi 

constituída por uma série de procedimentos e instrumentos de coleta de dados, os quais são 

explicitados a seguir: 

Num pnmelro momento, realizou-se uma pesqUIsa bibliográfica em livros, 

dicionários, revistas especializadas, JornaiS, artigos, teses e dissertações selecionando 

instrumental analítico e fundamentação teórica - metodológica. Foi também realizada 

pesquisa documental, análise de documentos de uso interno das empresas e instituições 

pesquisadas, bem como foram examinados documentos aos quais tem aceso o público em 

geral. Dentre eles pode-se mencionar relatórios, manuais, regulamentos, atas de reuniões, 

arquivos, revistas institucionais, boletins internos, relatórios de ampla divulgação entre 

outros. 

A Pesquisa de campo assim como a pesquisa participante foram realizadas para a 

obtenção de um quadro referencial representativo das percepções dos sujeitos eleitos, com 

relação à interculturalidade e às experiências e vivências ocorridas em outras culturas. 

o universo da pesquisa esteve composto por empresas e instituições públicas e 

privadas brasileiras de diversas naturezas de atividades, implicadas de alguma forma com 

questões interculturais. A pesquisa de campo realizada ocupou-se das organizações citadas, 

porém, limitando-se ao âmbito do Rio de Janeiro. 
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Considerou-se o processo sugerido por Lincoln e Guba, citado por Alves-Mazzotti 

(1999:162) para a seleção dos sujeitos, conforme apresentado nos itens a seguir. Esta 

escolha deveu-se à sintonia dos mesmos com as características de um estudo que tem, na 

cultura, seu principal objeto. 

1. Identificação dos participantes iniciais com ajuda de informantes que, por suas 

características e/ou funções tenham amplo conhecimento do contexto estudado. 

2. Emergência ordenada dos sujeitos à medida que já se tenham obtido informações 

dos anteriores. Tal procedimento permite que cada novo participante seja escolhido 

de modo a complementar as informações já obtidas. 

3. Focalização contínua dos sujeitos à medida que novos aspectos relevantes surgem. 

4. Encerramento da coleta a partir do momento em que não se justifica mms a 

inclusão de novos elementos pela redundância. 

Face aos itens anteriores, os sujeitos foram escolhidos intencionalmente, quer dizer 

constituída pela seleção de elementos considerados representativos da população alvo, em 

função das questões de interesse do estudo e também das condições de acesso e 

permanência no campo e disponibilidade dos sujeitos 

Os sujeitos faziam parte das seguintes organizações: VARIG, ELETRONUCLEAR, 

BANCO DO BRASIL, PETROBRAS e das instituições de ensino superior que oferecem 

cursos de especialização em comércio exterior: FGV- COMFINT (Curso de Comércio e 

Finanças Internacionais) e UFRJ -ECEX (Especialização em Comércio Exterior). 



29 

Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais das empresas enfocadas, envolvidas 

com treinamento/desenvolvimento intercultural, alunos e ex-alunos dos cursos de 

especialização em comércio exterior das organizações indicadas, no período entre 1999 e 

2000. 

A metodologia da pesquisa incluiu instrumentos com questões abertas e situações

problema coleta de dados em sala de aula4 os quais foram validados na fase exploratória. 

Também foram feitas entrevistas semi-estruturadas, cuja principal característica foi um 

roteiro flexível que buscou respostas abertas e questões não previamente codificadas, sobre 

as quais o entrevistado discorreu. As fontes empregadas para gerar questões e 

procedimentos foram: pesquisas anteriores, fundamentos teóricos, observação e conversas 

com os participantes. 

Foi praticada a observação participante que consiste na "participação real do 

observado na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação determinada ( ... ) quando 

o observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo. Daí 

porque se pode definir observação participante como a técnica pela qual se chega ao 

conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo". Gil (1987:107-108); 

Conseqüentemente, foi considerado "O tipo de observação característico dos estudos 

qualitativos ( ... ) na qual os comportamentos a serem observados não são predeterminados, 

eles são observados e relatados da forma como ocorrem, visando apreender e descrever e o 

que está ocorrendo numa dada situação" Alves-Mazzotti ( 1998:166). Principalmente no 

4 Cursos MBA na FGV em especial, Comércio e Finanças Internacionais. 
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programa de Treinamento e Desenvolvimento Intercultural na V ARIG, essa postura foi 

dominante. 

1.7 Convívio em busca da compreensão 

o convívio entre o pesquisador e os sujeitos deu lugar a uma interação autêntica 

que possibilitou a apreensão concreta das vivências, sentimentos, emoções e reações dos 

sujeitos pesquisados. Além disso, o movimento de inserção do pesquisador no mundo do 

sujeito, facilitou a apreensão de percepções e problemas a partir do próprio sujeito, de sua 

visão do mundo intercultural no qual está vivendo. 

1.8 Tratamento dos dados 

Com relação ao tratamento dos dados5 coletados, toda a informação compilada 

através dos procedimentos e instrumentos de coleta de dados, foi objeto de uma análise 

qualitativa e quantitativa, intercomplementarmente; desenvolvida durante toda a 

investigação mediante teorizações progressivas em um processo interativo com a coleta de 

dados, visando enriquecer os resultados. Neste ponto, convém citar Castro (1997) que diz: 

"A experiência de colher dados é importante e enriquecedora ( ... ) é o exame e a reflexão 

sobre o nexo que há entre estes dados que corresponde ao processo nobre da pesquisa 

científica". (p.69) 

5 "pesquisas qualitativas tipicamente geram um enorme volume de dados que precisam ser 
organizados e compreendidos ( ... ) Este é um processo complexo, não linear, que implica um trabalho de 
redução, organização e interpretação dos dados que se inicia já na fase exploratória e acompanha toda a 
investigação"(Alves-Mazzotti, 1998, 170) 
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Dada a natureza do problema e a postura do pesquisador, se fez necessário uma 

reflexão fenomenológica, porque para a fenomenologia a principal preocupação é 

compreender o comportamento humano na sua singularidade, não um movimento de 

intervenção, mas um movimento de inserção do pesquisador que assume a subjetividade 

como uma intersubjetividade. "A fenomenologia faz aparecer o sujeito, não apenas como 

agente que pratica uma ação, mas como o agente que, em última instância, é a ação que 

ele prática". Fraga ( 1999(b) :4 ) 

Houve limitações do método, como é possível suscitar quando não se trata de 

amostra probabilística e ainda, de generalizações, porém, essa não foi a intenção do estudo. 

A diversidade evidente, resultante da seleção dos sujeitos, foi decidida com o propósito de 

enriquecer a pesquisa, bem como de considerar singularidades dos envolvidos. 

Também é importante destacar o desafio enfrentado na etapa de elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados a serem aplicados posteriormente, o que é uma 

decorrência da diversificação dos sujeitos escolhidos. 



2 
Interculturalidade no contexto 
global dos negócios. 

Este capítulo introduz o tema da cultura fornecendo conceitos básicos 
sobre interculturalidade no contexto global dos negócios, a mesma que 
sustenta o presente estudo. 

2.1 Globalização, Internacionalização e Mundialização da 

cultura: esclarecimento da terminologia. 

A globalização está afetando as diversas facetas da vida das pessoas e suas 

organizações. Há autores que vêem a globalização como um problema e outros que a 

consideram um fenômeno que, de alguma maneira, estreita laços comerciais, sociais, e 

culturais entre nações. Existe na literatura, uma série de metáforas e expressões descritivas 

que tentam descrever este fenômeno que se desenvolve vertiginosamente nos últimos 

tempos. 

Dentre elas, encontram-se as apresentadas por lanni (1995) :"Aldeia global", 

"Fábrica global", "Terra pátria", "Nave espacial", "Nova Babel", "Primeira Revolução 

Mundial", "Terceira onda", "Sociedade informática", "Economia mundo", "Sistema 

mundo", "Shopping center global", "Disneylândia global", "Nova visão internacional do 

trabalho", "Moeda global", "Cidade global", "Planeta terra", "Capitalismo global", 

"Mundo sem fronteiras", "Tecnocosmos", "Fim da geografia", "Fim da história", 

"Desterritorialização", "Hegemonia global" e "Miniaturização". Cada uma dessas 
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metáforas e expressões, suscita diversos ângulos de análise, priorizando aspectos tanto 

sociais, econômicos, políticos, geográficos, históricos, e/ou culturais. 

Na verdade, todos os habitantes do planeta terra estão interconetados em diferentes 

escalas, de uma ou de outra maneira, os limites e fronteiras parecem não ter mais 

significado, todos os aspectos da vida de uma sociedade estão permeados pela influência 

da globalização da economia. 

A formação da economia mundial se deu através de um lento processo histórico. 

Com a expansão marítima européia no século XVI começa a surgir uma economia 

internacional denominada "mercantilismo" que atinge seu apogeu nos meados do século 

XVII na França e na Inglaterra. Além disso, o desenvolvimento industrial crescia na 

medida em que se aumentava o volume de produtos industriais, atribuindo à produção um 

caráter de massa. 

o desenvolvimento da tecnologia não só representa modificações dos meios de 

produção dessa época como também, a passagem da pequena produção artesanal para a 

produção industrial em massa. 

Quando o capitalismo expandiu-se pelo mundo, depois da II Guerra Mundial, o 

mundo se tomou o cenário de um vasto processo de internacionalização do capital, seu 

espaço ampliava-se além das fronteiras nacionais e adquiria conotações internacionais, e 

isso, deu lugar a uma nova divisão internacional do trabalho, como diz Ianni(l996): 

"Está em curso uma nova divisão internacional do trabalho e da produção, 

envolvendo a complementação ou superação dos procedimentos do fordismo, das linhas de 

montagem de produtos homogêneos. Ao lado do fordismo e stacknovismo, bem como dos 
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ensinamentos do taylorismo e fayolismo, desenvolve-se o toyotismo, a organização do 

processo de trabalho e produção em termos de flexibilização, terceirização ou 

subcontratação, tudo isso amplamente agilizado pela automação, pela robotização, pela 

micro-eletrônica e pela informática" (p.52). 

Conforme diz Ortiz (1996) "a mundialização da cultura se revela através do 

cotidiano" o que fica bem ilustrado com a presente citação de Moore (1997). 

"Este é um dia típico de uma relativamente típica pessoa no diversificado mundo de 

hoje: Acordo de manhã ao som do meu rádio-relógio japonês, visto uma camisa que um tio 

me remeteu da Nigéria e ando até o trabalho, cruzando com carros alemães. À minha volta, 

estão estudantes de inglês, coreanos, suíços e argentinos, espalhados por ruas com nomes 

espanhóis, nesta cidade de estilo mediterrâneo. De volta a casa, ligando a TV, deparo-me 

com um noticiário em mandarim. A partida de baseball está sendo transmitida em coreano. 

Para almoçar, posso escolher um sushi bar, um restaurante indiano, um café tailandês ou 

um novíssimo café mexicano ( ... ) quem sou eu, e, onde estou?" (p.128). Efetivamente, na 

nossa rotina diária como diz Moore, descobriríamos uma série de conexões globais. 

Globalização, internacionalização e mundialização são termos que comunmente são 

utilizados como sinônimos gerando confusões nas interpretações. Ortiz (1996) comenta: 

"internacionalização se refere simplesmente ao aumento da extensão geográfica das 

atividades econômicas através das fronteiras nacionais" (p.15), com relação à globalização 

assinala ser ela um movimento mais avançado e complexo implicando um certo grau de 

integração funcional entre as atividades dispersas. O conceito se aplica, portanto, à 

"produção, distribuição e consumo de bens e de serviços organizados a partir de uma 
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estratégia mundial, e voltada para um mercado mundial. Ele corresponde a um nível e a 

uma complexidade da história econômica, no qual as partes, antes inter-nacionais se 

fundem agora numa mesma síntese: o mercado mundial". O mesmo autor, também elucida 

o significado de cultura mundializada: 

"Minha preocupação inicial é não reforçar uma visão economicista. Há na idéia de 

globalização uma conotação que nos sugere uma certa unicidade. Quando falamos de uma 

economia global, nos referimos a uma estrutura única, subjacente a toda e qualquer 

economia. Os economistas podem inclusive mensurar a dinâmica desta ordem globalizada 

por meio de indicadores variados: as trocas e os investimentos internacionais. A esfera 

cultural não pode ser considerada da mesma maneira. Uma cultura mundializada não 

implica o aniquilamento das outras manifestações culturais, ela coabita e se alimenta delas. 

Um exemplo: a língua". (27) 

Com isso Ortiz (1996) quer dizer que: "uma cultura mundializada corresponde a 

uma civilização cuja territorialidade se globalizou. O que não significa, porém, que o traço 

comum seja sinônimo de homogeneidade" (p.31). 

Em efeito, certa interpretação da mundialização da cultura é de certa forma 

confundida com homogeneidade. A mundialização da cultura está em oposição em relação 

à globalização. A proposta da primeira é humanizar o processo de globalização, não é a 

idéia de pluralismo, é idéia da interculturalidade donde se espacializam as pessoas, ou seja, 

não significa que somente estão presentes, tem que ser presença que contribua, que 

apresenta disposição, quer dizer uma atitude de abertura, de encontrar uma disponibilidade 

para u outro e se compreendam melhor para solucionar uma série de problemas que 
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atingem o mundo. A mundialização da cultura propicia um espaço para todos com as suas 

diferenças. 

Concordando com a visão de Ortiz e dando um sentido fenomenológico a essa 

possibilidade, Fraga assinala: 

"Enquanto a globalização considera os resultados econômicos, as preocupações da 

mundialização da cultura extrapolam os resultados, para analisar as conseqüências. O 

discurso da globalização é universalista, contrastando com suas práticas de exclusão, 

quando os indivíduos ou grupos humanos são classificados pelo consumo de determinados 

produtos e serviços, que não os categoriza, mas os hierarquiza. O discurso da 

mundialização da cultura é multi cultural e suas ações buscam a preservação da 

singularidade em busca do em comum. É a prática do que Merleau Ponty entende como 

participar do uno sem o dividir" Fraga (1999a:8) 

Poderia se dizer então que a "entidade" da globalização, como resultado da 

modernidade é "você é o que tem" e a proposta da mundialização é "você é o que é", " o 

acontecer está em você, no seu modo de ser". Para resumir este esclarecimento 

terminológico elaboramos a Tabela 2.1, a partir das leituras dos autores anteriormente 

mencionados e do aprendizado intercultural. 
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Tabela 2.1 Clarificação Terminológica 

Internacionalização Globalização Mundialização 

• Aumento da extensão • Produção, distribuição e • Pretende humanizar a 
geográfica das atividades consumo de bens e de globalização 
econômicas. serviços voltada para o • Não é a idéia de 

mercado mundial. pluralismo 

• Sugere unicidade • Propicia um espaço para 

• Considera os resultados todos com as suas 
econômicos diferenças 

• É homogeneizante • Extrapola os resultados 

• A entidade da para analisar as 

globalização como conseqüências 

resultado da • É multi cultural 
modernidade é "você é o • A proposta de mundia-
que tem" lização da cultura é 

"você é o que é", "o 
acontecer está em você", 
"no seu modo de ser" 

Da mesma forma, para fins deste estudo é precIso distinguir também quatro 

movimentos culturais 

1. Multiculturalidade: É a constatação da presença dinâmica de diferentes 

culturas e sub culturas em uma região, um país ou empresa. 

2. Intraculturalidade: É olhar, sentir, vivenciar uma cultura por dentro: de uma 

equipe, organização, comunidade ou nação. 

3. Interculturalidade: É o movimento cultural que possibilita a troca entre 

diferentes culturas e/ou subculturas. 

4. Transculturalidade: É o trânsito suave e harmônico por diferentes culturas e 

sub culturas, respeitando as singularidades de cada uma delas, para que as 



forma: 

38 

trocas sejam produtivas e éticas em busca do sentido comum, em direção da co

humanidade. 

Logo, considerando esses quatro movimentos, podem ser definidos da seguinte 

• Multicultural: Diversidade constatada. 

• Intracultural: Autoconhecimento em busca de compreensão de características e 

sentidos próprios de uma determinada cultura ou sub-cultura. 

• Intercultural: Relações entre diferentes culturas com trocas mútuas - foco sobre 

objetos de troca; o que se troca - resultados da troca. 

• Transcultural: Relações entre diferentes culturas para trocas favoráveis a todos os 

envolvidos - foco sobre as relações na troca, ética na troca - como se troca, postura 

na troca - conseqüências da troca. 

2.2 Por que estudar cultura? 

o desenvolvimento deste estudo buscou alguns exemplos que revelam a 

diversidade de conceitos de cultura presentes na literatura. Etnólogos, antropólogos, 

sociólogos, educadores, historiadores apresentam suas versões, e autores de diferentes 

países tendem a interpretar o que é cultura a partir de sua própria realidade. 

A principal razão para estudar a cultura no contexto de administração global é que 

as habilidades das pessoas que lidam com culturas diferentes melhoram com a 

compreensão das influências culturais que afetam seus colegas, empregados, equipes e 
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parceiros internacionais. Neste ponto, convém esclarecer o termo compreensão e para isso 

recorremos a Dartigues (1992) 

"Quem diz compreensão diz possibilidade de acesso a uma vivência psíquica que 

não é nossa. Por sua vez, esta possibilidade de acesso remete a uma certa forma de 

coexistência com outrem, outrem que esta já-aí com quem entretemos relações muito antes 

que estas relações tenham se tomado para nós objeto de reflexão" (p.61). 

o saber compreensivo não abstrai, visa a singularidade em concreto, pelo tanto, 

remete-se à vivência do outro, no seu estar com o mundo, ao seu modo de ser, ao seu modo 

de ver o mundo, expresso no seu discurso escrito e falado e no seu comportamento. Ou 

seja, como coloca Rezende (1990): "entre a estrutura do homem e a estrutura do mundo há 

uma dialética entre ambas, de tal forma que uma não se concebe sem a outra ( ... ) Em outras 

palavras, a compreensão do homem e do mundo são literalmente inseparáveis. Não há 

"homem interior", mas a estrutura fenomenal é ser-ao-mundo. Essa é a estrutura da 

realidade" (p.37). 

Como diz Ramirez (1996) "Compreender um comportamento é percebê-lo, por 

assim dizer, do interior, do ponto de vista da intenção que o anima, logo, naquilo que o 

toma propriamente humano e o distingue de um movimento fisico ( ... ) Assimilar os fatos 

humanos com objetos fisicos eqüivale a deixar de lado a dimensão subjetiva e intencional 

que, precisamente os toma humanos. É exatamente o humano em sua essência que a 

fenomenologia procura perceber" 

Além disso, diferenças sub-culturais de origem regional ou organizacional causam 

igualmente impactos diversos. Um requisito importante para ter êxito em negociar é a 
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compreensão dos fundamentos culturais das pessoas com as quais se negocia, o que pode 

estabelecer a diferença entre o sucesso e o fracasso de dita negociação. Portanto, o sucesso 

definitivo de uma empresa ou organização multinacional "freqüentemente depende de sua 

habilidade em se ajustar ao tecido social criado pelos valores e pela cultura de outro país" 

Mendenhall, Punnett & Ricks (1996: 102) 

São freqüentes atualmente a realização de alianças estratégicas, envolvendo duas ou 

mais organizações, apesar das diferenças culturais entre as mesmas. Essa realidade reforça 

a necessidade do desenvolvimento intercultural para que os resultados esperados sejam 

alcançados por todos os envolvidos no processo e não se converta em um problema como 

indicam Moran, Harris & Stripp (1996): 

"Áreas problemáticas também surgem nas joint ventures firmadas entre múltiplas 

grandes corporações ( ... ) O conselho diretor de uma joint venture é composto de 

representantes de cada empresa envolvida e é aqui que podem existir diferenças em 

procedimentos, orientações e talvez até mesmo valores. Tipicamente, quando as equipes 

gerenciais se formam, diferentes culturas significam que a velocidade e a quantidade de 

informações necessárias à tomada de decisões podem variar muito. Os resultados 

normalmente são confusão, frustração e, possivelmente irritação" (p.20). 

Da mesma forma, vem se incrementando o processo de adquisições e fusões 

organizacionais, conseqüentemente, os administradores de recursos humanos enfrentam 

mudanças na sua forma de administrar agora, uma força de trabalho que abarca uma ou 

mais organizações; de fato, serão assediados por uma série de problemas humanos e 

estratégicos produto das diferenças culturais que os conduziram a retomarem uma postura 
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de tolerância frente ás diferenças e os nortearam para a formulação de estratégias e 

políticas de recursos humanos que possibilitem mitigar alguns dos problemas que 

enfrentam ditos empreendimentos. Como assinalam Harris, Moran & Stripp (1996) "o 

desafio para os líderes em Recursos Humanos é o desenvolvimento estratégico contínuo à 

luz de condições e realidades diferentes" (p.77). 

Na fase preliminar do estudo, a escolha do conceito de cultura seguiu o critério da 

relação com a natureza deste trabalho. Pelo fato do foco do problema estar assentado no 

desenvolvimento profissional, para lidar com diferenças culturais em contatos e transações 

empresariais, a discussão de Mendenhall, Punnett e Ricks (1995:70) parece bastante 

adequada ao âmbito da administração e do gerenciamento, diante da globalização, como 

vem a segUIr: 

Cultura6 
: É um conjunto de símbolos aprendidos, 

compartilhados, impulsionadores e interrelacionados 
cujo significado gera um conjunto de orientações para 
os membros de uma sociedade. Essas orientações 
tomadas conjuntamente, possibilitam a solução de 
problemas que todas as sociedades precisam resolver se 
elas desejarem continuar viáveis. 

Em um ensaio, Ramirez (1996) tenta demostrar que a cultura é necessariamente 

uma realidade concreta e, como tal, uma realidade singular, sugerindo que a partir deste 

ponto de vista pode-se legitimar a necessidade e o valor do reconhecimento da diversidade 

cultural sem ter que retomar as posições universalistas-uniformistas, nem ter que cair no 

6 Tradução do idioma inglês pela autora. 
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pluralismo abstrato e condescendente. Para isso, em relação ao conceito e aos problemas 

da cultura, propõe-se distinguir dois tipos de oposições que geralmente se misturam: 

1. A que opõe "culturas" a "cultura" (Diversidade e heterogeneidade) contra 

unidade ou homogeneidade; 

2. A que opõe cultura substantiva ou concreta a cultura formal-abstrata quer 

dizer, cultura como "processo" a cultura como "resultado". 

Cultura concreta: Se bem é certo que a expressão "tudo é cultura" começa a ser 

usual na linguagem contemporânea, Ramirez (1996) alerta que essa expressão pode chegar 

a ser equivoca; segundo o autor a cultura "é o que está em todas partes, ou, mais 

exatamente, aquilo através do qual as partes se interrelaçõam e totalizam. "Tudo é 

cultura" deve querer dizer que a totalidade é cultura e que a cultura é totalidade" (p.76). 

Coloca o autor que ao assumir que a cultura é produto da atividade humana, e se a 

concebemos simplesmente como a capacidade de produzir objetos, supõe-se que "a 

intenção e a função, quer dizer, o sentido desses objetos encontra-se predeterminada de 

forma universal e a priori". Partindo de outra proposta. Ramirez indica que "se não 

assumimos este suposto, então devemos reconhecer que a atividade produtora não consiste 

somente em criar objetos, primordialmente, em criar-instituir, a significação, o sentido e a 

função desses objetos", e é isso o que determina que a totalidade é cultura; ou seja" que 

os distintos elementos e as diversas dimensões da praxis humana devem será analisados 

como expressões-manifestações de determinadas significações, como realizações da 

capacidade humana de instituir sentidos, isto é, como modos ou aspectos culturais 

(conceito ontológico-semiótico de cultura)"( p.76). 
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Ao dizer que "cultura é totalidade", o autor quer dizer que "os diversos elementos 

que a constituem encontram-se intimamente interrelacionados, que as significações não 

podem ser captadas independentemente da suas expressões e que os sentidos (também os 

valores, idéias e propósitos) não subsistem além da maneira como são realizados, 

interpretados, aplicados em certas experiências subjetivas e intersubjetivas socio

históricamente determinadas (conceito hermeneutico-pragmático de cultura)" (p.77). 

Essas duas caracterizações (o conceito ontológico-semiótico, e o conceito 

hermenéutico-pragmático); permitem conectar o discurso do autor com a concepção 

concreta da cultura, quer dizer "a cultura considerada como uma realidade vivente, vital, 

prática e ativa; como o meio por excelência de realização e autorealização humana". 

Ramirez (1996:77) 

Complementando Rezende (1990) assinala: "Cultura é a maneira concreta de ser 

dos homens através da história". 

Em contraposição, daremos as classificações atribuídas à concepção de cultura 

abstrata: 

Uma concepção formal: "cultura concebida como uma série de significações, um 

código, ou uma estrutura geral de funções que podem ser separadas das formas de sua 

realização concreta". 

a) Uma concepção estática: " assumir de que essas significações e estruturas 

possuem uma definição mais ou menos unívoca e estável". 
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b) Uma concepção objetiva: onde a cultura se define mais como "um conjunto de 

resultados, de objetos, que como um conjunto de processos, ações ou vivências 

subjetivas". 

c) Uma concepção individualista: "que coloca como sujeito central da ação 

cultural o indivíduo solitário e abstrato". 

E a clasificaçâo da uma concepção concreta da cultura: 

a) Uma concepção substantiva: segundo a qual "as significações ou as estruturas 

culturais encontram-se relacionadas, enredadas com um plano de conduta e 

ação vital" 

b) Uma concepção dinâmica: "que insiste no caráter histórico, contextual e 

polissémico das significações culturais e, em particular, da chamada "identidade 

cultural". 

"O símbolo apresenta, para a fenomenologia, dois aspectos principais: a encarnação 

e a polissemia. Não falamos de símbolos abstratos mas concretos: é a própria existência 

que é simbólica, é o próprio homem que é símbolo( ... )Em outras palavras, a fenomenologia 

reconhece no símbolo a correspondência entre o homem e o sentido, ou, em termos mais 

técnicos, entre o significante e o(s) significado(s): há sentido no símbolo porque se trata do 

homem; há significantes porque há significados existencialmente vividos". Rezende 

(1990:27) 

c) Uma concepção subjetiva: "que observa a cultura desde o ponto de vista do 

participante, do sujeito criador da cultura" 
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d) Uma concepção comunitarista: "de acordo com a qual o sujeito criador de 

cultura e inseparável do acúmulo de relações intersubjetivas que o constituem, e 

que dão valor, sentido e realidade á sua ação" 

Outra oposição mencionada por Ramirez(1996) em relação ao conceito de cultura é 

a oposição entre a cultura como realidade única e cultura como realidade plural, quer dizer, 

entre os conceitos de universalismo e pluralismo cultural. Assinala que "o uniformalismo 

pode se definir como uma posição não neutra sobre a diversidade cultural. De acordo com 

esta perspectiva a diversidade constituí simplesmente uma realidade de fato, algo assim 

como um defeito na história da espécie humana. Se assume que a diversidade cultural é 

uma realidade que será ou terá que ser superada em algum momento futuro" (p.79). Ou 

seja, que o pressuposto básico desta concepção é a existência de um processo uniforme e 

linear ao longo da história, no qual se terão que sacrificar as diversas singularidades 

culturais, ou fatalmente dissolvê-las. No entanto, conforme assinala o autor, cultura é 

totalidade e a totalidade é cultura, e a define como uma ordem de significações que "por 

uma parte não podem ser deduzidas de outras prévias, nem de qualquer outra ordem pré

existente, que são criadas e, por outra parte, que nos remetem a questões que são essenciais 

para a sobrevivência humana como tal ( ... ) que as questões essenciais não podem ser 

decididas é uma conseqüência que não podemos senão assumir". (p.79-80) 

Acolhendo a proposta de Richard Sheweder que estabelece a distinção entre dois 

conceitos de racionalidade, irracionalidade e não racionalidade, veremos que o autor 

indica que o primeiro e segundo conceito estão se referindo a comportamentos que se 

ajustam (conduta racional) ou não se ajustam (conduta irracional, a critérios empíricos e/ou 

critérios lógicos). Segundo Shweder, citado por Ramirez (1996): "o pensamento iluminista 
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é aquele que não nos deixa mais opção que escolher entre estes dois tipos de conduta" e, 

acrescenta o autor, que justamente "a não racionalidade, se refere a algo distinto: aos casos 

em que os cânones de racionalidade, validade, verdade e eficácia estão simplesmente fora 

de lugar. Quê é esta possibilidade? Que o pensamento é mais que a razão e a evidência (a 

cultura, o arbitrário, o simbólico, a semiótica), que muitas de nossas idéias e práticas estão 

além da lógica e da experiência ". Ramirez (p.80). 

Baseado nesses pressupostos, Ramirez assinala que "a ordem do não racional é, 

pois, o âmbito próprio do que chamamos, cultura. E é a singularidade de cada forma de 

determinar (na realidade, de estatuir) o que não pode ser decidido, o que dá conta e razão 

da diversidade de culturas, de sua necessidade e verdade". É pois, justamente por esse 

caminho que se vai ao originário, ao intuitivo da fenomenologia, ao vivido. 

Ante esses argumentos que valoram a diversidade cultural, o autor previne também 

contra o que seria uma perspectiva inaceitável da mesma, isto é, a simples perspectiva 

abstrata e amorfa do pluralismo, segundo ele, deve-se entender a pluralidade "não como 

um conjunto de unidades atomistas (as culturas), plenamente específicas, imutáveis, 

cerradas e isoladas". Ramirez (1996:81-82). Conclui-se que é preferível falar em 

multiculturalidade unitária e não em pluralismo ou homogeneidade. Ao perguntar, em que 

consiste o valor da diversidade e singularidade cultural, retoma a dualidade do conceito de 

cultura, a conhecida oposição entre cultura concreta e cultura abstrata para assinalar que "a 

cultura concreta é, necessariamente singular, e que esta vale e só vale, porque é a forma de 

realização do ser concreto, real e verdadeiro da cultura ( ... ) enfim, a razão da diversidade 

cultural é o caráter necessariamente concreto do ser da cultura, de toda cultura" (p.83). 
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Convém distinguir o significado de singularidade como cita Dartigues (1996): "A 

singularidade caracteriza ( ... ) a pessoa em sua própria essência ( ... ) cada um é um indivíduo 

absoluto, devendo sua individualidade não a fatores extrínsecos, mas ao que mais 

intimamente o constitui. Conseqüentemente, a relação da pessoa com o mundo será tão 

singular quanto o é a pessoa, o que permite dizer que, se cada pessoa é uma vocação, 

haverá tantos mundos pessoais ou "microcosmos" quantas vocações." (p.150). 

Isso quer dizer que, na troca, é que nós somos, no convívio é que nós nos 

enriquecemos e saber lidar com as diferenças culturais é ser uma pessoa capaz de transitar 

interculturalmente sem perder o direito à sua própria cultura, sem abandonar as suas raízes 

culturais. 

Segundo Ortiz (1996) "a categoria mundo" encontra-se, assim, articulada a duas 

dimensões, vincula-se primeiro ao movimento de globalização das sociedades, 

significando também uma "visão de mundo", um universo simbólico específico à 

civilização atual. Nesse sentido ele convive com outras visões de mundo" (p.29). 

Complementando, Dartigues (1996) indica que "esses mundos não são fechados 

uns aos outros a ponto de sua multiplicidade tomar impossível a unidade de um mundo 

comum. Este se enriquece, ao contrário, com a multiplicidade das perspectivas pessoais e 

cada uma dessas perspectivas se enriquece, por sua vez, no mundo comum, com todas as 

demais perspectivas complementares" (p.150). 

Neste ponto, a trasnsculturalidade acontece quando "a subjetividade como uma 

intersubjetividade, mostra-se na concretude do encontro essencialmente humano, na 

conversa quando o que diz tem sentido para aquele que fala e para aquele que ouve, 
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quando já não se sabe mais quem fala e quem ouve, quando se estabelece uma autêntica 

relação em comum". Fraga (1999(2), 158) 



3 
Comunicação Intercultural 

Este capítulo introduz conceitos a respeito do processo de comunicação 
verbal e não verbal no relacionamento humano intercultural, indicando 
suas dimensões, os fatores que determinam a sua efetividade e as 
barreiras que as limitam. Também, apresenta e caracteriza a 
competência intercultural necessária para lidar com as diferenças 
culturais. 

3.1 Comunicação no relacionamento humano intercultural 

É vital começar com uma clarificação terminológica que permita esclarecer os 

conceitos utilizados no decorrer do trabalho. Rodrigo (1997), faz distinção entre 

multiculturalismo e interculturalidade. Considera multiculturalismo a coexistência de 

diversas culturas em um mesmo espaço real, mediato e virtual enquanto a 

interculturalidade refere-se às relações que se dão entre as mesmas. O multiculturalismo 

marcaria o Estado, a situação de uma sociedade plural do ponto de vista de comunidades 

culturais com identidades diferenciadas, ao passo que a interculturalidade faria referencia à 

dinâmica que se dá entre essas comunidades culturais. 

Dentre as conclusões que chega Rodrigo (1997) destacam-se as seguintes: " os 

contatos entre culturas tem sido durante muito tempo um espaço de confrontação, a 

interculturalidade, pretende-se que, o antes possível se converta num espaço de 

cooperação, para acabar sendo simplesmente um espaço de humanização" (p.20). 
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Complementando e enriquecendo o termo, Fraga (1998a
) indica que a 

interculturalidade "é o inter-relacionamento entre diferentes culturas nas suas diversas 

dimensões ( ... ) nesse movimento inter-relaciona! as vivências podem ocorrer quando o 

trânsito intercultural é autêntico, Movimentos dessa natureza possibilitam aos envolvidos 

uma melhor compreensão de suas diferenças". A autora caracteriza a interculturalidade e 

transculturalidade como movimentos intercomplementares: "A interculturalidade entre 

sujeitos pode possibilitar o livre trânsito intercultural, enquanto a subjetividade se 

manifesta mais como uma intersubjetividade. É nesse ponto que a transculturalidade 

aparece como um saber, para compartilhar com os diferentes suas diferenças e ainda, como 

um poder de possíveis transformações, orientadas para o em comum" (p.8). 

A comunicação intercultural está se tomando cada vez mais importante na medida 

em que os povos vem sendo interconectados, porém a habilidade de comunicação, como 

indica Moore (1996) "não se refere simplesmente ao uso de idiomas, tomando-se uma 

necessidade mais aguda e passando a exigir conhecimento intercultural". Para isso, 

também é necessário entender que comunicação "é o que permite aprender como entender

se mutuamente e inter-relacionar-se" ao se referir à habilidade de comunicação, a autora 

citada diz que "é o elo entre o passado e o presente, possibilitando a continuidade de uma 

corrente cultural, a cada nova geração, para a construção de novos conhecimentos, 

pressentidos de alguma forma no passado" (p .131). 

Comunicação ao dizer de Rector (1990) é "manifestar uma presença na esfera da 

vida social. É estar-no-mundo-junto-com outros". 
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3.2 O processo de Comunicação 

Em linhas gerais a comunicação pode ser concebida como um processo através do 

qual se transfere mensagens de uma pessoa a outra, que inclui não somente informações, 

mas também sentimentos, atitudes e motivações entre as partes, seja consciente ou 

inconscientemente. Antes de que tenha lugar a comunicação, deve existir um propósito 

expresso como mensagem, o mesmo que será passado da fonte para o receptor. A 

mensagem é convertida numa forma simbólica (codificar) e passada através de algum meio 

(canal) para o receptor, que re-traduz a mensagem (decodificar). O resultado segundo 

Rezende (1990) é a transferencia de significados de uma pessoa a outra dotadas de sentido. 

"estamos no mundo dos signos, da linguagem e mesmo da língua. No uso de 

semelhantes signos, os homens estabelecem normas e códigos a partir dos quais a 

interpretação se toma possível ( ... ) No entanto, o conhecimento da gramática não é 

suficiente para uma interpretação propriamente dita. Mais do que o conhecimento da 

gramática, a interpretação simbólica supõe o senso do sentido, a sabedoria, no sentido que 

os antigos devam a esta palavra" (p.31). 

A seguir serão descritos os elementos da comunicação: 

• Emissor: Pessoa ou grupo de pessoas que têm como objetivo comumcar, idéias, 

necessidades, desejos, intenções e informações a outras. 

• Código: Um código pode ser definido como qualquer grupo de símbolos capaz de ser 

estruturado de maneira a ter significação para alguém. Os idiomas, a música e a pintura 

são códigos. 
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• Símbolo: Em sua etimologia "o símbolo significa precisamente a concentração 

semântica do sentido e dos sentidos, e sua articulação numa estrutura concreta, no 

interior da qual há também circulação do sentido" Rezende (1990:27). E o que permite 

à linguagem simbólica é "representar o mundo, tomar presente aquilo que está ausente. 

Além disso, nos introduz no tempo, porque permite relembrar o passado e antecipar o 

futuro pelo pensamento. Desta forma a linguagem simbólica nos faz presentes no 

mundo" (Aranha &Martins :1998). 

• Codificação: O emissor organiza a informação a ser transmitida através de uma série 

de símbolos ou códigos. 

• Mensagem: É a forma física na qual o emissor codifica a informação, quer dizer é a 

tradução de idéias, objetivos e intenções num conjunto sistemático de símbolos ou 

código. 

• Canal: É o intermediário, o condutor de mensagens, é o meio através do qual são 

passadas as mensagens. Os canais mais comuns são o ar para as palavras faladas e o 

papel para as letras e, para que a comunicação seja eficaz e eficiente o canal deve ser 

adequado à mensagem. 

• Receptor: É a pessoa a quem se dirige a mensagem e cujos sentidos percebem a 

mensagem do emissor. 

• Decodificação: É a etapa através da qual o receptor procura interpretar o significado 

dos símbolos ou códigos empregados para transmitir a mensagem, traduzindo-a em 
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informações significativas. Este é um processo de duas etapas: o receptor primeiro 

deve perceber a mensagem e, em seguida, interpretá-la 

• Ruído: Fatores que distorcem a qualidade de um sinal ou afetam a fidelidade da 

comunicação, ou seja, qualquer coisa que confunde, perturbe, diminua ou interfira na 

comunicação podendo ocorrer em qualquer estagio do processo. 

• Retroalimentação: O reverso do processo de comunicação. Ocorre quando o receptor 

expressa sua reação à mensagem do emissor. 
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Figura 3.1 o processo da comunicação 

Fonte: Elaborado e adaptado a partir de BERLO, David (1970) 

Além das diferenças individuais das pessoas que representam o objeto de estudo em 

especial dos psicólogos, este estudo considera as diferenças culturais de pessoas, grupos, 



54 

organizações, nações, o que é inerente à analise do treinamento e do desenvolvimento 

intercultural. 

3.3 Fatores que determinam a efetividade da comunicação 

A comunicação intercultural como dimensão do treinamento e desenvolvimento dos 

profissionais na organização precisa considerar além da eficácia, voltada para resultados, a 

efetividade, isto é, contribuir para uma postura social da empresa favorecendo o processo 

de cidadania entre seus empregados. Para que esses objetivos desafiadores se concretizem 

é preciso promover a relevância do humano na gestão, considerando todas as pessoas 

envolvidas, como: clientes internos e externos, fornecedores, parceiros, órgãos 

governamentais 

Segundo BerIo (1970), há pelo menos quatro fatores ligados à fonte ou emissor e 

receptor que podem aumentar a fidelidade do processo de comunicação. São eles: a) suas 

habilidades comunicativas, b) suas atitudes, c) seu nível de conhecimento e d) sua posição 

dentro do sistema cultural social. 
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Figura 3.2 Fatores na fidelidade da comunicação 

Fonte: Elaborado a partir Elaborado a partir de BERLO, David (1970) 

a) Suas habilidades comunicativas 
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o autor indica que há cinco habilidades verbais de comunicação: a escrita e a 

palavra (codificadoras); leitura e audição (decodificadoras) e finalmente o pensamento ou 

raciocínio. Assinala que os níveis de habilidade comunicativa da fonte determinam de duas 

formas a fidelidade da comunicação. Primeiro afetam a capacidade de analisar os objetivos 

e intenções, segundo, afetam a capacidade de codificar mensagens que exprimam o que a 

fonte pretende. 
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b) Atitudes 

As atitudes de uma fonte de comunicação afetam os meIOS pelos qUaiS ela 

comunica, de três maneiras: 

• Atitude para consigo mesmo: Pode ser positiva, negativa, de nervosismo, e como 

indica Berlo: "Todo o complexo de variáveis que se reúnem para formar a 

"personalidade" do indivíduo tem relação com o conceito de atitude quanto a si mesmo 

na comunicação". 

• Atitude para com o assunto: É a atitude que se tem em relação ao assunto o que 

aparece nas mensagens. No entanto, alguns comunicadores podem ocultar (evitar a 

decodificação ), porém, essas atitudes transparecem. 

• Atitude para com o receptor: Uma atitude negativa ou positiva para com o receptor 

afeta a mensagem da fonte e afeta a maneira pela qual as pessoas vão reagir à 

mensagem da fonte. 

Atitude, no âmbito deste estudo, refere se à postura que os suj eitos assumem em 

suas ações e reações nas relações interculturais. Isto quer dizer que seria uma posição 

precária ignorar a postura filosófica dos sujeitos em suas práticas no treinamento e no 

desenvolvimento intercultural. Independentemente de sua condição ser a de treinando, de 

instrutor, de pesquisador ou, ainda, de gestor desses processos na organização. 

c) Nível de Conhecimentos: 

Obviamente a bagagem de conhecimentos da fonte em relação ao assunto afeta a 

mensagem, sendo válida toda informação adquirida pelo estudo ou pela experiência. 
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d) Sistema Cultural Social: 

É preciso levar em consideração a posição da fonte no sistema sócio-cultural, além 

dos fatores pessoais, tais como: habilidades comunicativas, atitudes e conhecimentos. 

"Precisamos conhecer o contexto cultural no qual se comunica, as crenças e os 

valores culturais que lhe parecem dominantes, as formas de comportamento aceitáveis ou 

não aceitáveis, exigidas ou não exigidas em sua cultura, precisamos saber sobre as suas 

expectativas tanto como as de outros a seu respeito" Berlo (1970:51). 

3.4 Barreiras na comunicação 

Figura 3.3 Barreiras da comunicação 

Estas são algumas das barreiras mais comuns à comunicação eficaz: 



58 

• Percepções diferentes: Pessoas com conhecimentos e experiências diferentes 

costumam perceber o mesmo fenômeno a partir de perspectivas diferentes, e a maneira 

como é percebida a comunicação é influenciada pelas circunstâncias em que ela ocorre. 

• Diferenças de Linguagem: Geralmente relacionadas a diferenças nas percepções 

individuais. Para que o emissor e o receptor se entendam as palavras devem significar a 

mesma coisa para ambos. 

• Ruído: Aparecem uma série de ruídos que interferem na intenção de comUnIcar com 

o outro.Exemplo: a fofoca, o clima emocional (se é tenso), além das diferenças 

culturais. 

• Filtros: É algo que vem do interior das pessoas na relação de comunicação com o 

outro. Exemplos de filtros são as ideologias e os valores. As diferenças culturais 

também podem funcionar como filtros perceptivos para captar sutilezas ou uma 

barreira que manipulando deliberadamente ou não a informação para fazê-la aparecer 

mais favorável ao receptor. 

• Reações emocionais: As reações emocionais tais como raiva, amor, autodefesa, ódio, 

ciúme, medo, vergonha influenciam o modo de compreender a mensagem do outro e o 

modo como influenciamos o outro com nossas mensagens. 

• Preconceitos e estereótipos: Os estereótipos, por exemplo, são uma poderosa arma 

contra a comunicação, uma vez que as pessoas que estão fora de um determinado grupo 

são vistas sob uma ótica deformada, o que prejudica ou até impede a sua integração. 
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• Tensão, choque ou estresse cultural: Dificultam o processo de comunicação devido à 

sentimentos de inadequação, desconforto, incerteza do comunicador em falar 

adequadamente e se comportar segundo as regras sociais existentes em dada cultura. 

• Ignorância das regras culturais de comunicação: Compreende o desconhecimento 

da comunicação não verbal, fundamentalmente. Segundo as pesquisas na área, 65% da 

comunicação humana é não verbal. 

• Inconsistência nas comunicações verbais e não-verbais: As mensagens que 

enViamos ou que recebemos são fortemente influenciadas por fatores não verbais, 

como os movimentos do corpo, as roupas, a distância que estamos da pessoa com quem 

estamos falando, as nossas expressões faciais, movimentos dos olhos e contato físico 

entre outros, que variam muito de uma cultura para a outra. Na verdade, os diferentes 

comportamentos sociais e, até mesmo, as posturas corporais são produto de uma 

herança cultural, de tal forma que pessoas de culturas diferentes podem ser facilmente 

identificadas segundo a sua forma de agir, vestir, caminhar, além da diferença de 

idioma. Por tudo isso, o idioma não é a única forma de nos comunicar, tão importante 

como este ou, mais ainda, é a comunicação não verbal. Os gestos intencionais, as 

posturas intencionais ou não, o contato físico ou outras manifestações corporais 

enfatizam uma mensagem, anulam a mesma esta e podem mostrar as verdadeiras 

intenções dos indivíduos ou tomá-las veladas, daí um dos grandes desafios da 

caomunicácão. 

"Há momentos, em que o que a pessoa diz com o corpo desmente o que ela está 

dizendo com a língua. Sigmund Freud escreveu uma vez: nenhum mortal consegue 
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guardar segredo. Se seus lábios estão em silêncio, ele fala com a ponta dos dedos, a 

traição escorre por todos aos seus poros". Hiraswa & Markstein ( apud Fraga( e), 

1999:47) 

Segundo Dalh (1998) o estudo da comunicação não verbal compreende: 

• Kinesis: é a descrição das posições e da movimentação do corpo humano que difere de 

uma cultura a outra. Compreende os gestos com as mãos e braços tais como abraços, 

aperto de mãos entre outros. Para complementar busca-se em Rector (1990) o conceito 

de gesto entendido como: "uma ação corporal visível, pela qual um certo significado é 

transmitido por meio de uma expressão voluntária" (p.23). 

• Proxemics: Refere-se ao modo em que as pessoas estruturam o espaço ao seu redor. O 

Antropólogo Edward T.Hall foi um dos pioneiros do estudo das necessidades espaciais 

do homem. Conforme indica Rector (1990 "o valor funcional do espaço e dos objetos é 

culturalmente estabelecido" (p.72). 

Há vários autores que exemplificam os fatores culturais que influenciam sobre a 

questão da distância ou da proximidade corporal entre interlocutores, por exemplo, que os 

norte-americanos, ao conversarem numa reunião mantinham uma distancia entre 46 e 122 

em. E permaneciam no mesmo lugar durante a conversação, porém, quando um japonês 

falava com um norte-americano, os dois caminhavam pelo recinto; o norte-americano 

retrocedendo e o japonês avançando. Isso indica que o japonês estava invadindo a zona 

íntima do norte-americano e isso o obrigava a retroceder para fazer seu próprio ajuste 

espacial. 



61 

Os árabes gostam de contatos próximos, em algumas ocasiões ficam literalmente 

olhando muito perto e respirando nos rostos uns dos outros. 

• Aparência: a forma como uma pessoa se apresenta, está correlacionada com a 

avaliação daquela pessoa. Aparência refere-se tanto à aparência biológica quanto à 

aparência adquirida. No primeiro caso, inclui-se a cor da pele, cor e forma de olho, 

textura e cor de cabelo, estatura e estrutura de corpo. Da mesma maneira que o modo 

de vestir, como prolongamento de corpo, compõe a pessoa, indicando quem é o que ela 

representa. Na maioria das sociedades ocidentais o temo é o traje formal que reflete 

profissionalismo, mas isso não ocorre em todas as sociedades. Nas orientais seriam as 

túnicas. 

• Posturas: Indica a posição como, por exemplo, a maneira de se sentar. Toda postura é 

"um modo de se manter o corpo, compondo seus movimentos". Rector (1990:68), 

portanto: "A postura humana possui significado comunicativo. E, tal como sucede a 

muitos outros comportamentos não verbais, a variável mais sensível para o estudo das 

posturas do corpo é a cultura" Rector (1990:68). 

• Oculesis: É o uso dos olhos num processo de comunicação, contato que parece 

constituir o ponto de partida da maior parte de interações sociais. Na maioria das 

culturas ocidentais o uso do contato direto simboliza escuta e atenção, porém é visto 

como desfavorável nas culturas asiáticas. Um outro exemplo fornecido por Rector 

(1990) diz que: "Em certos países africanos, sobretudo os de fala francesa, a mulher, ao 

falar com um homem, deve dirigir o olhar ao chão em sinal de respeito e submissão, se 
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ela fitar o interlocutor nos olhos, significa leviandade, e este poderá fazer-lhe um 

convite galante" (p.36). 

• Haptics, tacesics: se trata da maneira de "tocar" que pode ser percebido como hostil 

em algumas culturas ou como íntimo em outras. Por exemplo o aperto de mãos, a 

freqüência e grau do contato. Rector (1990), faz alusão ao abraço brasileiro: " O abraço 

brasileiro, efusivo e intenso, pode parecer estranho a europeus ou norte-americanos. 

Para estes povos, o "abração" pode ser uma manifestação de agressividade. vendo dois 

brasileiros que dão sonoras palmadas nas costas um do outro, um francês ficará sem 

saber se os deve separar ou chamar a policia". 

• Paralinguagem: A velocidade de falar, o tom da voz, o volume, e a quantidade do 

silencio, entre outros, são diferentes nos variados contextos culturais. Por exemplo: 

para os europeus os americanos falam muito alto, o que pode ser interpretado 

freqüentemente, como comportamento agressivo ou pode ser visto como sinal de 

comportamento inculto. 

• Simbolismo: e outras formas de comportamento de comunicação não verbal passiva 

são um fator de influência principal para problemas de comunicação entre culturas 

como, por exemplo, os significados das cores e dos números. 

Pelo fato da comunicação ser essencialmente cultura, ao planejar e executar um 

projeto de treinamento e desenvolvimento intercultural, é fundamental orientar-se de 

acordo com os termos a seguir. 
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3.5 Dimensões da Comunicação 

Mendenhall, Punnett & Ricks (1996) assinalam que existem CInCO dimensões 

fundamentais na comunicação humana: 

• Dimensão 1: A comunicação é um processo 

A comunicação não tem começo nem fim detenninado, trate-se apenas de um 

intercâmbio de mensagens entre duas ou mais pessoas. BerIo (1970) já assinalava isso: 

"quando chamamos algo de processo, queremos dizer também que não tem um 

começo, um fim, uma seqüência fixa de eventos. Não é coisa estática, parada. É móvel. 

Os ingredientes do processo agem uns sobre os outros; cada um afeta todos os demais" 

(p.29). 

Não se pode afinnar que relacionamento e comunicação interpessoal, embora com 

as mesmas pessoas, se dêem da mesma fonna. Mal-entendidos estarão prestes a 

acontecer, porque as pessoas mudam, as circunstancias do relacionamento mudam, e os 

tópicos da comunicação também. 

• Dimensão No. 2: A comunicação envolve intenções e mensagens expressivas: 

Quando as pessoas estão se comunicando, trocam mensagens verbais e não verbais, 

umas com as outros. O tipo de mensagem representa a intenção da mensagem, ou 

seja, a mensagem é que comunicará a intenção direta do emissor. Em contraste, as 

mensagens expressivas são aquelas enviadas de fonna não intencional ao longo da 

emissão verbal da mensagem. 
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• Dimensão 3: A comunicação é constituída de múltiplos sinais: 

A comunicação humana propaga-se através de uma variedade de sinais, não somente 

por palavras. Kinesic, proxemic e outros sinais captados pelos cinco sentidos são 

"unidades" da comunicação humana. O receptor da comunicação, escuta 

simultaneamente palavras, observa posições do corpo, sinais não verbais (como gestos 

com as mãos), observa a proximidade entre o emissor e o receptor , cheira ou não 

odores ou perfumes do corpo e assim por diante. As intenções e mensagens expressivas 

são enviadas através dessas SInaiS. Se a combinação dessas "unidades" foram 

confortáveis, compreendidas e conhecidas pelo receptor, terá lugar uma comunicação 

clara; ao contrario, se essas "unidades" estimulam confusão no receptor, podem 

provocar mal-entendidos. 

• Dimensão 4: A comunicação depende do contexto para o seu sentido 

"Contexto" quer dizer o grau no qual o emissor e o receptor tem um background de 

conhecimentos e experiência comuns. Isso acontece quando ambos tem uma historia 

comum ou pelo menos compartilham um entendimento, um do outro, da sua vida, 

intenções e experiências. Quando o contexto entre os dois é amplo, muito se pode 

dizer, embora se fale pouco, pois eles podem "ler entre linhas" nas suas comunicações. 

• Dimensão 5: A comunicação depende da competência das pessoas que estão-se 

comunicando 

Se uma pessoa é capaz de enviar e expressar uma mensagem claramente e de recebê-la 

e interpretá-la corretamente, a comunicação é estabelecida. Se uma mensagem não é 
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bem expressa e, por ISSO, é interpretada erradamente, provoca mal-entendidos que 

aparecem nos vários níveis de comunicação. 

Isso quer dizer que muitas vezes acontecem mal-entendidos porque as pessoas 

envolvidas no processo de comunicação carecem da competência necessária para se 

comunicar interculturalmente. 

3.6 Competência Intercultural 

As novas exigências de competências para atuar no mercado globalizado são 

diferentes das anteriormente conhecidas, entre elas se encontram a de ser hábil nas relações 

interpessoais multiculturais, ser flexível, tolerante, capaz de tratar com culturas diferentes, 

capacidade de administrar conflitos em negócios internacionais, e ser conhecedor da 

cultura de outros países, para citar algumas. 

Rodrigo (1997) citando Chen & Starosta define a competência intercultural como a 

"habilidade para negociar os significados culturais e de atuar comunicativamente de uma 

forma eficaz de acordo com as múltiplas identidades dos participantes" (p.13). Alerta 

também para o fato de que uma comunicação eficaz não quer dizer uma comunicação 

totalmente controlada e, sim a que enfrenta ambigüidades. 

A proposta do autor é a de que "para se conseguir uma competência intercultural se 

tem que produzir uma sinergia dos âmbitos cognitivo e emotivo para a produção de uma 

conduta intercultural adequada"(p.15). 

• Competência cognitiva: citando Chen & Starosta, o autor indica que as 

pessoas têm uma competência cognitiva intercultural e consciência culturais. O 
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que, em pnmelro lugar, têm que se ter consciência das nossas próprias 

características culturais e dos processos comunicativos. Em segundo lugar, 

deve-se se conhecer as outras culturas e seus processos de comunicação. 

Para o autor é evidente que um grande conhecimento de outra cultura permitirá uma 

comunicação intercultural mais eficaz. Reconhece que habitualmente se conhece muito 

mais as outras culturas, a maioria das vezes, a partir de posições etnocentricas da própria 

cultura e com os estereótipos que esta oferece, para superar os estereótipos o conhecimento 

profundo do outro servirá para superá-los, obrigando a procurar interpretações alternativas 

a dos lugares comuns. Essas interpretações alternativas aumentarão o nível de 

complexidade cognitiva tendo por tanto uma visão dos outros mais ampla e sutil, fazendo 

interpretações menos rígidas e mais adaptáveis. 

• Competência intercultural emotiva: A competência emotiva se produz 

quando as pessoas são capazes de projetar e de receber respostas emocionais 

positivas antes, durante e depois das interações interculturais; um dos 

problemas emotivos da comunicação intercultural é a ansiedade; e uma 

habilidade que deve se exercer para controlar essa ansiedade e a tolerância 

frente á ambigüidade. Outro elemento importante é a capacidade empática que é 

a faculdade de se identificar com o outro, de sentir o que ele sente, trata-se de 

ser capaz de compreender e experimentar os sentimentos alheios a partir dos 

referentes culturais do outro. 

Outro elemento agregado por Rodrigo é a motivação, ele se pergunta quais podem 

ser as motivações para iniciar uma comunicação intercultural e responde dizendo que são: 
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em primeiro lugar, a curiosidade, o interesse para conhecer as outras culturas com formas 

de atuar semelhantes ou diferentes; em segundo lugar, o desejo de aprender; em terceiro 

lugar o desejo de romper as barreiras culturais e em quarto lugar estaria o desejo de 

reconhecer-se e de reconstruir a identidade. 

De qualquer maneira, como assinala Moore (1997) "a necessidade e a importância 

da construção de pontes de entendimento interculturais e de cooperação internacional são 

fatos concretos" (p.127) e é necessário desenvolver uma percepção intercultural que 

reconfigure nossa forma de olhar o mundo. 



4 
Diversidade Cultural 

Neste capitulo apresenta-se os argumentos que indicam a importância da 
administração da diversidade no mundo global dos negócios, indicando 
como se da, e em quais dimensões, o processo de adaptação 
intercu/tural. 

4.1 Administração da Diversidade Cultural 

As recentes tendências da globalização fazem com que os administradores prestem 

atenção nas diferenças culturais como o indica Cox, Taylor & Blake (1991), mostrando 

como a administração da diversidade pode criar vantagem competitiva. Indicam seis 

dimensões vinculadas à performance dos negócios que são impactados diretamente pela 

administração da diversidade cultural: custo, adquisição de recursos, marketing, 

criatividade, resolução de problemas e flexibilidade organizacional. 

Consultores, acadêmicos e líderes de empresas consideram que as organizações 

devem responder às mudanças decorrentes da globalização, valorando a diversidade, que 

se apresenta-se em espaços definidos, onde coexistem grupos humanos com diferentes 

tradições culturais. A opinião deles é que uma boa administração da força de trabalho 

diversificada converte-se em uma vantagem competitiva potencial para a organização. 

Neste ponto, é oportuna a presente citação de Moran, Harris & Stripp (1996:48): 

"O multiculturalismo se tomou uma fonte de vantagem competitiva. Combinações 

de diferentes traços culturais podem resultar em inovações, flexibilidade e velocidade 
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necessárias para o sucesso no mundo moderno. Se adequadamente direcionado, o 

multiculturalismo representa o recurso mais valioso de uma organização global". 

Da mesma forma os referidos autores assinalam que : "a composição de equipes de 

trabalho está se tomando cada vez mais multi cultural. As pessoas podem ser de diferentes 

partes de um país ou de diferentes nacionalidades ( ... ) os líderes de equipe têm de ser 

capazes de pôr em prática sua competência intercultural" (Moran, Harris & Stripp (1996). 

Os autores fazem referência a um estudo que chegou à conclusão a respeito do que os 

membros de equipes transculturais especialmente necessitam. Ver Tabela 4.1 

Tabela 4.1 Equipes Transculturais 

EQUIPES TRANSCULTURAIS 

Os seus membros precisam de: 

• Pensar em termos multidimensionais enquanto consideram os diferentes lados das 
questões. 

• Lidar com ambigüidade, mudança de papéis, aparente falta de estrutura e 
diversidade de estilos pessoais e profissionais, assim como sistemas socio-políticos. 

• Facilitar a comunicação transcultural e as interações positivas, especialmente 
quanto à sensibilidade à dificuldades lingüisticas das várias mIcro ou 
macroculturas. 

• Cooperar com situações desconhecidas ou incertas durante as mudanças aceleradas 
na vida, nos estilos e ambientes de trabalho. 

• Negociar configurações de trabalho aceitáveis com pessoal de antecedentes e 
expectativas culturais diferentes. 

• Reconhecer e superar as diferenças nacionais e internacionais na definição de 
problemas e nos procedimentos para as soluções que CrIam as respostas 
organizaci onais apropriadas. 

• Passar a se sentir bem com informalidade, feedback e desempenho voltados para 
resultados. 

Fonte: Elaborado e adaptado a partir de MORAN, HARRIS & STRIPP (1996) 
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Com o intuito de superar processos unificadores e homogeneizadores, achamos que 

é necessário uma corrente de reflexão que leve á modificação substancial das práticas 

administrativas e que estimule, nos executivos, uma administração da diversidade com 

uma postura filosófica para ver a essencialidade do humano, com a qual o administrador 

assuma a sua responsabilidade com o outro, assuma um novo papel e não simplesmente se 

abandone ao seu papel "abstrato". A proposta da fenomenologia é que cada um de nós está 

enredado no mundo e, ao mesmo tempo, enredado com o outro, o qual pressupõe se tenha 

uma postura de tolerância e de respeito frente as diferenças. Visando um auto conhecimento 

que permita conhecer e se dar a conhecer ao outro, num processo onde a subjetividade é 

mais uma intersubjetividade, primeiro tem que se ter conhecimento do outro para conhecer 

a SI. 

Uma vez assumida esta postura, deverão ser traduzidas essas preocupações em 

práticas administrativas transformadoras, que irão além dos critérios de eficiência, eficácia 

e efetividade para o critério da relevância do humano, para legitimar "o ser do humano" no 

mundo da vida, que é o mundo do espírito, donde o homem exerce a sua humanidade e a 

onde se realiza o "em comum". É isso que nos faz refletir sobre o perigo de se considerar a 

cultura somente como um simples meio para atingir objetivos econômicos, quer dizer, 

como um instrumento para fins meramente lucrativos. A proposta pretende mudar a papel 

estratégico, puramente instrumental atribuído à cultura, para que esta adquira um papel 

construtivo de ser do humano. 

Se a cultura vai se converter no diferencial competitivo de uma organização para 

tomá-la cosmopolita face à globalização da economia, é preciso compreender que "ser 

cosmopolita não é considerado uma estratégia de despersonalização para uma 
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padronização internacional, mas sim a permanente e laboriosa construção de uma postura 

que manifesta valores universalmente aspirados, como o respeito às próprias diferenças 

culturais em vias de esquecimento" Fraga (1996:111). Tal postura vai ser propiciada por 

uma abordagem fenomenológica, a mesma que "vai recuperar no originário a 

essencialidade humana que possibilita uma relação autêntica entre as pessoas/profissionais 

em uma organização. Uma relação mais compreensiva do que a cooperação e do que a 

interdependência que é a relação em comum. Com ela, cada um traz a sua singularidade, 

assumindo-a para contribuir, reconhecendo-a já enredada no outro, no tecido do humano, 

do mundo" Fraga (1999b) 

"A abordagem fenomenológica à questão da formação humana, além de fazer 

aparecer o agente humano, mais como uma intersubjetividade, compreendendo o outro, a 

faz também, no âmbito da ação. A dimensão social do ser humano e a sua subjetividade 

como intersubjetividade implicam uma postura do agente como sujeito consciente de sua 

ontologia, exercendo-se como dimensão social e como intersubjetividade, em um ato 

intencional de inserção no curso da ação" 

Essa postura de inserção implica ser com o outro. O "agente" passa a se ver como 

profissional e como pessoa dentro da organização e ver da mesma forma os outros. 

Convêm lembrar que a fenomenologia lida com pessoas, não com a representação delas, 

desenvolvendo uma relação social autenticamente humana, agindo antevendo as possíveis 

conseqüências das suas ações e o administrador ao assumir essa postura deve ser ético, seu 

agir irá considerar o em comum, a humanidade do ser. 
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4.2 O processo de adaptação intercultural 

Quando as companhias se tomam internacionais, passando pelos diversos estágios 

apresentados na Figura 4.1, começam a ter um contato mais intenso com outros países. 

Segundo os estágios de internacionalização, os executivos dessas companhias engajadas 

em atividades globais se confrontam com questões em relação aos empregados enviados ao 

exterior e a forma como eles se desempenham tanto humanamente, quanto 

profissionalmente numa outra cultura e país, muitas vezes marcadamente diferente do seu. 

Mendenhall. Punnett & Ricks (1996) distinguem 4 tipos de força laboral na área 

internacional: 

1. Parent Country nationals (PCNs): Se refere aqueles empregados que são 

cidadãos de um país, sede de uma empresa estrangeira. 

2. Host Country nationals (HCNs): Se refere aos empregados que trabalharão na 

subsidiaria da empresa em outro pais. 

3. Thrird Country nationals (TCNs): São empregados de uma organização 

trabalhando fora do seu país de origem e fora do país a onde é a sede da 

empresa mãe. 

4. Expatriates: Se refere á pessoa que trabalha ou mora num país onde não é 

cidadão. 
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Segundo Mendenhall, Punnett & Ricks (1996) a maior parte dos pesquisadores do 

campo da administração de Recursos Humanos Internacionais têm estudado os fatores 

chaves de sucesso para expatriados e tem tentado isolar: 10 a natureza exata da adaptação 

internacional ; 20 as principais habilidades que contribuem para a adaptação do expatriado 

a uma nova cultura social e de negócios. 

Se essas habilidades transculturais podem ser isoladas, então, as companhias e 

organizações poderiam selecionar pessoas com base no grau que estas as possuem; 

portanto, se a importância dessas habilidades fosse reconhecida, poder-se-ia treinar os 

expatriados que estão em outras cultura e ajudá-los a se adaptarem a essa cultura e ao seu 

trabalho. 
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É farta a literatura que se tem sobre a adaptação intercultural ou internacional. A 

seguir apresentamos a visão de Mendenhall, Punnett e Ricks. (1996) 

A adaptação Intercultural é medida pelo grau em que o expatriado sente-se 

confortável morando e trabalhando na cultura hospedeira. Isso influencia 

significativamente o seu desempenho no trabalho. Começa quando o expatriado deixa o 

seu entorno familiar em outros países e, literalmente, da noite para o dia os expatriados 

encontram-se num mundo novo. Eles têm que se acostumarem ao fato de pensarem, se 

comportarem e crerem de forma diferente do seu país de origem. Com freqüência, não é 

fácil se adaptar a comportamentos estranhos, como arrotar durante o almoço, dirigir sobre 

o lado esquerdo da via, tomar banho em público, entre outros. No entanto, expatriados que 

são enviados para o Japão, entre outros países, têm que lidar com essas preocupações e 

muitas outras. 

Devido ao fato do expatriado não conhecer todas as regras e normas sociais que 

ditem o que é e o que não é um comportamento aceitável no trabalho e na sociedade, 

enfrentará incerteza psicológica. Essa ansiedade vem a tona quando as pessoas não sabem 

como se comportar ou são incapazes de prever o comportamento das outras pessoas para 

com elas. Psicólogos, antropólogos e especialistas em Recursos Humanos concordam que 

esses expatriados tem um forte desejo de reduzir a incerteza psicológica sempre que isso 

acontece. 

Um outro termo que é utilizado freqüentemente para descrever essa insegurança 

psicológica é choque cultural. Quando uma pessoa está em uma nova cultura e não sabe 

como responder a ela apropriadamente, experimenta um choque cultural. 
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4.3 O ciclo do choque cultural e adaptação intercultural 

Muitos pesquisadores têm investigado a dinâmica do choque cultural e têm 

reconhecido, que, em grande escala, o choque cultural, segue o desenho geral da "u-

Shaped Curve" ilustrada na figura 4.2 . Ele apresenta a relação entre o choque cultural e o 

tempo de duração, no qual o expatriado tem morado e trabalhado na cultura hospedeira. O 

ciclo está dividido em quatro fases: 1) Lua de mel, 2) Choque cultural, 3) Adaptação e 

4)Domínio. 

Grau de adaptação 
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Figura 4.2 Adaptação Intercultural 

Fonte: Traduzido de Mendenhall, Punnett & Ricks (1996) 

1) Lua de Mel: Nesta fase, o expatriado está fascinado pela cultura hospedeira. 

Durante esta período o expatriado(a) e sua família estão morando usualmente 
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num hotel até que a sua residência ou alojamento possa ser arrumada. Tudo é 

novo e excitante, os hospedeiros parecem exóticos e interessantes. Geralmente 

durante esta fase a companhia está dando o apoio logístico para ele (a) e a sua 

família. Em resumo, tudo é novo, divertido e aventureiro, mas esta fase termina 

dois ou três meses depois da chegada. 

2) Choque Cultural: Durante esta fase, o expatriado muda a sua forma de ser: de 

estar apaixonado pela cultura hospedeira, passa a se sentir desiludido, frustrado, 

confuso e infeliz morando e trabalhando no exterior. Após um mês ou dois, o 

sistema oficial de apoio da companhia começa a se desvanecer (em função de 

ter que atender os novos expatriados que estão chegando), e o expatriado e a sua 

família são deixados para se virar sozinhos nas suas atividades diárias; em 

outras palavras, os expatriados devem começar a se adaptar com o ritmo diário 

da vida. Na medida em que fazem isso, enfrentam uma série de dificuldades 

relacionadas com as diferenças culturais. 

3) Adaptação: Acontece quando o expatriado começa a aprender as normas e as 

formas de fazer as coisas na nova cultura e no trabalho. É um processo de 

adaptação gradual, que geralmente acontece a partir do nono e décimo mês e 

continua durante o resto de tempo de sua permanência no exterior. Este 

aprendizado gradual da cultura hospedeira exige um esforço intensivo por parte 

do expatriado. 

4) Domínio: O expatriado(a) nesta fase pode "funcionar" eficazmente e disfrutar 

as nuanças da cultura hospedeira e das suas organizações, normas, tradições e 
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atividades. Pode não gostar de alguns dos valores e normas da cultura 

hospedeira, porém, nesta fase de adaptação, ele é capaz de compreender porque 

existem aspectos da cultura hospedeira que ele acha pouco atraentes e também 

percebe isso de maneira diferente. Esta fase envolve um alto nível de 

maturidade intercultural, e é somente alcançado após estudo cuidadoso, esforço 

e desejo de entender a cultura hospedeira. 

Nem todos os expatriados passam por este ciclo da mesma maneira, no entanto, 

evidencia-se que eles passam geralmente cada fase do ciclo. Um fato importante é que 

aqueles que tiveram a oportunidade de receber treinamento intercultural, seja por conta da 

companhia ou por conta própria, antes de partir para o exterior, tendem a se adaptar melhor 

dos quem não o estiveram. Portanto, o choque cultural é menos acentuado para aqueles que 

tiveram treinamento, porque se anteciparam aos desafios, e começaram a se aculturar antes 

de partir do seu país. Esse processo é denominado "socialização antecipada". 

Outra variável que influencia a inclinação da "U-Curve" é a diferença individual. 

Expatriados que possuem habilidades superiores em auto eficácia, disposição para se 

comunicar, vontade para estabelecer relacionamentos com os hospedeiros, tolerância ante a 

ambigüidade e outras habilidades, se adaptam melhor e mais rapidamente do que 

expatriados que não possuem essas habilidades. Para reduzir o estresse do choque cultural 

e aumentar a adaptação internacional, o expatriado tem que aprender as regras sociais da 

cultura hospedeira e as razões pelas quais existem dentro dessa cultura. Da mesma forma 

que se incrementa o nível de adaptação à cultura hospedeira, aumenta-se a produtividade e 

a qualidade de vida do expatriado também aumentará. 
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o choque cultural, tem sido considerado tradicionalmente como uma experiência 

negativa. Segundo Adler (apud Dalh,1998) a noção de um choque de cultura "é pensado 

como uma experiência de aprendizagem profunda que conduz a um grau alto de 

autoconsciência e crescimento pessoal". 

Assim mesmo, Fraga (1999c) apresentando resultados de um projeto cujo propósito 

envolve educação intercultural e pesquisa, chegou à conclusão de que "no momento em 

que o choque cultural não seja percebido apenas como uma ameaça, a ênfase em evitá-lo 

pode ceder algum espaço ao aprendizado, transformando ocorrências de choque em 

vivências, a partir de fatos, ações ou reações agradáveis ou não, que, devido ao potencial 

de aprendizado passem a agregar algum valor". 

Independentemente da leitura que os diversos autores fazem do choque cultural, 

maIS importante será encontrar maneiras de aprender com essas experiências. Posição 

assumida por Fraga (1999c), pelo fato de propor situações que provoquem o choque 

cultural em clima emocional e ambiente favorável à aprendizagem. Isso poderá ajudar 

professores e consultores a ensinar como lidar com esses impactos na prática. 

4.4 Fases da adaptação intercultural 

As pesquisas recentes sobre adaptação internacional segundo Mendenhall. Punnett 

e Ricks (1996) mostram que ela se dá em pelo menos três dimensões: 1) Adaptação ao 

lugar de trabalho no exterior; 2) adaptação para interagir com os hospedeiros e 3) 

adaptação com o ambiente em geral no exterior. 
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Essas pesqUIsas tem descoberto habilidades que ajudam tanto os indivíduos 

expatriados, quanto ás organizações internacionais a lidar com cada uma dessas três 

dimensões. Algumas delas são necessárias para a adaptação nas três dimensões, entretanto, 

outras habilidades tomam possível a adaptação em só uma ou duas delas. Essas relações 

são representadas na Figura 4.3. 

4.4.1 

Cultura Organizaciona 

• Novidade cultural 
organizacional 

• Apoio social 
• Apoio logístico 

Figura 4.3 
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• Conflito 

Individual 
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Adaptabilidade internacional 

Fonte: Traduzido de Mendenhall, Punnett & Ricks (1996) 

Dimensão individual 

Esta dimensão inclui as habilidades interculturais que possui o expatriado as que 

representam o conjunto de habilidades mais importantes e contribuem para a adaptação 

internacional porque estão sob o seu controle e o de ninguém mais. Há três conjuntos 

gerais de habilidades individuais: Auto eficácia, relacionamento e percepção. 
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• Auto eficácia: Muitos pesquisadores têm achado que a capacidade de possuir e 

conservar estável a saúde mental, autoconfiança e a própria habilidade para 

lidar com acontecimentos imprevistos que acontecem em ambiente novo, é 

importante nessas três dimensões da adaptação internacional; são as três 

habilidades neste domínio: resistência ao estresse , competência técnica e 

mecanismos de substituição. as três habilidades neste domínio 

• Relacionamento humano: Abrange habilidades que aumentam a capacidade, o 

desejo e a tendência do expatriado de interagir e desenvolver relacionamentos 

com as pessoas hospedeiras, em qualquer circunstancia, apesar das diferenças 

culturais; não envolve somente a habilidade de falar fluentemente o idioma , 

mas também a vontade de se ,comunicar e inserir aspectos cotidianos e próprios 

da cultura local na sua conversação tais como: provérbios, eventos conhecidos 

da história do país, informação esportiva, celebridades da mídia entre outros. 

Esse comportamento terá o efeito de mostrar aos hospedeiros que os 

expatriados estão interessados neles e na sua cultura e são dignos da sua 

confiança. 

• Percepção: Habilidades que possibilitam aos expatriados a compreensão do 

comportamento, a forma de pensar e agir dos hospedeiros e fazerem deduções 

corretas sobre os motivos de tais comportamentos, ou sej a, autoconsciência 

desenvolvida e percepção aguçada do outro, para apreender suas reações, 

interesses e necessidades. 

I 



81 

4.4.2 Dimensão fora do trabalho 

Existe duas variáveis principais que influenciam a grau de adaptação do expatriado: 

a novidade cultural e a adaptação dos familiares. 

• A novidade Cultural: Inclui as diferenças básicas em valores, normas, religião, 

crenças, papéis que são o resultado da comparação da cultura de origem do 

expatriado com a cultura hospedeira. 

• A adaptação dos familiares: O expatriado pode ter excelentes habilidades 

interculturais e ser muito bom no trabalho, porém, as pesquisas mostram que se 

a esposa e/ou membros da sua família têm problemas de adaptação, ele também 

terá dificuldades. 

4.4.3 Dimensão no trabalho 

A figura 4.3 apresenta quatro variáveis que podem dificultar ou ajudar a adaptação 

do expatriado quando este é enviado ao exterior. 

• Clareza de papéis: Entendimento de novas tarefas, demandas, necessidades e 

deveres. 

• Descrições funcionais: Envolve o grau de flexibilidade de regras, expectativas, 

procedimentos e responsabilidades. 

• Novidade de papéis: Se refere ao grau de discernimento sobre as diferenças 

entre a empresa do país de origem e da nova cultura, no que se refere à 

responsabilidades, tarefas e deveres. 
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• Conflito: Os conflitos de papéis inibem a adaptação internacional e acontece 

quando o expatriado tem sinais controvertidos das pessoas no trabalho com 

relação a seu papel, deveres e níveis de desempenho. Ou seja, conflitos 

ambientais envolvendo atividades do profissional recém chegado. 

4.4.4 Dimensão da cultura organizacional 

Todas as organizações têm uma cultura própria evidenciada nas suas regras, 

normas, expectativas, sanções e procedimentos operacionais, que influenciam a maneIra 

de seus empregados desempenharem o seu trabalho. O expatriado terá que ter habilidades 

para lidar com essa novidade cultural organizacional, ou seja, com as diferenças culturais 

entre filiais e sede. 

Além disso, se a empresa estimula apoio social por parte dos colegas e superiores, 

proporcionando orientações e acompanhamento na chegada e instalação no trabalho assim 

como esclarecimentos sobre o que é e o que não é um comportamento aceitável dentro da 

empresa, reduzir-se-á sua incerteza e ajudará a sua adaptação. Da mesma forma, se a 

empresa oferece apoio logístico aos expatriados e à sua família no que se refere à moradia, 

serviço bancário, de saúde, escolar entre outros, ele sentirá que é um membro de um 

grande grupo social. 



5 
Treinamento e Desenvolvimento 
Intercultural 

Este capítulo apresenta em detalhes conceitos referidos ao processo de 
treinamento e desenvolvimento intercultural, assim como aos conteúdos, 
métodos, técnicas, e seleção do treinador. Também apresenta as 
principais tendências mundiais em T&D no que se refere à presença 
constante do fator Cultura como elemento chave das organizações que 
atuam no mundo globalizado. 

5.1 Conceitos básicos 

o incremento das atividades internacionais e globais das empresas tem aumentado 

a necessidade de treinamento intercultural, tomando-se imperativo em todos os níveis da 

organização conforme indicam Czinkota, Rivoli & Ronkainen (1992), entre outros autores. 

Eles assinalam que, para fomentar a sensibilidade cultural, deve-se instituir programas de 

educação internos, os quais podem incluir comunicação escrita e interações entre 

empregados. Além disso, mencionam também programas de treinamento para aqueles que 

trabalham na linha de frente. 

Mendenhall, Punnett e Ricks (1996) indicam que em função dos negócios globais 

terem lugar além das fronteiras nacionais, os administradores precisam entender e 

apreciar as diferenças entre as nações, porque exibem uma variedade de perfis e ambientes 

inerentes à sua própria cultura. Ao mesmo tempo, são vários aspectos da organização como 
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contabilidade, finanças, marketing e legislação trabalhista que diferem marcadamente de 

uma localidade a outra. 

A efetiva administração no mundo globalizado, depende em parte do 

reconhecimento das diferenças culturais encontradas ao redor do mundo. Portanto, os 

autores insistem na formulação e implementação de políticas estratégicas de administração 

de recursos humanos que levem em consideração o fator cultura e as suas diversas 

variáveis tais como: religião, valores, atitudes, normas, legislação, e elementos da 

comunicação verbal e não verbal, especialmente no que se refere a treinamento e 

desenvolvimento de pessoal. 

Concordando com essa visão Harris, Moran, Stripp (1996) têm defendido o 

gerenciamento das diferenças culturais e colocado como desafio para os gerentes da área 

de Recursos Humanos o seu engajamento na equipe gerencial estratégica corporativa, que 

exigira que eles "repensem e reenquadrem seus papéis como pensadores estratégicos, 

gerentes sistêmicos e especialistas transculturais, capazes de atender às necessidades de 

uma força de trabalho global para um mercado global". 

Embora as organizações estejam desenvolvendo várias iniciativas para valorar e 

administrar a diversidade cultural nas mesmas, o treinamento é uma das estratégias mais 

amplamente utilizadas. É referido freqüentemente, como treinamento e educação para 

conscientizar acerca das diferenças individuais e também como processo de transformação 

que tem acontecido na força de trabalho, com a finalidade de promover mudanças de 

comportamento requeridos para administrar e trabalhar com as mais diversas 

possibilidades de desenvolvimento do "ser do humano". 
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Convém, neste ponto, definir treinamento e desenvolvimento: "Treinamento, 

colocado em uma escala, busca resultados mais pontuais, técnicos, procedimentais e 

mensuráveis. Desenvolvimento, porém, como abordagem educacional ao treinamento, 

apresenta metas em aberto, preocupa-se, além dos resultados, em antecipar possíveis 

conseqüências do desenvolvimento intercultural, ultrapassa o interesse por eficiência e 

eficácia, em direção à efetividade social e política, pela relevância do humano na 

globalização" Fraga (1998:119). 

5.2 Beneficios do treinamento intercultural 

Se apropriadamente conduzido, o treinamento intercultural pode trazer muitos 

beneficios efetivos para a organização e os seus empregados. Simons (apud Wentling & 

Palma, 1992) observa três áreas nas quais podem se atingir ganhos substanciais: 

1. O nível gerencial: Poderia obter muitos beneficios quando existe um 

treinamento eficaz na organização. Os administradores se tomariam maIS 

eficazes porque distribuiriam apropriadamente as tarefas no trabalho, e ao 

mesmo tempo avaliariam adequadamente os empregados. Adicionalmente o 

treinamento intercultural pode lhes ajudar a melhorar a formulação e 

implementação de políticas de recrutamento e seleção. 

O trabalho dos administradores sena facilitado, uma vez que decresceria o 

absenteísmo e incrementar-se-ia a cooperação. Os empregados, por sua vez, 

serão participantes mais ativos e, portanto, serão membros de uma equipe de 

trabalho mais eficaz e eficiente. Conseqüentemente, com uma equipe de 



86 

trabalho maIS diversificada, os administradores obterão maIS idéias para a 

inovação dentro da organização. 

2. Os empregados: Também obterão beneficios, com a sua motivação, o moral 

incrementa-se, tomando-os mais satisfeitos com o seu trabalho e mais 

comprometidos com o seu crescimento profissional, visto que o desempenho 

intercultural toma-se um critério para o sucesso. 

3. A organização e o seu ambiente melhoram: A força laboral toma-se mais leal 

à organização, porque os empregados desenvolvem um senso de domínio sobre 

certos aspectos culturais. Ao mesmo tempo, a comunicação melhora devido ao 

compartilhamento de informação. Adicionalmente, a organização é capaz de 

economizar custos de treinamento em função da retenção de seu pessoal.. 

Juntamente com esses beneficios, Loden & Rosener (apud Wentling & Palma, 

1991) têm identificado que as organizações que valorizam a diversidade têm uma 

vantagem competitiva e estão em melhor situação e à altura das mudanças; O treinamento 

intercultural também pode ajudar a criar um ambiente onde todos os empregados percebam 

que são valorizados e podem contribuir com todo seu potencial. 

5.3 Tipos de Treinamento Intercultural 

A literatura mostra três tipos ou fases de treinamento: 1) Treinamento com ênfase 

na conscientização, 2) Treinamento com ênfase nas habilidades, e 3) Treinamento 

integrado com outros tipos de treinamento. 
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5.3.1 Treinamento Intercultural baseado na conscientização 

Este tipo de treinamento está desenhado para incrementar o conhecimento e a 

sensibilidade dos empregados em relação a temas de Interculturalidade. O principal 

objetivo é proporcionar informação sobre a diversidade, aumentar a consciência e 

sensibilidade através da descoberta de suposições, preconceitos, avaliação de atitudes e 

valores, corrigir mitos e estereótipos e adotar uma postura de compartilhamento tanto em 

forma individual quanto grupal. 

Da mesma forma, está desenhado para promover sentimentos de unidade, 

tolerância, e aceitação dentro da estrutura e cultura organizacional existente. Porém, muitas 

companhias acham que sem um treinamento de habilidades para lidar com diferenças 

culturais, os empregados talvez percam a noção do que fazer com os seus novos 

conhecimentos e compreensão em relação à interculturalidade. 

5.3.2 Treinamento Intercultural baseado nas habilidades 

O treinamento intercultural baseado nas habilidades vai além do incremento da 

consciência. Fornece aos empregados um conjunto de habilidades que lhes permitem se 

relacionar eficazmente com a diversidade do local de trabalho. Este tipo de treinamento 

tem três objetivos básicos: 

1. Construir novas habilidades de interação intercultural, 

2. Reforçar as habilidades existentes, 

3. Inventar metodologias de construção de habilidades. 
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Este tipo de treinamento, na maioria dos casos pode ser considerado como uma 

segunda fase ou integrada em outro programa baseado em habilidades que proporcionem 

informação mais específica sobre normas culturais de grupos diferentes, e como isso, pode 

afetar o comportamento no trabalho. Adicionalmente, ensina aos empregados as diferenças 

culturais específicas e como responder frente a elas no local de trabalho. Este tipo de 

treinamento estimula o aprendizado mútuo, a aceitação e incrementa o entendimento entre 

grupos culturais diferentes na organização. 

5.3.3 Treinamento Intercultural integrado 

Algumas companhias convencionalmente têm incluído os objetivos de aprendizado 

intercultural dentro dos programas de treinamento existentes. Essa integração tem lugar 

quando os conceitos de Interculturalidade são implementados nos programas de 

treinamento existentes dentro da organização tais como desenvolvimento gerencial, 

formação de equipes, e programas de treinamento de liderança. 

Precisa ser trabalhado com os grupos apropriados para se assegurar que o contexto 

intercultural seja integrado aos diferentes programas que a companhia oferece. 

5.4 Avaliação de necessidades 

A avaliação é uma ferramenta para o diagnóstico das condições da organização. 

Esta é a maneira de descobrir qual é o nível de consciência e quais os conhecimento e 

habilidades que os futuros treinandos têm. Assim, como determinar quais são os recursos 

de ensino/aprendizagem e se as metodologias utilizadas no programa de treinamento são 

apropriadas para a organização. Nesse contexto, as organizações deveriam fazer a 
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avaliação de necessidades "particulares" de lnterculturalidade dentro do contexto das suas 

metas organizacionais. 

o processo de identificar quais são as necessidades específicas da organização e o 

clima cultural são passos críticos antes de desenvolver e implementar o treinamento. A 

avaliação é um passo de extrema importância, porque dá à organização a oportunidade de 

avaliar cuidadosamente qual é o tipo de treinamento mais apropriado para seus gerentes e 

empregados. Porém, como assinala Rynes & Rosen( (apud Wentling & Palma, 1995), 

muitas organizações têm ignorado este processo no desenvolvimento de treinamento 

intercultural. Para o sucesso desta etapa, o processo de avaliação precisa de comunicação 

clara, estratégias de envolvimento, muito tempo, dedicação e esforço. 

5.5 Conteúdo do treinamento 

Depois de avaliadas as necessidades e os objetivos, o próximo passo é considerar o 

que deveria ser incluído no programa de treinamento intercultural. 

Simons (apud Wentling & Palma,1992) recomenda determinar pnmelro a 

amplitude que os conteúdos de um programa de treinamento intercultural deve ter. Esse 

conteúdo pode abarcar conscientização, habilidades, planejamento de ações, transformação 

organizacional ou uma combinação deles. Uma vez que esse conteúdo amplo é 

determinado, um conteúdo mais especifico será identificado para o programa de 

treinamento intercultural. 

Um estudo conduzido por Hopkins (apud Wentling & Palma,1994 ) demostrou que 

no conjunto, as organizações primeiro dão prioridade aos programas de treinamento 
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intercultural para melhorar as habilidades interpessoais dos gerentes e empregados. 

Tecendo uma ordem de prioridades, temos: em primeiro e segundo lugar estão os 

programas que VIsam o entendimento dos valores e das diferenças culturais pelos 

empregados; em terceiro lugar estão os programas de treinamento desenhados para 

melhorar as habilidades técnicas e em quarto lugar estão os programas de treinamento que 

tratam da cultura corporativa. 

A maneira de exemplo apresentamos o conteúdo de um programa de treinamento 

desenvolvido pela Universidade da Flórida EE.UU. para treinar futuros trabalhadores do 

setor de hospitalidade a operar em ambientes multiculturais na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 Exemplo de treinamento intercultural 

Estágios 

Primeiro estagio 

Segundo estagio 

Terceiro estagio 

Quarto estagio 

Quinto estagio 

Sexto e sétimo 

Conteúdos 

Os alunos apreendem a linguagem da gerencia multi cultural. 

Discussão e conversação a respeito de estereótipos e crenças. 

Ensina as competências necessárias ao aprendizado sobre grupos 
étnicos. 

Desperta a conscientização de si mesmos e das culturas que os 
cercam. 

Desenvolvem a percepção dos valores culturais e padrões de 
comportamento valorizados por diferentes grupos étnicos. 

Concentram-se em aprendizagem étnica e estilos de 
comunicação. 

Fonte: Elaborado a partir de MORAN, HARRIS & STRIPP (1996) 

Da mesma forma, é assinalado que para um efetivo desenvolvimento ou 

implementação de um programa de treinamento intercultural, sem terem uma idéia do que 

vão alcançar, eles precisam associar o treinamento ao resultado específico do negócio, tal 

como o aumento de relacionamento, incremento da produtividade, redução de "turnover", 
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redução de processos judiciais, incremento nas vendas para mercados diversos, e assim por 

diante. Sem objetivos específicos, é mais provável que os esforços de treinamento 

fracassem. 

5.6 Selecionando o treinador 

Selecionar o treinador é um processo de decisão muito importante, requer um 

profissional que domine o conhecimento e as técnicas necessárias para neutralizar 

possíveis conflitos e reduzir resistências, o que implica, também, que uma das primeiras 

decisões que os profissionais em Recursos Humanos de uma organização devem tomar é se 

um treinador interno ou um consultor externo conduzirá determinado treinamento, 

justificando por que. 

o fato de se optar por um consultor externo, indica a literatura, poderá ser mais 

produtivo devido a que este, se for competente receberá maior cooperação e respeito por 

parte dos empregados. Além disso, tem em geral uma perspectiva mais ampla sob 

Interculturalidade, sobre como ela está sendo exercida em outras companhias. Eaton 

(1999:2) assinala que se deve formular quatro questões no momento de considerar a 

escolha do treinador intercultural: 

1. O treinador tem uma considerável experiência em viver no exterior? 

2. O treinador tem estudos avançados em treinamento intercultural? 

3. Estará treinado para ser treinador?, ele ou ela, tem conhecimentos didático

pedagógicos? 

4. O treinador tem experiência significativa seja "dentro de casa" ou como consultor? 
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Porém, outros acreditam que um treinador interno seria a melhor opção, pelo fato 

de entender a cultura corporativa e os seus problemas. Algumas vezes, são requeridos tanto 

um treinador interno, quanto um consultor externo, dependendo da complexidade dos 

programas das companhias e das suas necessidades concretas. 

Uma outra recomendação é que, quando for tomada a decisão, deve haver uma 

especial consideração com o tamanho da força laboral, com a complexidade dos 

problemas, com a receptividade dos empregados e a disponibilidade de treinadores 

internos, os quais deveram ter as qualificações e capacidades para conduzir eficazmente o 

treinamento intercultural. 

As Tabelas 5.2 e 5.3. apresentam características que especialistas assinalam serem 

importantes em um bom consultor intercultural. Wheeler (apud Wentling & Palma, 1994) 

Tabela 5.2 Qualificações e Características profissionais do instrutor 

• Habilidade para conduzir a avaliação de necessidades 

• Habilidade para desenvolver programas 

• Perícia em assuntos específicos da área 

• Credenci'!is 

• Boa trajetória/referências 

• Experiência em empresas 

• Conhecimento da indústria 

• Reputação no campo 

• Conhecimento de termos do "business" 

• Sólida perspectiva teórica 

• Compreensão da mudança cultural 

Fonte: Traduzido e adaptado a partir de Wheeler apud Wentling & Palma (1994) 



Tabela 5.3 Habilidades e Atributos Pessoais e Interpessoais do instrutor 

• Habilidade para compreender as diferenças culturais 

• Ser representante de um grupo cultural 

• Ser sensível às diferenças individuais e as necessidades 
organizacionais 

• Ter credibilidade 

• Ter habilidades para trabalhar em forma cooperativa com a equipe 
corporativa 

• Ser inovador 

• Ser criativo 

• Se dar bem com a organização 

• Incluir Filosofia 

• Ser prático 

• Ter habilidade para trabalhar em diferentes níveis e por toda a 
organização 

Fonte: Elaborado e adaptado a partir de MORAN, HARRIS & STRIPP (1996) 

5.7 Métodos e Técnicas de Treinamento 
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Existem muitos métodos e técnicas utilizadas pelas organizações para dar 

treinamento intercultural e, neste ponto, é importante reconhecer que ninguém aprende da 

mesma forma e na mesma velocidade. Portanto, uma variedade de abordagens podem ser 

utilizadas A seguir, apresentaremos alguns métodos abordados para desenhar programas de 

treinamento intercultural mencionadas por Mendenhall, Punnett &Ricks (1996). 

• Treinamento de informação e orientação: Este método, comumente utilizado no 

mundo empresarial, consiste em apresentar ao candidato a expatriado resumos e 

conferências sobre o país para o qual serão enviados, pequenas leituras além de vídeos, 
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folhetos e painéis, entre outros meios que podem transmitir a ele informações sobre a 

cultura desse país. 

• Treinamento de atribuição: O objetivo é aprender os valores, normas, formas de 

percepção dos hospedeiros através dos quais avaliam o seu próprio comportamento, de 

maneira que ele possa entender como eles pensam, avaliar o comportamento dos 

outros e reagir frente a vários cenários transculturais. Uma vez compreendida a cultura, 

os treinandos são encorajados a adaptarem o seu comportamento às normas do país 

hospedeiro. 

• Treinamento de auto conhecimento cultural: Tem como finalidade ensmar ao 

treinando os valores, atitudes e comportamentos que são comuns na sua cultura. Isto 

faz deles pessoas mais autocríticas e conscientes de como o seu próprio 

comportamento é culturalmente determinado, o que possibilita que eles entendam 

como a cultura dos hospedeiros afeta o comportamento dos mesmos. 

• Treinamento vivencial ou de imersão: O propósito é expor ao treinando à vida real 

do país hospedeiro através de viagens de campo, jogo de papéis e simulações 

transculturais que lhe permitam por em prática as habilidades adquiridas nos outros 

tipos de treinamento. 

Fazendo uma recopilação das técnicas mencionadas na literatura pode se mencionar 

os seguintes métodos e técnicas: 

• Instruções específicas de área 

• Leituras 

• Livros e outros materiais de leitura 
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• Filmes 

• Treinamento de idioma em sala de aula 

• Estudo de casos 

• Assimilador de culturas 

• Treinamento de sensibilidade 

• Treinamento interativo de linguagem 

• Jogos de papel 

• Viagens de campo 

• Simulações 

• Exercícios participativos 

• Teatro 

• Folhetos, apostilhas 

• Audiotapes 

• Painéis 

• Dinâmicas de auto conhecimento e autocrítica 

• Música mundial como recurso pedagógico em sala de aula 

• Workshop 

5.8 Tendências mundiais em Treinamento e Desenvolvimento. 

Odenwald & Matheny (1996) apresentam as tendências mundiais de treinamento e 

desenvolvimento, revelando exemplos de programas de treinamento, apresentando-os em 

seu contexto cultural, considerando as características das empresas e dos países onde são 

praticados. Foram consideradas as seguintes regiões: América, Europa, Oriente médio e 

África, sendo as empresas pesquisadas de países tais como: Canadá, Estados Unidos, 
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Barbados, Brasil, Escócia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Israel, África do Sul, China, 

Coréia e Japão entre outros. 

É evidente pelo estudo de casos que subsidiaram a elaboração do texto citado, a 

presença constante do fator CULTURA como um elemento chave nas organizações que 

atuam no mundo globalizado, e acertadamente os autores destacam a necessidade, 

importância e significância das práticas de treinamento e desenvolvimento intercultural nas 

empresas pesquisadas. 

A seguir, apresentam-se as tendências em alguns países e regiões do mundo: 

• Canadá: 

Uma meta a ser atingida é a criação de uma cultura adaptativa "desenvolver táticas 

para que os empregados se sintam a vontade com a experiência da mudança, que possuam 

competências múltiplas e que se adaptem a diferentes tipos de expectativas dos clientes" 

Odenwald & Matheny (1996). A criação de uma cultura adaptativa em empresas onde o 

departamento de recursos humanos pode contribuir para tal objetivo, decide pela 

terceirização das tarefas para assegurar a prontidão para o trabalho, direcionando o foco 

para a consultoria de RH e a gestão estratégica do patrimônio humano. Nas empresas 

canadenses, o papel desempenhado pelo departamento de recursos humanos na criação de 

uma cultura adaptativa é dividido em três seções: 1) mudança de cultura na organização, 2) 

Criação da cultura adaptativa mediante processos alternativos de resolução de conflitos e 

3) Criação adaptativa mediante a transição com dignidade. Merece especial destaque a 

forma como conseguiram mudar a cultura das organizações: 
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o papel desempenhado pelo departamento de recursos 
humanos tutelou a introdução na empresa de um novo 
conjunto de valores e comportamentos. Com toda a 
empresa envolvida no processo, foi possível integrar 
suavemente uma companhia recém-adquirida para 
finalidades estratégicas (p.18). 

Um aspecto socio-econômico nobre e humanizante presente na postura canadense e 

que certamente contribui para a admiração que aquele país vem recebendo dos que o 

visitam ou vão para estudar ou trabalhar, é que eles se preocupam para que os estrangeiros 

da rede escolar continuem a aprender seu idioma de origem, além dos idiomas oficiais, 

inglês e francês, conforme o assinala Fraga (1998:111). 

• Estados Unidos: 

As organizações norte-americanas estão recorrendo a novas formas de treinamento, 

sendo as questões mais importantes: 1) a reestruturação da força de trabalho para o formato 

de equipes, "As equipes estão sendo cada vez mais necessárias para transpor as fronteiras 

em todos os níveis da organização - por exemplo, interdivisional, interlocal e 

intercultural" (p. 33); 2) A formação de parceria dentro ou fora da companhia por meio de 

joint ventures e 3) tendência ao uso de trabalhadores terceirizados. 

É mencionado, ao mesmo tempo, outra questão não menos importante que é o 

aumento do treinamento intercultural e global por causa da globalização dos negócios: 

À medida que a diversidade da força de trabalho norte
americana for aumentando o treinamento terá um papel 
cada vez mais amplo no sentido de ajudar os 
trabalhadores a entender as diferenças culturais. As 
empresas precisam aprender a incorporar valores, éticas 
e estilos de trabalho diversos em suas práticas 
intrínsecos à sua própria cultura corporativa. No caso 



• Austrália 
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das multinacionais ( ... ) necessitarão aumentar seu 
treinamento para abranger empregados e parceiros de 
joint ventures fora dos EE.UU. (p. 47) . 

o editorial do periódico de NovembrolDezembro em Educação Internacional da 

Universidade de Canberra na Austrália, assinado por VaI Faulkner apresenta o trabalho de 

Oliver Simmonson, enfatiza o espírito empreendedor de organizações, que com o apoio de 

ex-alunos, tem conseguido substituir as verbas reduzidas dos investimentos 

governamentais para a formação internacional. 

o autor indica o grande aumento de alunos em Educação Internacional na Austrália 

e a importância de analisar o modelo norte-americano de forte articulação com ex-alunos 

internacionais, como uma fonte de possibilidades para o sucesso da Educação 

Internacional. A Universidade de Canberra acaba de realizar um Congresso Internacional, 

em Novembro de 2000, em Educação e Treinamento Intercultural coordenado pela Dra. 

Anne Campbell, com a presença de Geert Hofstede. Esse autor vem tradicionalmente 

contribuindo com estudos em gerenciamento intercultural, sobre diversas nações do 

mundo. 

• América Central: 

A tendência dos anos 80 de colocar o foco do treinamento e desenvolvimento na 

construção de habilidades técnicas, específicas das tarefas dos empregos em pauta, 

começou a mudar a partir de 1993, passou a incluir habilidades de supervisão e gestão; por 

outro lado, a meta das empresas também mudou "eles deixaram de trazer gerentes 
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expatriados para desenvolver gerentes locais, capazes de entender tanto o estilo Gerencial 

da empresa como a cultura local" provavelmente porque "o principal problema enfrentado 

pelos treinadores na entrega de programas de treinamento na América Central foi a falta de 

sensibilidade cultural do programa e a falta de familiaridade dos treinadores com o 

ambiente em que estavam trabalhando"(p.48-49). 

• América do Sul: 

Os autores indicam que uma nova era surgiu na América do Sul, pelo fato da 

concretização do Mercado Comum do Sul (Mercosul) entre os países que naturalmente 

tinham estreitos laços culturais e históricos. Conforme indica Aishemberg (1998:31) 

"América Latina, surgida como cultural e como sociedade de um encontro de mundos 

diversos, teve desde o início da sua história uma predisposição integradora". 

Ao mesmo tempo a abertura dos mercados, a estabilidade política e econômica, 

deu um novo enfoque à questão do treinamento, enfatizando a necessidade de se investir 

em educação em forma permanente e se faz necessário a correlação do Desenvolvimento 

Gerencial com a estratégia corporativa. Com relação à globalização, Aishemberg (1998) 

alerta que "um risco que entranha a globalização é o empobrecimento das distintas 

culturas, através da homogeneidade e na medida em que a difusão cultural que a 

acompanha imponha silencio aos próprios valores" (p.31). 

Apresentamos a seguir algumas das tendências mais destacadas: 

• A formação de parcerias com universidades locais e internacionais. 
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• A familiaridade com as ferramentas de qualidade total já é uma linguagem 

comum, sendo uma questão chave no Serviço ao Cliente. 

• Uso do computador e multimídia estão sendo gradualmente introduzidos para 

fins de treinamento. 

• Desenvolvimento de Missões Expedicionárias de Treinamento e participação 

em seminários internacionais e visitas guiadas a empresas estrangeiras. 

• Escandinávia: 

Noruega, Suécia e Dinamarca conformam os denominados países escandinavos que 

têm também uma tradição cultural, histórica e língua comuns, porém, cada um desses 

países possui diferenças e caraterísticas próprias. Nos anos 90 a Escandinávia foi se 

internacionalizando e é importante ressaltar que "Os dinamarqueses, como holandeses, no 

sul, tradicionalmente sempre pensaram em termos internacionais, aprendendo várias 

línguas( ... ) todavia, a atual onda de internacionalização exige algumas mudanças profundas 

nas estruturas organizacionais e nas formas de pensar dos empregados" (p.IIO). Nesse 

sentido, segundo os departamentos de recursos humanos, têm que enfrentar o desafio de 

encontrar seu novo papel. 

Das empresas consideradas representativas na Escandinávia emergem oito temas 

. . . 
pnnclpms: 

1. Ênfase na responsabilidade - entender o que é responsabilidade e como ela 

pode ser promovida entre todos os empregados. Líderes, média gerência e 

operários e funcionários de suporte. 
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2. Responsabilidade dos líderes não só pelo progresso da empresa (resultados 

financeiros), mas também pelo desenvolvimento pessoal de seus empregados. 

3. Em empresas de maior porte, a regionalização da função de DRH - para dar 

suporte ao empregado. Em um mundo complexo, com diferenças de cultura e 

língua, não cabe uma abordagem centralizada de DRH. 

4. Aprendizado pela ação e, portanto, um movimento de afastamento dos 

programas de treinamento padronizados. 

5. Ênfase na construção de redes (internacionais) de informação para que os 

empregados possam participar do desenvolvimento da empresa e serem 

responsáveis por ele. 

6. Ênfase em estratégias corporativas visíveis (que não sejam apenas algo em que 

somente a gerência de alto escalão esteja envolvida), na produtividade e naquilo 

que cada empregado contribui para a agregação de valor à atividade da 

empresa. 

7. Ênfase na capacidade gerencial no mercado global. 

8. Programas de RH cobrindo todos os níveis, funções, toda a empresa e todo o 

país. 

• Europa Central e Oriental: 
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Nessa região as palavras mudança e diferenças de ordem política, econômica e 

cultural são chaves nas questões de treinamento. A grande preocupação que se tem com 

isso é evidenciada na seguinte citação extraída de Odenwald & Matheny (1996): 

o sucesso das estratégias de treinamento depende da 
compreensão das atuais questões políticas e econômicas 
como também da história de cada país. Entre os países 
dessa região, há muitas diferenças culturais, históricas e 
referentes ao grau de reforma política e econômica. 
Cada um dos países da região demonstra um alto senso 
de patriotismo. Seria um erro presumir que têm cultura, 
ambiente político e econômico, questões trabalhistas e 
necessidades de educação e treinamento idênticos. 
(p.133) 

Treinamento intercultural é um dos elementos comuns identificados nos programas 

de treinamento da região, principalmente para promover o entendimento cultural entre 

empresas integrantes de joint ventures : 

• Oriente Médio e África: 

Como as empresas ocidentais que estão entrando na 
região trazem com elas gerentes e especialistas 
preparados, está se delineando a tendência de formação 
de equipes gerenciais integradas. O sucesso de joint 
ventures e parcerias dependerá do mútuo entendimento 
das diferenças culturais, incluindo história, passado 
político, valores, normas e atitudes em relação ao 
trabalho ( ... ) os gerentes ocidentais precisam estar 
preparados para criar o envolvimento dos parceiros da 
região e demonstrar interesse verdadeiro por práticas 
gerenciais que se apliquem à situação e à cultura local. 
(Odenwald & Matheny,1996:160) 

Na África o maior desafio é o da reconstrução da sua economIa. Para isso as 

empresas terão que rever os processos de educação e treinamento, reestruturar sua 

economia e melhorar suas práticas gerenciais. 
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Uma das empresas estudadas Iron and Steel Corporation of South Africa (lSCOR) 

tem como objetivo imediato, "( ... ) tornar seu negócio verdadeiramente global e encontrar 

meios eficazes de gerir os ciclos de seus mercados" para conseguir tal propósito, o 

desenvolvimento de recursos humanos dentro da empresa é reconhecido como 

estrategicamente importante, prova disso é o investimento que fizeram durante o ano fiscal 

de 1994/1995 de R 52 milhões de em quatro áreas: avaliação de potencial da gerência 

senior, treinamento e educação de adultos, programas de treinamento específicos para o 

pessoal de supervisão e gerenciamento da diversidade no local de trabalho. Com relação ao 

último item, e necessário indicar que o principal objetivo do programa é "melhorar o 

relacionamento entre trabalhadores provenientes de ambientes culturais diversos" 

(Odenwald & Matheny, 1996: 187). 

• Bacia do Pacífico: 

A China está estimulando a vinda de investimentos estrangeiros para que 

contribuam com a transferência de tecnologia, know how e práticas de gerenciamento de 

produção e de gestão organizacional. Para os americanos a cultura da China representa um 

desafio para os propósitos de treinamento, e eles reconhecem a necessidade de "entender a 

cultura local para poder adaptar os materiais e o formato de treinamento de acordo com os 

métodos e técnicas de aprendizado preferidos pelos chineses" (Odenwald & 

Matheny, 1996: 197). 

• Sudeste Asiático: 

Na Coréia a SANSUNG, considerada líder pela maneira de gerenciar e fazer 

grandes mudanças na sua forma de treinar os empregados, acredita que com o treinamento 
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intercultural se propiciará o sucesso da companhia, enfatizando que é a qualidade de seu 

pessoal que determina sua vantagem competitiva, atribuindo especial importância ao 

programa de idiomas. As empresas tem que investir para assegurar que seus funcionários 

possuam habilidades para se comunicar em inglês, japonês, chinês, vietnamita o russo. 



6 
Interesse pela interculturalidade nas 
organizações: três manifestações 
distintas. 

6.1 No caso dos serviços direto ao cliente: VARIG 

A VARIG foi fundada em 7 de maio de 1927 em Porto Alegre, Estado do Rio 

Grande do Sul e, desde então, vem se mantendo como a maior empresa de transporte aéreo 

da América Latina, tanto no transporte de passageiros como no de carga, é uma das 20 

maiores do mundo. O complexo de manutenção de aeronaves construído pela VARIG no 

Rio de Janeiro é o maior da América Latina. Da mesma forma, opera o maior e mais 

moderno centro de treinamento em simuladores de vôo que contribui para manter e 

aprimorar a capacitação das equipes de bordo, realiza uma média diária de 460 decolagens 

transportando ao redor de dez milhões de passageiros por ano e tem agências nos cinco 

continentes, 34 no Brasil e 26 no exterior. 

Devido ao crescimento da competição nacional e internacional e com a finalidade 

de garantir sua presença no mercado global, aprimorando os seus serviços, bem como 

ampliando as suas operações de vôo pelo mundo, a VARIG, estrategicamente, faz parte da 

Star Alliance, que é um acordo de cooperação que reúne as maiores companhias aéreas do 

mundo criada em maio de 1997, estando constituída por companhias conhecidas pela sua 

excelência técnica e cujo principal objetivo é proporcionar um atendimento magnífico. 
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Esta aliança reúne, além da VARIG, outras dez conceituadas companhias: Air Canada, Air 

New Zealand, Ansett Australia, Lufthansa, Scandinavian Air lines System, Thai Airways e 

United Air lines, All Nippon Airways (ANA), Compafíia Mexicana de A viación e 

Singapore Airlines. 

Alguns dos fatores que motivaram a considerar a interculturalidade como uma 

vantagem competitiva foi a escassez de diferencias de atratividade uma vez que como 

empresa de serviços, suas atividades seguem padrões internacionais. Por outro lado, a 

pressão da competição internacional e nacional e a globalização da economia desenharam 

um cenário onde as empresas do ramo querem implantar operações de vôo em mercados 

que garantam o máximo crescimento neste contexto de desenvolvimento econômico 

acelerado, sendo que a posição da V ARIG é destacada na região e no mundo, como é 

assinalado a seguir por alguma das pessoas entrevistadas: 

"a VARIG tem presença forte na América do Sul" 

"A VARIG tornou-se uma empresa mundial, está atendendo o mundo, fazendo 

parte da Star Alliance" 

Nessa situação a tendência é de incrementar os vôos e de atender da melhor 

maneira possível às mais diversas culturas. 

fItem se incrementado muito, os vôos de 35 semanais passaram a 45, isso se deve 

em boa parte à economia do país, se tem fabricas da Europa em instalação no Brasil, 

pessoas conhecedoras de tecnologia e de negócios transitando mais freqüentemente ... " 

Esse fato que situa a empresa no nível das companhias do primeiro mundo levou 

seus administradores a rever os seus programas de treinamento visando a harmonização 
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dos seus processos administrativos e em especial os de serviços, dando ênfase à qualidade 

de atendimento ao cliente conforme os seguintes depoimentos: 

"0 Comitê de treinamento na origem da aliança fez um trabalho orientado aos 

funcionários, com vídeos, programas, produtos comuns, "speech comum", para a Star 

A lliance, mostrando o logotipo de todas as companhias assim como as suas mensagens de 

marketing, sendo o foco o serviço ao cliente, a prioridade de atendimento, o diferencial de 

atendimento, serviços que foram sendo agregados em toda a aliança. Esses foram, em 

linhas gerais, os focos dos programas de treinamento comuns aplicados para a linha de 

frente" 

Porem, é importante ressaltar que a empresa teve o cuidado de não padronizar o 

treinamento a tal ponto de perder as suas origens culturais, fundamentalmente no que se 

refere ao relacionamento humano. 

''preservar a identidade de cada empresa, isso é importante. Embora a idéia seja 

harmonizar, também é preservar o traço de cultura de cada uma das empresas que em 

cada uma delas é muito forte. A idéia é trocar experiências, fazer que uma aprenda com a 

outra". 

Fazer parte dessa rede também coloca à empresa enfocada frente a estilos 

empresarias de negociação diferentes, assim como frente às empresas com estruturas 

diversificadas: 

"é preciso saber sobre o processo administrativo dentro de cada empresa e também 

nas interações com os representantes das empresas você percebe que há companhias 
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maiores, menores, na mesa de reuniões e observa estilos gerenciais e pessoais diferentes 

dos nossos ". 

Face ao novo cenário de competitividade, a empresa passou a ter uma maIOr 

preocupação com a interculturalidade e a importância do tema surge em função das 

visíveis transformações que vêm ocorrendo. 

Devido à natureza da empresa, o grande desafio a ser enfrentado é a formação e o 

desenvolvimento de competências que façam o diferencial competitivo no atendimento ao 

cliente e a tome líder cosmopolita. Nota-se que grande parte desses desafios está ligada às 

habilidades de relacionamento humano e de comunicação intercultural, as quais são 

consideradas indissociáveis pela consultoria responsável pelo projeto intercultural na 

empresa desde 1997. Esses dois aspectos, na verdade um único, porém mais complexo, é 

tratado como fundamental para uma empresa de serviços como é o caso da VARIG 

Portanto, frente a essa nova conjuntura a empresa está reconhecendo a 

interculturalidade como um fator competitivo de sucesso e compreendendo a sua 

necessidade; por isso, está assumindo um papel mais ativo no que se refere ao treinamento 

e desenvolvimento intercultural, considerando-o como um objetivo a ser perseguido face à 

existência de pontos de vista, atitudes, comportamentos e situações conflitantes entre 

pessoas das mais diversas culturas, o que faz aparecer a necessidade de desenhar 

estratégias de atendimento ao cliente levando em conta o que realmente satisfaça a 

clientela multicultural, permitindo atingir metas e objetivos de crescimento organizacional 

e humano da empresa. 
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"Essa informação de que diferenças culturais são importantes, a questão de 

respeitar os nossos profissionais diferentes, a capacidade de perceber essas diferenças, e 

de como trabalhar com essas diferenças, nos dará condições de competitividade" 

" o diferencial cultural está no ''jeito brasileiro de voar " que se traduz em 

habilidades muito importantes no que se refere ao relacionamento humano devido às 

características do povo brasileiro entre as quais destacam a alegria, bom humor, 

receptividade, , amabilidade e flexibilidade, que não é usual em outras culturas" 

Logo, um fato que precisa ser salientado é que a flexibilidade do povo brasileiro 

toma-se uma característica positiva em determinados casos, fundamentalmente no que se 

refere a contornar momentos de instabilidade emocional e cultural que é muito dificil para 

outros povos conforme o seguinte depoimento: 

''A flexibilidade do brasileiro, isso é muito difícil para os europeus e asiáticos, nós 

nos adaptamos mais rapidamente, não somos tão rígidos, contornamos dificuldades 

facilmente" 

Da mesma forma identificam nitidamente essas características do povo brasileiro na 

cultura VARIG ao assinalar que: 

''A amabilidade do brasileiro, abertura, capacidade de se relacionar com 

facilidade, não é só da VARIG, senão do próprio Brasil" 

Com relação às iniciativas de interculturalidade a empresa já tinha noção da 

importância e necessidade do treinamento nessa área e participaram, como pnmelra 
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iniciativa, de um ciclo de palestras com uma consultora Européia na Tailandia-Asia, 

porém, o resultado dessas palestras não foi avaliado: 

"não tivemos sucesso e se paro com isso, o aberto ficou em aberto, a gente tem 

noção da importância da interculturalidade " 

Da mesma forma tiveram a sensibilidade e certa experiência quando: "Houve uma 

equipe que fez um trabalho para a procura de diferenças culturais em 1997". Na realidade 

se tratou de um grupo embrionário que participou da fase exploratória do projeto de 

desenvolvimento intercultural VARIG. 

Como já foi assinalado, para a empresa a idéia não é nova, já vem tendo essa 

preocupação e as empresas concorrentes estão tomando alguma ação nessa direção, de 

acordo o seguinte depoimento: 

''A Luflhansa coordenou um programa no Canada, cada uma prepara um vídeo 

para se apresentar, arrumaram e mandaram a todas as empresas e você observa os mais 

duros, vê os contidos, os expansivos, os europeus, os brasileiros, vê um pouco do que é a 

cultura de cada país, está dentro deles, são o espelho" 

o mencionado projeto de Desenvolvimento Intercultural iniciou-se no ano de 1997 

articulando a diretoria de administração e recursos humanos através de sua gerência de 

educação e desenvolvimento, com a diretoria de operações e ainda com a diretoria 

comercial. Trata-se de uma "estratégia de negócios para a competitividade, no sentido de 

humanizar o processo de globalização da empresa, contando que a cultura pode gerar o 

diferencial necessário" Fraga (1998:100) 
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Alguns dos resultados da pesquisa feita em 1998, com ênfase nas diferenças 

culturais são apresentadas a seguir: 

Resultados a partir dos instrumentos de Pesquisa 1998/1999 (V ALORERH, 1999) 

• Levantamento de características culturais da clientela nacional por regiões: Norte, 

Nordeste, Centro-sul, Oeste, Leste e Sul do País (p.7-8) 

• Levantamento de observações sobre o clima organizacional apreendido em quatro 

diferentes grupos: a ponte aérea, norte/nordeste, centro-oeste e sul do país. 

• Foram identificadas muitas características culturais dos passageiros internacionais 

assim como comportamentos e atitudes, especialmente dos seguintes países: Alemanha, 

Itália, França, Estados Unidos, Canada, Japão; também da Espanha, Inglaterra, 

Argentina e outros países da América do Sul e da América Central (p.9-10). 

Dinâmica do Projeto 

Para ilustrar graficamente a dinâmica do projeto de Desenvolvimento Intercultural 

da VARIG, elaboramos um esquema que apresenta sucintamente os pontos mais 

importantes do mesmo na Figura 6.1 
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~ • Inserir conteúdos interculturais 

• Promover avanços em projetos considerados embrionários 

Objetivos • Contribuir para o aperfeçoamento de instrutores e para a 
habilitaçao de pesquisadores, visando especialmente a 
transculturalidade na linha de frente, para melhorar o 
atendimento à clientela 

~ .. q Comunicação e relacionamento humano-
• Modulo 1 Uma abordagem fenomenológica 

1a etapa 
(preparatória) • Módulo 2 q Capacitação Intercultural para a 

Transculturalidade-Uma estratégia na 

"-
prestação de Serviços 

2a etapa 
• Fase Preliminar q Reconhecimento de iniciativas 

- Treinamento 

=l< 
• Fase Operacional q Treinamento para a linha de frente 

- Desenvolvimento e 
- Pesquisa • Fase Transformadora q Elaboração de conhecimentos, 
simultaneamente visando a um diferencial de 

competitividade no mercado 

Figura 6.1 Projeto de Desenvolvimento Intercultural 

Fonte: Elaborado a partir de FRAGA (1998) 

Segundo o fluxograma da Figura 6.2, o projeto foi desenvolvido para captar em um 

primeiro momento, todo o conhecimento funcional que os comissários têm, e sistematizar 

esse conhecimento para capacitar o pessoal novo através de palestras e estudos de caso. 

Logo, se apreendeu todas as suas experiências e vivências interculturais, num movimento 

de inserção donde a postura adotada pelos consultores/treinadores no decorrer dos 

trabalhos foi: "pesquisar para aprender, aprender para pesquisar, pesquisar e aprender para 

agir" (VALORE-RH, 1999). 

É preciso indicar que essa etapa deverá ser atualizada permanentemente, devido às 

mudanças da cultura dos países em vários dos seus sistemas tais como: político, social, 

religioso, entre outros. Dando continuidade ao projeto, a etapa de treinamento e 
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desenvolvimento foi realizada com os comissários que já tiveram a capacitação e/ou 

vivências interculturais, com o intuito de tomá-las competentes, que é uma condição para 

formar um know- how, ou seja, que além da competência técnico-administrativa se tenha a 

competência humana para lidar com o outro de acordo com a diferença cultural da 

bagagem desse outro. 
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Co 
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o 
() 

Figura 6.2 

Atualização 
Permanente 

o 
ICI:! 
<>
CI:! -·u 
CI:! 
Co 
CI:! 
() 

Experiência 
Vivencia 

Fluxograma do Desenvolvimento Intercultural 

Fonte: VALORE-RH (1999) 

o objetivo do projeto é bastante ambicioso porque interculturalidade se chama na 

literatura international intercultural education, ou se chama, cross-cultural education. Por 

isso trata-se do conceito de educação continuada logo, é um programa de longa duração, 

na verdade, de um programa permanente na empresa. Porém, nem sempre essa proposta é 
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bem entendida entre alguns membros da organização, quando as expectativas são de 

,"transformar em algo prático e gerar resultados concretos, o mais rápido possível". De 

fato, atingir esse patamar sofisticado descrito como transculturalidade que traz ganhos a 

médio e longo prazo, envolve transformação na maneira de olhar o outro, reconhecendo-o 

como uma fonte de aprendizado e de experiências singulares, como alguém sobre o qual 

nós apreendemos e com quem também aprendemos a olhar o nosso próprio eu, porque é 

na troca que nós somos co-humanos e isso se verificou no convívio com cada uma das 

turmas de T & D intercultural das quais fomos partícipes. 

Após a conclusão da pesqUIsa e dos Encontros com vinte turmas de T &D a 

retomada do Projeto Intercultural teve como objetivo o aproveitamento máximo das rotas 

fixas internacionais temporárias, visando implementar conhecimentos e desenvolver 

habilidades interculturais por rotas. A prioridade nesse momento foi colocada sob a cultura 

alemã devido à intensificação da demanda de vôos AlemanhalBrasil, Brasil! Alemanha 

com 20 vôos semanais lotados considerando não só a V ARIG isoladamente mas, como 

membro da Star Alliance, além de reconhecer a liderança da Lufthansa. 

Segundo administradores "O que se pretende é fazer um trabalho concentrado 

sobre Alemanha, a ação fixar grupos de especialistas no mercado, formar um grupo 

competente e realizar um projeto piloto para Alemanha e desenvolver tecnologia para 

aplicar em outros mercados" 

A Figura 6.3 apresenta as características do treinamento. 
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Quem deve I ~ Comissarios/chefes 
ser treinado J r de equipe de bordo 

Quem vai ~ 
'-

______ -' _______ Consultor externo treinar'--- .. 

Em que I ~ Culturas 
treinar J r Internacionais 

Onde I ~ Gerencia Geral de 
treinar I r Comissários 

Como I t. Metodologia 
treinar I r participativa 

Quando I De março até 
treinar I r setembro de 2000 

Quanto I t. 6 sessões de 4 horas 
treinar I r de duraçao, total: 24 

Para que I ~ 
Desenvolver 
habilidades 

treinar I r interculturais por rotas 

Figura 6.3 Características do Treinamento 

Fonte: Adaptado a partir de CARVALHO (1993) 

Para atingir os objetivos propostos, adotou-se uma metodologia participativa que 

envolvia os participantes no processo, assim como, foram feitas simulações, utilizadas 

técnicas vivenciais e realizado treinamento de sensibilidade. Da mesma forma, 

estimularam-se discussões em grupo sobre situações e textos com conteúdos interculturais. 

Como material de leitura e consulta prepararam-se textos primordialmente escritos por 
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brasileiros, relatando vivências, especialmente na cultura alemã. A posição assumida pelo 

professor/consultor e sua equipe baseou se no seguinte principio: É fundamental que os 

conteúdos e textos interculturais tratados no programa sejam elaborados especialmente 

para a Empresa por brasileiros, visando transmitir conhecimentos baseados na percepção, 

no entendimento e na compreensão de culturas estrangeiras por brasileiros. 

Para facilitar a transmissão e a compreensão das mensagens do instrutor-consultor, 

foram utilizados recursos didáticos e audiovisuais como transparências, esquemas, sínteses, 

mensagens, e ainda imagens gráficas elucidativas de tradições, valores, artes e as mais 

diversas manifestações das diferenças culturais. 

o conteúdo do programa de treinamento que foi ministrado correspondeu às 

necessidades identificadas pela Gerência Geral de Comissários articuladamente com a 

Gerencia de Educação e Desenvolvimento e esteve dividido em unidades e tópicos de 

maneira lógica e coerente. 

A disposição de espaços e pessoas na sala de treinamento esteve, de acordo com a 

metodologia, freqüentemente em forma de U para que as trocas de experiências fossem 

ricas e proveitosas, estimulando a participação e o envolvimento dos treinados assim, como 

um convívio mais intenso entre instrutores, pesquisadores e treinandos. 

A justificação da decisão de priorizar o treinamento para os comissários se deve ao 

fato de, no seu dia a dia, confrontarem-se com situações culturais as mais diversas e 

perceberem as dificuldades no relacionamento com os clientes, ao mesmo tempo em que 

acreditam que a compreensão dessas situações é o que promove o diferencial competitivo 

da VARIG. 
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A receptividade foi evidente e o depoimento a seguir ilustra as reações favoráveis: 

"Os comissários perceberam problemas de adaptação intercultural, eles anotaram 

aspectos que envolvem características dos povos que atendem, essas pessoas perceberam 

que essas diferenças podem fazer a gente diferente" 

Assim, no percurso do programa de treinamento, os comissários chefes de equipe 

de bordo engajaram-se nas atividades do projeto, precisamente, por seu ambiente de 

trabalho ser multicultural. Eles compreenderam, após cada sessão de treinamento, que 

precisavam ser transculturais para transitar sem arestas entre todos os clientes que iriam 

atender a cada viagem nacional, devido à riqueza de subculturas que se tem no Brasil, ou 

internacionalmente, quando as diferenças são globais. (Fraga, 1998 p. 119). 

"cada avião é um mix de pessoas diferentes, com expectativas diferentes, se tem 

que priorizar o atendimento aos clientes para não chocar, e um fator chave é entender as 

dificuldades e a complexidade disso" 

Portanto, a procura da competitividade pressupõe consolidar a prática de 

Treinamento e Desenvolvimento Intercultural consistente e duradouro, convertendo-se em 

uma necessidade e, ao mesmo tempo, considerado como um investimento que terá um 

retorno a curto, médio e longo prazo. Contudo, um aspecto que deve ser ressaltado é que o 

retorno do investimento neste tipo de treinamento raramente é imediato, uma vez que se 

trata de um processo de transformação. Na verdade, exige métodos múltiplos de pesquisa e 

de instrução, até alcançar a transferência da vivência intercultural de cada comissário, para 

construir um conhecimento sistematizado que irá servir como base de dados da empresa 

para o treinamento, em especial, do pessoal menos experiente. Esse material para a base de 
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dados está em adiantado estado de elaboração e boa parte já está sendo aplicado nas turmas 

novas de treinamento. 

"0 aprendizado é muito grande a troca era pouca, tínhamos pessoas aprendendo 

no convívio e pouco aproveitamento para transferir tudo o que elas tinham acumulado. A 

idéia foi aproveitar todo o conhecimento, organizá-lo e usá-lo em treinamento. O foco foi 

o grupo dos comissários de vôo antigos que tinham um know-how porém, não os tinham 

sistematizados em um banco de dados" 

A empresa, ao valorizar as habilidades interculturais do seu pessoal de bordo, 

aSSIm como a variedade de seus talentos, capitaliza essas capacidades, oferecendo 

oportunidades para o crescimento profissional e humano de suas eqUIpes. As 

recomendações da consultoria no sentido de que seria conveniente a adoção de medidas 

administrativas direcionadas a oferecer urnfeedback concreto ao desempenho intercultural, 

foi considerado por assessores e gerências, que percebiam a necessidade e a oportunidade 

para elevar a auto-estima desses profisionais, favorecendo a sua realização pessoal e 

profissional. 

Consideramos que ampliar o espaço de participação do pessoal de bordo no projeto 

de desenvolvimento intercultural, constitui o alicerce sobre o qual se constrói a 

organização com uma vocação nítida de serviço. 

o mais recente avanço do projeto de Desenvolvimento transcultural é a passagem 

dos resultados da pesquisa em interculturalidade para o fortalecimento do programa 

"Cultura dos Povos" e no final do ano 2000 os comissários contratados receberam uma 
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iniciação em termos de informações, conhecimentos e vivências obtidos na pesqUIsa 

incluída no projeto. 

6.1.1 o que se conseguiu com o treinamento 

As conclusões desse estudo direcionam-se essencialmente para treinamento 

e desenvolvimento intercultural, logo, as considerações a seguir estão relacionadas a essa 

problemática. 

o treinamento aguçou a capacidade de percepção para aprender a lidar com 

o outro e conscientizou sobre a importância de se ter habilidades para se comunicar tanto 

verbalmente, como não verbalmente em ambiência multi cultural. 

"dominar o idioma não significa que você domine a cultura, é preciso, 

ainda, saber interpretar atitudes e valores manifestos pelas pessoas de culturas 

diferentes" 

Da mesma forma, os participantes reconheceram que o serviço tem que ter o 

"jeito" do país que atende, por exemplo, sobre a rota para o Japão, uma comissária 

expressou: 

"existem muitos detalhes e tudo faz diferença, toda refeição tem que ter o 

efeito, os detalhes de uma refeição japonesa" 

No processo de treinamento, a construção de pontes entre a teoria e a 

prática, foram uma rotina produtiva, não somente para a pesqUIsa, como para o 

treinamento em si. 
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Os participantes foram estimulados a compartilhar suas vivências, 

conhecimentos, valores e práticas interculturais, contribuindo assim para incorporá-los ao 

know-how da organização. 

Um aprendizado importante que os participantes compreenderam foi a 

importância do autoconhecimento cultural e da autocrítica para podermos refletir sobre 

outras culturas. Esse resultado não chegou a ser surpresa, mas uma constatação da 

significância da compreensão intercultural "começar em casa", conforme o assinala Fraga 

(1998 ) 

Um dos pontos significativos do treinamento encontra se no intercâmbio 

informal de vivências, o que foi favorecido pela metodologia empregada durante todo o 

processo. As pessoas passaram a se reconhecer como profissionais experientes em 

ambiência multi cultural e a se compreenderem umas as outras, promovendo um clima de 

compartilhamento para troca de conhecimentos, práticas e habilidades para lidar com as 

diferenças culturais, além da discussão sobre vivências para enfrentar situações imprevistas 

com o singular estilo brasileiro de cordialidade, flexibilidade e alegria. 

No transcurso do programa, os participantes perceberam como era valioso 

entender significados e sentido de ações e reações de clientes internos e externos e de 

aprender uns com os outros. Nesse processo de troca, uma postura fenomenológica fez 

aparecer a subjetividade como uma intersubjetividade e propiciou a substituição da 

separação e da exclusão, pelo compartilhamento autêntico. 

Baseados nas vivências e nos conhecimentos adquiridos pelos comissários 

de vôo com o Projeto sobre diferenças culturais, a empresa começa a considerar as 
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competências mais atuais e necessárias à competitividade diante das novas exigências do 

mercado globalizado. 

Ficou claro que em uma primeira leitura dos textos oferecidos envolvendo 

política, educação, religião, costumes, entre outros tópicos, não necessariamente se percebe 

alguma relação com a interculturalidade mas, a medida que há aprofundamento com a 

discussão dos textos, inicia-se o entendimento dessa relação, possibilitando até a apreensão 

do sentido fenomenológico dos mesmos, que se encontra freqüentemente na postura da co

humanidade. 

Essa experiência foi vivenciada tanto pela autora quanto por alunos em 

Comércio Internacional, e ainda, por treinandos durante a aplicação dessa técnica proposta 

pela consultoria. 

Em relação a essa questão, mesmo em se tratando de profissionais com 

intensa experiência internacional, nem sempre a percepção das implicações culturais de um 

determinado texto foi evidenciada. Essa metodologia permitiu verificar que a 

oportunidade de analisar profunda e criticamente o conteúdo e o sentido de determinado 

texto, sob o ângulo intercultural, leva pesquisadores e treinandos ao estabelecimento de 

pontes de entendimento entre o texto, com seus conteúdos interculturais sub-jacentes e as 

vivências internacionais e/ou sub-culturais concretamente experimentadas pelas pessoas. 

A experiência vivida pela autora ocorreu de acordo com a situação descrita 

acima, no momento em que recebeu da orientadora e consultora dos projetos enfocados, 

via e-mail, um determinado texto para identificar possíveis implicações interculturais. A 

reação imediata foi: "acho que o professora me enviou o arquivo errado". Esse fato, 
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narrado às pessoas envolvidas nos projetos, foi percebido como empatia da pesquisadora 

em relação aos grupos. 

Devido às características da empresa em termos de dimensão e da dispersão 

dos serviços pelo mundo e, ainda, da constituição das equipes de bordo ser caracterizada 

como "ad hoc" pela pesquisa organizacional realizada pela consultoria, isto é, a 

constituição de cada equipe depende da escala, percebe-se que a compreensão do projeto 

em todas as suas dimensões e complexidade levará ainda algum tempo para atingir seu 

ponto ótimo. 

Porém, é justo esperar, que gradualmente, isso venha a ocorrer, devido 

especialmente, ao engajamento percebido nas equipes de serviços de bordo, durante o 

convívio com as mesmos nas atividades de treinamento/desenvolvimento/pesquisa, bem 

como em reuniões de planejamento com consultores e a gerência usuária do projeto. 

As propostas futuras de treinamento intercultural para instrutores, da 

formação de um grupo institucional de estudos para captação de vivências interculturais e 

de palestras para pilotos sobre as vantagens de uma cultura de tripulação, são indícios de 

que essa compreensão começa a surgir. 

6.2 No caso de fusão organizacional: ELETRONUCLEAR 

A ELETRONUCLEAR foi criada em 10 de agosto de 1997, proveniente da fusão 

da área nuclear de FURNAS Centrais Elétricas S.A., responsável pela operação de Angra 

2, com a NUCLEN Engenharia e Serviços S.A., empresa de engenharia detentora da 

tecnologia do projeto Angra 2 e 3. As duas empresas dispunham de competências e 
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capacidade técnica nas áreas de projeto, construção e operação de usinas termonuc1eares 

para responder ao desafio de consolidar a indústria de geração elétrica no Brasil. 

Houve uma cisão em FURNAS, a área termonuc1ear saIU e foi incorporada à 

NUCLEN. A principal preocupação desde o primeiro momento era construir uma nova 

empresa, com um conjunto novo de valores e práticas a partir da origem das duas empresas 

(FURNAS e NUCLEN). Antes da fusão e, conseqüentemente, da criação da 

ELETRONUCLEAR, se empenharam em um esforço intenso durante um ano, constituindo 

14 grupos de trabalho com pessoal de ambas empresas para começar as discussões a 

respeito de como a empresa ia se constituir de maneira a viabilizá-Ia da forma mais 

armoniosa possível. Deu-se muita atenção ao problema das diferenças, tanto no pensar e 

agir administrativo, quanto nas práticas, procedimentos, estilos de trabalho e outras, com a 

finalidade de conciliá-las e integrá-las. 

No lapso de um ano aconteceram muitos contatos com a finalidade de atender 

questões específicas designadas aos sub-grupos e discutí-Ias amplamente. Para tal, o grupo 

coordenador dos 14 sub-grupos foi constitui do por cinco pessoas da NUCLEN, de 

FURNAS e da ELETROBRAS. Cada sub-grupo discutia as questões inerentes para o qual 

foi conformado e tinham, ao mesmo tempo, uma grande preocupação, conforme o mostra o 

seguinte depoimento: 

"A preocupação das lideranças era que não houvesse descontinuidade no processo 

e nos serviços prestados por FURNAS, além disso, que se conseguisse uma integração das 

equipes" 
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o problema de harmonização foi, em grande parte, um problema de solução de 

diferenças culturais para criar a ELETRONUCLEAR. As duas empresas (FURNAS E 

NUCLEN) tiveram que harmonizar seus diferentes estilos de administração e, além disso, 

suas culturas tecnológicas de origens diferentes, a saber: alemã e norte-americana. Por 

outro lado, havia necessidade de rever atitudes, valores, integrar e comprometer as pessoas 

dos diferentes setores da empresas. 

Com o intuito de fazer da fusão um processo de transição suave e com o menor 

atrito, deu-se especial importância ao relacionamento humano para desenvolver confiança 

e entendimento mútuos, assim como conseguir a cooperação efetiva construída sobre o 

respeito pelo outro e pelas suas diferenças. O fato de realizar um trabalho sob a 

coordenação permanente de um grupo intercultural aumentou o desafio de trabalhar em 

equipe como uma organização coerente. O problema de superar as diferenças dos dois 

lados não foi simples, mas extremamente complexo como diz seu presidente: 

"O ano de 1997 foi de grandes desafios para o país e, em particular para o setor 

elétrico (. . .) Os desafios para nossa Empresa não foram menores, uma vez que iniciamos a 

construção de uma organização completamente nova, a partir das competências e culturas 

oriundas das equipes de FURNAS e NUCLEN" 

Nesse tempo, as duas empresas trabalharam em suas diferenças e selecionaram as 

práticas a serem mantidas pela nova Empresa: 

"Houve necessidade de se adequar a uma filosofia única (. . .) e com relação aos 

procedimentos e direitos, por exemplo, dizíamos: é melhor usar a de FURNAS ou da 

NUCLEN, qual é a melhor?, tínhamos que estudar as duas e escolher a melhor" 
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Descobrimos, além disso, ao examinar as respostas obtidas, que apesar de todo o 

esforço despendido as pessoas da NUCLEN apresentavam um sentimento de 

descontentamento em especial no que corresponde aos beneficios, pois tinham acordos 

coletivos diferentes. 

"A ELETRONUCLEAR manteve os direitos, na sua integridade, do pessoal de 

FURNAS. Isso gerou insatisfação do pessoal da ex-NUCLEN: a remuneração deles era 

mais baixa. Contudo, a Diretoria foi a Brasília e conseguiu uma verba para fazer uma 

compatibilização de salários da NUCLEN com FURNAS" 

A problemática começou se a apresentar relacionada a questões administrativas, 

muito especialmente de Recursos Humanos, necessitando de ações em prol de 

desenvolvimento da comunicação e do relacionamento humano entre os envolvidos. Por 

essa razão foram programados Encontros de Desenvolvimento Intercultural articulando 

superintendências e gerências, para enfrentar as diferenças, com ética e sensibilidade. 

Os pnmelros contatos foram planejados com muito cuidado para possibilitar a 

integração cultural da nova empresa e evitar a formação de eventuais grupos de oposição e 

conflito. Procedeu-se com tato e cautela para não ferir a sensibilidade das pessoas e não 

causar polêmica sobre a nova empresa durante os mesmos, que ao final, foram os que 

favoreceram um bom clima e ambiente para os futuros encontros e negociações. 

"Se analisou as diferenças das duas empresas com o objetivo de procurar conciliar 

ou evitar conflitos e tornar o processo o mais suave possível, se olhavam as 

particularidades de cada empresa, os participantes eram pessoas chave, não só de 
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gerentes mas também de empregados que identificavam os conflitos para estabelecer 

propostas e condições para uma melhor definição do processo de fusão" 

"O objetivo era que houvesse um nivelamento de conhecimentos de ambas as 

empresas assim como a integração dos gerentes, fato que foi favorecido pela própria 

dinâmica do dia a dia" 

"a proposta das reuniões era para conhecer um pouco mais as pessoas" 

"Se você fizer isso dentro da empresa não funciona" 

''A consultoria ajudou fazendo palestras para os dois grupos de gerentes com o 

objetivo de minimizar o choque de culturas" 

"Esses eventos deram mais integração, permitiram um melhor relacionamento e 

possibilitaram que as pessoas se encontrassem fora do trabalho" 

Esses encontros de desenvolvimento gerencial foram realizados em um local 

externo chamado de "neutro", se revelando como uma eficaz estratégia de aproximação de 

pessoas para a discussão e resolução de problemas tanto organizacionais, quanto humanos. 

Esse ponto de encontro facilitou a integração entre as pessoas das duas origens (FURNAS 

e NUCLEN) possibilitando um maior entrosamento e sinergia e, ao mesmo tempo 

propiciando a formação de equipes interculturais. 

Com relação aos mesmos, os participantes manifestaram: "esses cursos são 

importantes a nível gerencial em função de darem a oportunidade para que as pessoas 

falem e discutam abertamente assuntos que afetam a empresa" 
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Os Encontros foram considerados muito produtivos pelos participantes em geral, 

apesar da forte carga emocional que envolveu as pessoas gerando um clima tenso. Os 

depoimentos foram ouvidos em um clima de respeito mútuo. 

"0 curso de desenvolvimento gerencial possibilitou fazer um relacionamento 

situacional e entender as pessoas segundo as suas necessidades; não se pode esperar um 

comportamento único para todos. A partir disso as pessoas já se conhecem mais" 

A metodologia dos Encontros baseou-se principalmente na postura fenomenológica 

de inserção. Isso foi muito importante porque a mudança radical inevitável em uma fusão, 

necessitava de ações que minimizassem os impactos das diferenças presentes no pessoal de 

ambas as origens. 

Complementando essa reflexão é preCISO esclarecer que a questão cultural foi 

explicitada ou, pelo menos manifestou-se subjacentemente entre os envolvidos. Logo os 

primeiros Encontros foram emocionados e fortes em termos de busca de equilíbrio de 

sentimentos de perdas e, simultaneamente de ganhos. Neste clima, além das culturas das 

duas organizações, começarem a se manifestar, ainda, sub culturas em ambas as empresas, 

tomando a análise mais complexa. 

Ficaram evidenciadas diferenças entre departamentos mais envolvidos com projetos 

em contraste com outros mais voltados a operações, entre setores voltados para clientela 

interna e outros direcionados à clientela externa. Percebeu-se que, mesmo quando a 

natureza das atividades era a mesma no departamento de uma e da outra empresa, as 

sub culturas faziam considerável diferença, isto é, no momento de administrar um mesmo 

problema o modo de fazê-lo mostrou profundas diferenças. 
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Assim, apresentamos a guisa de exemplo os depoimentos de duas profissionais que 

estão diretamente encarregadas do treinamento e desenvolvimento e que têm origens 

empresanaIs diferentes, a primeira era oriunda de FURNAS e a segunda oriunda da 

NUCLEN. 

Depoimento da primeira profissional: 

''Devido a minha formação e experiência em treinamento, a Gerencia de Recursos 

Humanos me convidou para trabalhar aqui (ELETRONUCLEAR). Eu trabalhei 15 anos na 

USINA e lá o ritmo é muito acelerado, menos papel mais atividade. Aqui, agora, os 

processos estão sempre atrelados à documentação, a atividade corre depois do papel ser 

aprovado, lá (USINA) era simultâneo, para ganhar tempo (. . .) Essa foi para mim uma 

dificuldade grande. A nível de recursos, eu tinha mais recursos para os meus 

planejamentos para fazer transparências, filmagens, salas disponíveis, etc. eu sinto falta 

disso" 

Se referindo a sua colega, ela diz: 

" Ela trabalha de forma minuciosa, detalhista, eu aprendi muito com ela. Agora 

nós duas temos uma sintonia perfeita. No inicio do nosso relacionamento a gente tinha 

cerimonia, agora estamos muito próximas" 

Depoimento da segunda profissional: 

Em relação a sua colega ela assinala que: 

"Ela tinha dificuldade em lidar com papéis. Eu dizia: Cadê o papel? tem que 

guardar I, ela tinha que colocar a responsabilidade no outro para não ficar 
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sobrecarregada com a parte administrativa. Acho que houve uma troca, como ela se 

dedicava à parte de treinamento, tinha tempo para elaborar as aulas, tinha um manejo 

muito bom em sala de aula. Ela aprendeu que tem que checar os processos e, por conta da 

auditoria, tem que se ter tudo documentado. 

Complementa: 

"Nós tínhamos culturas diferentes, não tínhamos intimidade, agora conseguimos 

um entrosamento, cada uma começou a valorizar o lado bom da outra, juntamos o nosso 

trabalho e crescemos juntas admitindos o lado positivo da outra, estamos felizes com o 

resultado" 

Elas que vinham de empresas diferentes, comum cavam seus valores e as suas 

atitudes iniciais eram moldadas pela cultura de origem de cada uma, contudo, os contrastes 

entre seus ambientes e suas práticas profissionais conseguiu ser superado desde o momento 

em que elas apreenderam a ser uma com a outra, ou seja, exerceram a sua co-humanidade. 

Ambas demostraram a disposição para cruzar a ponte da subjetividade para uma 

intersubjetividade, aonde o entendimento e o respeito mútuo foi responsabilidade das duas. 

o consultor que tem atuado em projetos de desenvolvimento intercultural 

desempenhou papel importante para contornar obstáculos no começo do relacionamento. O 

fato de não pertencer a nenhuma das duas empresas, permitiu-lhe enxergar os pontos de 

conflito e de encontro que, provavelmente, os envolvidos no processo não alcançaram a 

distinguir claramente. Porém, a postura fenomenológica de inserção pode ser considerada 

indispensável para a receptividade dos profissionais de ambas as empresas às sugestões e 

atividades propostas pelo consultor. A atitude de empatia em relação a questões dos dois 
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grupos contribuiu para sentimentos de confiança mútua entre os envolvidos no processo de 

fusão e o consultor. 

É preciso mencionar ainda, sobre a metodologia dos encontros, a fase informal dos 

mesmos, pois a postura de inserção considera as relações interpessoais e intergrupais como 

possibilidade de aproximação entre os diferentes. O zelo dos funcionários encarregados da 

logística dessa fase dos encontros contribuiu fortemente para esse esperado resultado. 

Essas oportunidades de convívio das pessoas, umas com as outras, fortaleceram 

sentimentos positivos daqueles mais dispostos à articulação das duas organizações e, pelo 

menos, favoreceram as primeiras aproximações entre os mais resistentes. 

Segundo o depoimento do Gerente desse setor de apOlo logístico, foi possível 

compreender que: 

"O grupo demostrou ter um espírito de equipe muito importante, assim como um 

envolvimento com todos, todas as pessoas se empenharam em cumprir com tudo, apesar 

dos problemas com os fornecedores, conseguiu-se contornar isso e o cronograma 

aconteceu da melhor maneira possível" 

"Se preocuparam com o layout de ocupação, com a montagem de ar condicionado, 

iluminação (. . .) ao final foi uma experiência muito gratificante, um trabalho de total 

sucesso" 

"Foi feito um trabalho corpo a corpo com os coordenadores das áreas engajadas 

com as pessoas e as unidades que estavam chegando de FURNAS" 
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Esses Encontros de Desenvolvimento Gerencial, além de seus conteúdos científicos 

e filosóficos, representaram uma valiosa oportunidade para quebrar o gelo e aproximar as 

pessoas no sentido de uma vivência que redundaria na constituição de um novo clima e de 

uma nova cultura da empresa nascente: a ELETRONUCLEAR. 

"0 trabalho de integração com os gerentes que a consultoria desenvolveu antes de 

ser efetivada a fusão, facilitou a aproximação das duas partes, no aspecto gerencial, 

através desse trabalho" 

Da mesma forma, durante os Encontros foi enfatizada a cultura da segurança, a 

citação apresentada na figura a seguir, muito apreciada e discutida por todos os grupos, 

exemplifica os esforços da consultoria nesta direção. 

"Especialmente em situações urgentes e críticas, quando não há tempo, a não ser 

para se cumprir ordens, sem que ainda se esteja consciente das vantagens ou 

razões, é que: 

o direito de dar ordens precisa estar 

conquistado e mantido, por uma relação humana 

consistente e justa entre chefes e subordinados". 

A área meio de Recursos Humanos tomou-se um elemento facilitador da 

integração, intermediando as relações entre os níveis operacionais e os níveis gerenciais; 
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também o layout da área de Recursos Humanos contribuiu para a aproximação das pessoas 

facilitando o processo comunicativo. 

Foi possível perceber que além dos Encontros Estruturados de Treinamento e 

Desenvolvimento Gerencial visarem aproximar as duas diferentes culturas, ocorreram 

grandes esforços por parte de superintendências e gerências no sentido de aproximar as 

pessoas durante a rotina de trabalho. Bons exemplos seriam o empenho da gerência de 

Assistência Social e Beneficios, a gerência de Recursos Humanos e a gerência de Serviços 

Gerais. Esta última, encarregada de prestar especialmente serviços à clientela interna, 

enfrentando grande volume de novas solicitações, com expectativas e necessidades muito 

diferentes. 

Um ponto a sublinhar é que o comprometimento do Presidente da empresa, seus 

assessores, diretores, superintendentes e suas gerências, possibilitou que se iniciasse a 

integração do pessoal, apesar das adversidades apresentadas pelas diferenças culturais das 

duas empresas em processo de fusão. O engajamento do seu Presidente representou um 

poder agregador, demostrando a sua preocupação com a dimensão humana e a busca do em 

comun. Valores introduzidos por ele reforçaram as lideranças nesse momento e a 

consultoria, apresentou durante os Encontros, as competências inerentes a todo líder que 

gerencie de forma técnica e humana, em um momento crítico como esse, as quaIS 

apresentamos a seguir: 
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"Espera-se que o Gerente lidere ou apenas controle? 

Somente gente técnica e humanamente preparada poderá liderar, porque: critérios 

de competência técnica especializada, administrativa, ética e moral são 

intercomplementares à concepção de LIDERANÇA que as pessoas que 

buscam essas mesmas competências, irão respeitar 

e seguir ". 

6.2.1 Conclusões preliminares 

Foi possível identificar uma estratégia pró-ativa de formação de 

relacionamento humano através de encontros de desenvolvimento intercultural com o 

objetivo de se antecipar-se ao processo de fusão, lidando com as diferenças culturais e 

características das empresas envolvidas, preocupadas com possíveis conseqüências de 

mudanças, tanto nos aspectos gerenciais e operacionais quanto fisicos e humanos. 

Pode-se afirmar que o trabalho de integração no começo do processo de 

fusão tem sido uma medida administrativa favorável à aproximação das pessoas de ambas 

as empresas. 

Foi percebido que os esforços para fazerem da fusão uma transição menos 

traumática nunca parecerão suficientes por se tratar de um processo crítico que requer um 

profundo respeito pelo outro e por suas diferenças no contexto empresarial. Contudo, as 

tentativas feitas para lograr a superação de divergências e conseguir aproximar as duas 
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empresas, ao final apresentaram um balanço positivo. Nas palavras de seu Presidente: 

"Fundir duas organizações maduras exige a criação de mecanismos capazes de permitir a 

integração de duas culturas, valorizando os atributos positivos de cada uma delas" 

o grau de comprometimento e o envolvimento dos funcionários continua a 

crescer, na medida em que os pontos de resistência e as diferenças culturais como 

problemas estão sendo superadas, cedendo espaço a uma nova cultura que vai se 

consolidando com o passar do tempo. 

Recorrentes manifestações dos entrevistados possibilitaram perceber que o papel da 

pesquisadora no sentido de estimulá-los a relembrar e descrever situações e problemas 

vivenciados bem como de muitos já administrados, contribuiu para reforçar sentimentos 

positivos e confiança mútua entre os profissionais da organização gerada pela fusão. 

Durante as entrevistas apareceram questões interculturais que extrapolam a 

problemática da fusão. Vários entrevistados revelaram experiências pessoais relacionadas à 

diferenças entre a cultura brasileira e a alemã. Essas reações se devem ao fato da 

aproximação entre as duas nações, decorrente da tecnologia nuclear. Tanto ocorreram 

expatriamentos de engenheiros e especialistas brasileiros para a Alemanha, quanto de 

pessoal alemão para a empresa brasileira. 

As narrativas a respeito desse relacionamento intercultural tanto expressam 

situações agradáveis que revelam o humor brasileiro, quanto também descreve choques 

culturais envolvendo ambas as partes. Neste ponto os entrevistados manifestaram suas 

opiniões no sentido da necessidade de uma sistemática preparação para expatriamento. 
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Alguns entrevistados procuraram, gentilmente, responder às perguntas feitas em 

português, através do espanhol, que é o idioma de origem da pesquisadora. Apesar dessa 

atitude haver surpreendido agradavelmente à entrevistadora, acabou gerando um certo 

embaraço por duas razões: lidar com perguntas e respostas em dois idiomas e em segundo 

lugar, por não ter certeza de quais seriam as expectativas dos entrevistados sobre o 

comportamento esperado do entrevistado. Essa situação deixa claro que a busca de empatia 

entrevistado/entrevistador foi uma atitude mútua. 

6.3 N O caso da preparação para uma missão internacional: 

BANCO DO BRASIL 

A possibilidade de inquirir sobre as percepções de alguns funcionários da área de 

negócios internacionais do Banco do Brasil, contribuiu para identificar as diferenças sub 

culturais existentes no Brasil. País de uma formação étnica muito variada e com dimensões 

geográficas enormes que configuram de alguma maneira a cultura de cada estado e cidade, 

repercutindo, no seu modo agir e, no caso do presente estudo, nas suas práticas 

administrativas. 

Houveram vários aspectos que começaram a chamar a atenção do entrevistado no 

momento de ser transferindo do Paraná para Rio de Janeiro "sem preparo". Com efeito, não 

precisou sair do país para ter problemas de diferenças culturais; e pela sua fala, vivenciou o 

choque cultural logo após a sua chegada: 

"Me chamou a atenção a sujeira da cidade, o estado das coisas, a omissão do 

poder público, em fim (. . .) muitas coisas do Rio" 
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Menciona também que "a pontualidade é um problema aqui no Rio. No Paraná é 

mais observado, eu piorei muito aqui no Rio" 

Um outro aspecto foi a falta de apoio logístico por parte da empresa no momento da 

sua transferência: "O suporte a família foi relegado e nesse momento a minha cabeça 

dentro da empresa ficava em outro lugar, eu estava preocupado com meu lado pessoal, o 

fato de não ter referências sobre o fiador, não conhecer as escolas para os meus filhos, foi 

muito desgastante e constrangedor". Fundamental foi o papel da sua esposa que reverteu 

essa deficiência da empresa: "minha esposa veio para fazer esse serviço de procura, sem o 

apoio dela as coisas seriam complicadas". 

Sua vivência foi compartilhada, depois, com os seus colegas quando o Banco teve a 

iniciativa de treinamento e desenvolvimento intercultural para um grupo de 30 

funcionários da área de negócios internacionais e cujo principal objetivo era conhecer a 

cultura dos Estados Unidos para se relacionar nela. 

"Esse curso foi uma coisa muito interessante, embora a viagem não foi feita, o 

curso foi aproveitado no dia a dia, porque aqui no Rio é muito comum se relacionar com 

estrangeiros. De certa forma eu trouxe a minha experiência de sair do Paraná para o Rio 

sem preparo" 

Dessa vivência ele diz: "a experiência quebrou uma série de situações que me 

permitem querer enfrentar outro tipo de cultura", complementa dizendo que "o preparo 

recebido no curso ajudou na maneira de olhar ao outro" 

É importante mencionar, também, que entre os alunos dos programas acadêmicos 

de Comércio Exterior encontravam-se vários ex-funcionários do Banco do Brasil com 
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significativas experiências de expatriamento ou em contatos funcionais internacionais. O 

relato de suas vivências propiciou a análise crítica de situações interculturais valiosas para 

aprendizado de colegas e palestrantes. Além disso, ficaram claras tanto a disposição de ex 

funcionários em contribuir para o desenvolvimento intercultural dos colegas, como 

também foi evidenciado um sentimento de satisfação dos mesmos ao compreenderem que 

o conhecimento adquirido com suas vivências foi, finalmente, reconhecido como 

importante e utilizado concretamente. 

Os comentários sobre esse tipo de colaboração na academia tiveram dois pontos em 

comum: a percepção de que o desenvolvimento intercultural precisa ser assumido nas 

empresas brasileiras, o que foi acompanhado de manifestações como: "deveríamos ter 

tido essas aulas há vinte anos atrás; o entendimento de que as empresas que 

desperdiçaram conhecimentos indispensáveis ao bom desempenho intercultural, deixando 

as vivências "morrerem com as pessoas", podem começar a recuperar essas perdas, 

favorecendo a pesquisa com ex- funcionários expatriados, de acordo com a metodologia 

citada em aula, enfatizando que se trataria de "atividade prazerosa ser entrevistado para 

essefim". 

Uma entrevista realizada com um alto funcionário do Banco do Brasil em 1998, 

expatriado para dois importantes países da Europa, revelou que o fato de ter sido bem 

sucedido dependeu fortemente de experiências anteriores em expatriamento, quando "o 

aprendizado foi penoso". Em sua opinião, as empresas de serviços com agências no 

exterior poderiam até partir para uma carreira internacional, a fim de preparar as pessoas 

para atuação intercultural, devido ao elevado custo de eventuais insucessos decorrentes do 



138 

despreparo quanto a diferenças culturais tanto de empregados nativos quanto da clientela 

local. 



7 
Interculturalidade para alunos em 
Comércio Internacional 

7.1 Em uma organização pública e em outra privada. 

A Fundação Getulio Vargas e a Universidade Federal do Rio de Janeiro são as duas 

instituições enfocadas porque incluíram na grade curricular dos cursos de Comércio e 

Finanças Internacionais (CONFINT) no caso da primeira e do curso de Especialização em 

Comércio Exterior (ECEX) na segunda, uma disciplina denominada: Desenvolvimento 

Transcultural (FGV) e Capacitação Intercultural para o Comércio Exterior (ECEX). Ambas 

são consideradas as primeiras iniciativas nesta direção no Rio de Janeiro, demostrando 

concretamente preocupação e interesse pela interculturalidade no contexto global dos 

negócios. 

A competência intercultural pode ser vital para o sucesso de um empreendimento, 

assim como favorece um melhor desempenho, tanto no âmbito profissional quanto no 

relacionamento humano, em ambientes multiculturais conforme foi apresentado no 

capítulo quatro. 

Quanto à receptividade à disciplina "não técnica" e ao conteúdo pelos participantes, 

observou-se inicialmente, manifestaram certo receio e surpresa em relação à importância 

do assunto. Em parte porque, para a maioria deles, as questões tratadas em sala de aula 

eram novidade. Contudo, na medida em que foram se envolvendo nas dinâmicas e 
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trabalhos em sala de aula, mostraram-se interessados e dispostos a compartilhar suas 

vivências e compreenderam quão valiosos eram aqueles conhecimentos que, cabe ressaltar, 

não eram valorizados em sua real dimensão antes de participar do curso. O entendimento 

de conceitos interculturais segundo os participantes, contribuiu para orgamzarem suas 

próprias experiências interculturais , transformado-ás em aprendizado. 

Expressões como: "puxa, eu não sabia que isso era importante" ou "que legal, esta 

disciplina me fez refletir sobre tudo aquilo que eu sofri quando viajei para o exterior, 

pensar que poderia ser menos traumático", certificam o impacto causado pelos temas 

tratados e, a partir daí, as reações de desconfiança foram se transformando em reações de 

satisfação pelos participantes e, além disso, a questão da comunicação não verbal reveloue 

um crescente interesse. Não podemos deixar de mencionar que haviam pessoas não 

engajadas que demostraram, com um comportamento insolente em sala de aula, porém, 

foram casos isolados, e alguns se transformaram em, pelo menos, atenção. 

A pesquisa participante, com postura de inserção, realizou-se com a finalidade de 

fazer um levantamento das necessidades de treinamento intercultural para facilitar o 

processo de adaptação dos envolvidos em contatos internacionais a partir dos próprios 

sujeitos. Utilizou-se o instrumento de pesquisa indicado no capitulo primeiro e se 

conseguiu obter material para identificar as reais dificuldades com que os sujeitos se 

deparam, ao enfrentar uma cultura diferente. No total, foram coletados 114 documentos 

nas turmas que estão discriminadas na Tabela 7.1. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

141 

Tabela 7.1 Cursos envolvidos na pesquisa 

N° de 
Cursos Turma instrumentos 

coletados 
Especialização em Comércio Exterior (ECEX) 1999 18 

Especialização em Comércio Exterior 1999 15 
(ECEXlPETROBRAS) 

MBA em Comércio e Finanças Internacionais 1999 19 
MBA em Comércio e Finanças Internacionais 2000 24 
MBA em Gestão Estratégica de Negócios 1999 20 
MBA em Qualidade e Produtividade 1999 18 

Total 114 

Tabela 7.2 Preferências dos tipos de adaptabilidade 

Cursos 
1. Especialização em Comércio Exterior (ECEX) 

2. Especialização em Comércio Exterior 
(ECEXlPETROBRAS) 

3. MBA em Comércio e Finanças Internacionais 

4. MBA em Comércio e Finanças Internacionais 

5. MBA em Gestão Estratégica de Negócios 

6. MBA em Qualidade e Produtividade 

7.2 Classificação dos dados e Interpretação de Resultados 

Tentando fazer um quadro de preferencia global pode-se observar na Tabela 7.2 

que a primeira preferência recaiu sobre a opção III, já que quatro dos seis grupos 

escolheram esta dimensão. Como segunda preferência observa-se que uma turma escolheu 
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a opção lI, três turmas, a opção IV e duas turmas a opção I, mas observa-se, também, que 

as turmas 1 e 6 têm como primeira preferência a opção I, logo considera-se esta opção I 

como segunda preferência. O mesmo raciocínio foi seguido para definir a terceira e quarta 

preferência e os diferentes tipos de sombreamento das células na Tabela 7.2 ajudam a 

compreender esse critério hierárquico, que foi utilizado para gerar a Tabela 7.3, de 

preferencia global: 

Tabela 7.3 Tipos de adaptabilidade. Consolidação final 

Ordem Tipo Descrição 

1° III Interativa/Profissional (depende mais do profissional) 

2° I Geral (Depende mais da sociedade, do indivíduo e da empresa) 

3° IV Organizacional/cultural (depende mais da empresa) 

4° II Individual (depende mais do indivíduo) 

A significancia da inclusão dessa disciplina de Desenvolvimento Intercultural nos 

cursos de Comércio Internacional, relaciona-se ao fato de que os participantes foram 

alertados para, em primeiro lugar, a necessidade de preparar-se para enfrentar novas 

culturas no trabalho profissional bem como, para a importância de receber da empresa o 

apoio logístico indispensável no momento do expatriamento. A soma dessas duas 

iniciativas podem contribuir para a competitividade das empresas dos países emergentes 

nos negócios globais. 

Outro ponto também oportuno a indicar é que a maior quantidade e o maior 

aprofundamento dos depoimentos entre as turmas de comércio exterior aconteceu no 

ECEX. Analisando os perfis de todas as turmas tomou-se evidente a presença do fator 

experiência profissional na área e de no mínimo duas oportunidades de vivência 
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intercultural entre mais de 70 por cento dos sujeitos naqueles grupos. Esses dados e a 

maior desenvoltura nas discussões realizadas em sala com esses grupos podem justificar 

esse resultado Por essa razão é possível concluir que os profissionais envolvidos em 

processos na ambiência multicultural tenham mais rapidamente compreendido tanto os 

argumentos pró interculturalidade quanto tenham reconhecido seus sucessos e dificuldades, 

os quais passaram a narrar, trocando valiosas experiências com os colegas. 

Além disso, percepções manifestas pelos alunos em Comércio Internacional 

indicam: 

a) A possibilidade de utilizar o aprendizado intercultural na autogestão. 

b) O interesse em levar idéias e conceitos básicos às suas empresas na expectativa 

de estimulá-las a refletir sobre o tema. 

Essa aspiração dos participantes em geral tomou vulto na PETROBRAS, onde está 

sendo negociada, no final do ano 2000, a retomada do Desenvolvimento Intercultural para 

futuros expatriados. Isso não somente no nível gerencial mas, igualmente para funcionários 

atuando na base da pirâmide, contanto que estejam ou venham a estar envolvidos em 

contatos interculturais em situações diversas. 

Pelos depoimentos dos participantes citados na seção 7.3, ao final deste capítulo, 

deduzimos que: 

• Clareza de papéis: entendimento de novas tarefas, demandas, necessidades e 

deveres foram pontos considerados "difíceis" e "essenciais" para desempenho eficaz 

das atividades interculturais". Nesse momento, "uma elevada dose de tolerância do 
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empregado expatriado" somada a "um processo de comunicação claro sobre o que a 

empresa espera do expatriado", fOIaIIl julgados indispensáveis à adaptação do 

empregado no exterior. 

• A dificuldade de adaptabilidade dos familiares: pai, mãe, esposa e filhos, 

toma-se uma grande preocupação na situação de expatriamento, o que, em certa 

medida, é congruente com a literatura sobre essas situações, que o instrumento de 

pesquisa utilizado contempla. 

• O apoio logístico pela empresa foi considerado ''fundamental para a boa 

adaptação" e de "grande valia para eliminar o desconforto inicial ao chegar a um 

novo local de trabalho" 

• As habilidades para se relacionar com as pessoas em qualquer circunstância, 

apesar das diferenças culturais, foi considerada ''fundamental''. Além disso, exemplos 

de vivência de choque cultural narrados por participantes, ao momento de falar, por 

exemplo, com uma parisiense, ilustra a necessidade de aprender o idioma do pais ou do 

grupo a ser abordado. 

• Outro ponto recorrente e animador para as perspectivas interculturais foi a 

postura de alguns dos participantes diante de treinamento, compreendido como um 

processo de educação permanente, o que é coerente com as práticas em inúmeros 

países, em especial Estados Unidos e Austrália que denominam essa área de 

conhecimento de Intercultural Education. 
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• Finalmente, foi compreendido que, fundamental para o bom andamento de 

treinamento intercultural é :"0 conhecimento prévio da própria empresa, suas crenças, 

filosofia, valores, missão, políticas, estratégias de ação, e ambiência tanto interna 

quanto externa". Aqui, o entendimento dos conceitos de multiculturalidade, -a 

constatação de diferentes culturas e subculturas, de intraculturalidade, o auto 

conhecimento cultural organizacional; de Interculturalidade, -o movimento de trocas 

mútuas; e a transculturalidade, -a maneira harmoniosa em que essas trocas podem ser 

realizadas,- foram de grande valia para o rendimento dos treinamentos de todos os 

participantes das turmas estudadas e das equipes das organizações pesquisadas. 

7.3 Depoimentos 

Considerando a riqueza dos depoimentos dos participantes, transcrevemos, a seguir, 

aqueles considerados mais ilustrativos por cada tipo de adaptabilidade cultural, com o 

intuito de apresentar ao leitor as vivências e comentários de profissionais brasileiros, os 

seus sentimentos e preocupações com relação ao assunto, para suprir a carência de 

literatura em português, escrita no Brasil, a partir de nativos. Espera-se que constituam 

subsídios para novos estudos e projetos interculturais. 

É preciso ainda, apresentar o instrumento utilizado para a coleta de dados na Figura 

7.1 



IV - Organizacional/Cultural 

Novidade cultural 
organizacional 

1 .1 Diferenças culturais entre 
filiais e sede 

2. Apoio social 
2.1 Acompanhamento na 

chegada e instalação, no 
trabalho 

3. Apoio logistico 
3.1 Apoio à moradia, serviço 

banca rio, de saúde, 
escolar, ... 

2.1 Reconhecimento de 
fatores de adaptabilidade 
referentes aos familiares 

2. Adaptabilidade dos 
familiares 

1.1 Diferenças de valores, 
religião, crenças, normas, 
papéis femininos! 
masculinos, ... 

1. Novidade cultural da 
sociedade 

I - Geral - Fora do trabalho 

I. 
11. 

TIPOS DE 
ADAPTABILIDADE 

Geral 
Individual 

111. Interativa/Profissional 
IV. OraganizacionallCultural 

111 - Interativa/Profissional 

Clareza de papéis 
1.1 Entendimento de novas 

tarefas, demandas, 
necessidades e deveres 

2. Novidade de papéis 
2.1 Discernimento sobre 

diferenças entre a empresa 
no país de origem e na 
nova cultura 

3. Descrições funcionais 
3.1 Grau de flexibilidade de 

regras, expectativas, 
procedimentos e 
responsabilidades 

4. Conflito funcional/ 
ambiental 

4.1 Conflitos ambientais 
envolvendo atividades do 
profissional recém-chegado 

11 - Individual 

Auto eficàcia 
1 .1 Resistência ao stress 

cultural, manutenção da 
competência técnica 
mecanismos de 
substituição 

2. Relacionamento humano 
2.1 Habilidade para relacionar

se com pessoas em 
qualquer circunstãncia 
apesar das diferênças 
culturais 

3. Percepção 
3.1 Auto-consciência 

desenvolvida e percepção 
aguçada do outro para 
apreender suas reações, 
interesses e necessidades 

Figura 7.1 Instrumento de pesquisa 
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Adaptabilidade I: Depende mais da Empresa, do indivíduo e da 

"encontro muitos itens que me levam a crer que, indo morar em um país 

estrangeiro, eu enfrentaria dificuldades com as novidades culturais daquele lugar 

principalmente se minha família (pai e mãe) fosse junto, pois ambos não conhecem outro 

idioma, senão o português. As diferenças de valores, crenças e normas são objetos que 

dificultam a adaptação de uma pessoa estrangeira." (Flavia) COMFINT 1999 

"me considerando e sendo uma pessoa de fácil adaptabilidade acho que a 

alternativa mais difícil na minha opinião é a I devido a adaptabilidade diferente aos meus 

familiares que não dependem de mim" (Fabiane) COMFINT 1999 

"Dificuldades com culturas muito diferentes da cultura ocidental (exemplo. árabes 

radicais)" (Daniel) COMFINT 1999 

''A adaptabilidade dos familiares seria o principal problema, uma vez que isto 

implicaria na mudança de colégio dos meus filhos e na mudança de emprego da minha 

esposa" (Ronald) GEN 1999 

"O item adaptabilidade dos familiares em caso de mudança do ambiente de origem 

seria, em princípio, um fator de preocupação, na medida em que passados os primeiros 

momentos de euforia (a descoberta de um mundo novo e diferente), a saudade, o 

afastamento dos familiares mais próximos, mudanças de colégio (filhos) e de emprego 

(esposa), condições climáticas, etc. poderiam acarretar um certo desconforto emocional, 

ou mesmo fisico, a ser administrado. Entretanto, acredito que esta seria uma situação 

transitória, pois, a cada dia, hábitos e costumes locais se tornariam mais conhecidos e 
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novas relações seriam estabelecidas, facilitando a comunicação e a compreensão daquela 

cultura"(Ronald) GEN 1999 

"Neste caso minha maior preocupação seria a adaptação dos familiares. Já 

trabalhei e morei em vários lugares. Quando se está sozinho, por conta de um trabalho a 

ser realizado, tudo gira em torno deste objetivo, e a vida pessoal passa a ser secundária. 

Com a família, passa um período mais longo, há um número bem maior de preocupações: 

escola para os filhos, apoio à família, moradia, médicos, etc. o que pode prejudicar a 

concentração e o desempenho no trabalho. "GEN 1999 

"Quando um profissional opta por ir viver num outro país, um dos fatores 

importantíssimos para que a mudança radical dê certo é a adaptação da família. " GEN, 

1999 

7.3.2 Adaptabilidade 11: Depende mais do indivíduo 

"Há características individuais, dentre as quais a auto confiança é de suma 

importância, assim como a capacidade de adaptação, são decisivas no processo de 

adaptação cultural" (Vinicius) COMFINT 1999 

"A habilidade para o relacionamento com outras pessoas, em qualquer 

circunstância, apesar das diferenças culturais, é fundamental mesmo no caso em que o 

indivíduo não muda de local de trabalho" (Ronald) GEN 1999 

''Aprender a relacionar-se com o outro, em qualquer situação, é fundamental, tanto 

em nível pessoal como profissional. Isto pressupõe que o indivíduo, primeiramente, 

conheça a si próprio, suas potencialidades e limitações, sua identidade e valores. Isso 
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possibilitará, com maior facilidade, compreender o outro e respeitar sua individualidade, 

seus interesses, impulsos, aptidões, inibições, bloqueios, etc, a fim de que possam 

vivenciar formas construtivas de convivência. Independentemente das similaridades ou 

diversidades culturais, isto requer aprendizagem contínua." (Ronald) GEN 1999 

"Sou comunicativo, gosto de conhecer pessoas e hábitos diferentes, acho que meu 

ponto forte seria a dimensão IL o indivíduo" UFES, (Comércio Exterior), 

"Sou quase oposta ao colega, sou tímida, até para apresentar um trabalho em sala 

de aula para os colegas, tremo. Meu desafio começaria na chegada, antes mesmo do 

trabalho, ao enfrentar novas situações rotineiras em uma sociedade diferente" UFES, 

(Comércio Exterior) 

7.3.3 Adaptabilidade IH: Depende mais da empresa e do indivíduo 

"com base na experiência que tive com a minha vinda do Paraná para cá (RJ) 

entendo que após superadas as dificuldades que vivenciei nos aspectos indicados no item 

IV, ou seja, de início considerei como uma grande barreira, mas após ter superado sem o 

apoio da empresa, entendo que a maior dificuldades residiu quanto aos aspectos do item 

lI!, pois a superação mais dependia única e exclusivamente de mim, portanto quando a 

empresa se omite a superação se torna impossível ou com grande desgaste e estresse por 

parte do indivíduo." (Vladimir) COMFINT 1999 

"Seria fundamental que a empresa acolhedora fosse experiente com os processo de 

interculturalidade, o que teria um papel essencial no processo de adaptabilidade do 

indivíduo em um país estrangeiro. Caso contrario, a empresa poderia se tornar um fator 
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desencadeador do fracasso do indivíduo, como pessoa integrante de uma nova sociedade 

e, acima de tudo, do seu fracasso profissional. Nesse caso, a empresa não experiente seria 

um grande empecilho a ser enfrentado" (Flavia) COMFINT 1999 

"Considerando uma mudança de país, a adaptação interativa na minha opinião é a 

mais difícil. Entender qual é o seu papel dentro de uma empresa inserida em um ambiente 

cultural diferente do seu pode ser bastante complexo, além de que, o entendimento de 

novas tarefas, a solução dos conflitos ambientais o grau de flexibilidade de regras, 

procedimentos e responsabilidades serem questões que devem ser cuidadosamente 

analisadas tanto pela empresa, quanto pelo indivíduo e quando o êxito não depende 

apenas do indivíduo, torna-se menos complicado".( Gisela) COMFINT 1999 

"Lidar com conflitos, situações mal colocadas/ mal resolvidas, cujas soluções não 

dependem unicamente de mim, é, dentre as quatro situações apresentadas, a que mais me 

exigiria tolerância e aplicação. " (Mario) COMFINT 1999 

"Saber o que se quer saber de mim (. .. ) se eu não sei o que é esperado, nao 

conseguirei entender e serei o fracasso!" (Alcir) COMFINT 1999 

"0 entendimento de novas tarefas, demandas, necessidades e deveres é essencial 

ao desempenho eficaz das atividades, devendo, para tal, ter uma elevada dose de 

comportamento e engajamento do empregado, bem como um processo de comunicação 

eficaz por parte da empresa, para que haja um perfeito entendimento por parte do 

empregado" (Ronald) GEN 1999 

"Receptividade é fator chave de aproximação, especialmente em ambientes novos. 

O conhecimento prévio da empresa - suas crenças, filosofia, valores, missão, políticas, 
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estratégias de ação, ambiência interna e externa, certamente atuará como elemento 

facilitador para o relacionamento entre as pessoas no exercício de suas atividades 

diárias" Ronald) GEN 1999 

"Minha maior preocupação está relacionada à pergunta .' até que ponto a empresa 

no exterior seria diferente da empresa em que trabalho? "UFES (Comércio Exterior) 

7.3.4 Adaptabilidade IV: Depende mais da empresa 

" Os itens citados neste quadro são aspectos inerentes ao meu comportamento 

propriamente dito; ou seja, são fatores que não dependem de mim, e sim, do meio em que 

me deparar. São pontos que só serão analisados após a vivência do novo ambiente 

profissional, sendo este, o ponto inicial para que o "medo" seja amenizado ou aumentado" 

(RacheI) COMFINT 1999 

"Depende das condições oferecidas pela empresa no que se refere à qualidade de 

vida e ajuda de instalação, o grau de choque cultural pode ser enormemente minimizado" 

(Vinicius) COMFINT 1999 

"Com respeito ao item ''profissional'' eu considero essencial que a empresa dê o 

apoio que estiver ao seu alcance para que a adaptação de seu funcionário seja a menos 

traumática possível. " (Gisela) COMFINT 1999 

"a minha maior dificuldade encontra-se localizada na área profissional, 

notadamente no apoio logístico, ou seja acompanhamento na chegada e instalação 

(moradia, escola)" (Adilson) COMFINTt 1999 
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"Numa mudança de ambiente social e de trabalho: o apoio financeiro e social 

inicial é fundamental para a boa adaptação do indivíduo porque reforça a segurança que 

ele busca para desenvolver e promover seu crescimento profissional. "(Tatiana) 

COMFINT, 1999 

"0 acompanhamento na chegada e instalação no trabalho, pela empresa, seria, 

sem dúvida, de grande valia para eliminar o desconforto inicial ao chegar e um novo local 

de trabalho" (Ronald) GEN 1999 

"0 apoio por parte da empresa, na fase inicial de adaptação, acompanhando o 

empregado em sua chegada, apresentando-o aos demais companheiros e proporcionando

lhe um ambiente adequado (instalações), faz com que se sinta confiante e motivado para 

enfrentar a nova realidade de trabalho que se inicia" (Ronald) GEN 1999 



8 
Conclusões 

8.1 o que foi possível concluir nos três casos e nas turmas de 

Comércio internacional. 

8.1.1 Aproveitamento de oportunidades 

A receptividade em relação às questões culturais foi boa em todos os casos 

enfocados neste estudo. As pessoas que vivenciaram experiências interculturais se sentiram 

gratificadas em revelar suas experiências e as pessoas para as quais o assunto era novo, 

após breve introdução, engajaram-se nas descobertas e manifestaram abertura para a 

aprendizagem e a troca de experiências. 

A opção por treinamento/desenvolvimento intercultural, no caso dos serviços, foi 

compreendida como possibilidade de competitividade e, no caso das fusões, foi percebida 

como contribuição para um clima agregador em tomo da produtividade. 

A disposição para reunir pessoas em treinamento/ desenvolvimento intercultural 

representou um esforço conjunto das áreas de Recursos Humanos, Administração, 

Assessorais e Gerências, cujo pessoal seria beneficiado pelos treinamentos, na aplicação 

destes na sua rotina de trabalho ou no enfrentamento de situação específica. 

Fica evidente a necessidade de empreender esforços para o desenvolvimento de 

literatura brasileira sobre o tema que venha a fornecer subsídios para as empresas e 
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estudantes, bem como para as pessoas que estão envolvidas em contatos interculturais no 

trabalho. 

Conforme as informações obtidas na presente pesquisa, a cultura tem tido um 

impacto profundo na implementação de estratégias de competitividade e de gratificação 

pessoal dos engajados em desenvolvimento e treinamento intercultural. 

Peculiaridades na fusão 

A postura de antecipação a conflitos interculturais foi fundamental para predispor 

as pessoas a participarem dos Encontros de Desenvolvimento Intercultural, favorecendo as 

primeiras aproximações. 

Os Encontros Interculturais descritos foram planejados cuidadosa e 

compartilhadamente pela Consultoria e os profissionais da Empresa responsáveis por RH e 

logística, mesmo quanto aos seus momentos informais. Apesar de emocionados, os 

Encontros contribuíram para um início de empatia entre as pessoas oriundas das duas 

empresas envolvidas no processo, devido à rigorosa seleção de tópicos abordados, à 

postura de respeito mútuo perseguida e à busca de compreensão da situação crítica de 

ambos os grupos. Os Encontros oportunizaram depoimentos expontâneos dos participantes, 

facilitando a compreensão de que sensibilidade e apreensão não eram "privilegio" de um 

outro grupo, mas uma realidade comum aos oriundos de ambas as organizações. 

O diálogo com os sujeitos na ELETRONUCLEAR e a interpretação de 

documentação da empresa favoreceu a elaboração da figura 8.1 que resume as 

características culturais que marcam diferenças significativas entre as duas empresas. As 

origens dessas diferenças aparecem em oito fatores. 



CATEGORIAS CULTURAIS 

Diferenças relacionadas com: 

1 ( 

2 ( 

3 

Estrutura) 

• Tamanho da empresa 
• História 
• Idade 
• Localização geográfica 

Recursos) 

• Humanos " 
{

- Conhecimentos 
• Tecnológicos _ Equipamentos 
• Financeiros: Voltados ou não para a redução de custos" 

Políticasl 
Adm inistrativas 

• Distribuição do poder: Mais ou menos concentrado 
• Diferenças salariais 
• Diferenças de benefícios 
• Influência da cultura técnica alemã e norte-americana 

- Rigidez ~ - Pontualidade 
- Organização 
- Concisão 

4 (~ ____ E_s_t_il_O_S __ ~) 
• Formais 
• Informais 
• Forma de interpretar os procedimentos 

Processo 
Decisório 5 

• Negociados: "Jeitinho brasileiro " 

{

- Precisão 
- Praticidade 
- Resultados 

• Não negociados: "As decisões são tomadas para serem cumpridas" 

6 ( Emoções) 

• Manifesttões de sentimentos 
At"t d - Para com os líderes da companhía 

• lU es _ Com relação à nova estrutura e ao estilo da administração 
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• Nível de comprometimento com os seus superiores, subordinados e com a companhía 

7 ( comunicação) 

• Verbal { - Gestos 
• Não verbal - Pç>stura 

- 51mbolos 
- Apariência 

8 ( Estatus ) 
• Visibilidade no mercado 
• Reconhecimento da população 

Figura 8.1 Categorias Culturais na Fusão 
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A construção desse referencial facilitou a compreensão de inúmeras questões 

relacionadas às dificuldades de visualizar as diferenças, a fim de superá-las. É possível que 

o esquema anterior seja útil a casos futuros de fusão no panorama nacional. 

Há um aspecto considerado fundamental por Eaton (1999) e que foi possível 

constatar em todos os casos investigados, incluindo o da fusão organizacional, que é: a 

escolha do treinador. 

Em pnmeIro lugar, a opção das empresas pelo instrutor/pesquisador/consultor 

externo foi bem sucedida pelo fato de atender aos requisitos indicados na literatura, sobre 

conhecimento, habilidade para administrar possíveis conflitos e competência didático

pedagógica, tanto para planejar quanto para aplicar teorias em encontros, reunioes e 

atividades em sala de aula e entrevistas. 

Além disso, a postura de inserção no movimento próprio de cada caso, assumido 

pelo consultor e a sua equipe, favoreceu a empatia, quando o movimento da consultoria 

aproximou-se mais de uma assessoria, contribuindo para objetivos e metas de cada 

organização cliente, para além dos objetivos específicos da interculturalidade a saber: 

• No caso dos profissionais de transporte aéreo, estimular a auto-estima dos 

participantes do programa, um fato constatado pela autora desta dissertação em 

seu convívio. 

• No caso dos profissionais dos serviços bancários, ampliar a percepção de suas 

funções e atribuições em direção a questões anteriormente entendidas como 

periféricas a problemas financeiros e que, atualmente, precisam ser 

compreendidas como fundamentais ao negócio e que podem ser resumidas em: 
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comunicação e relacionamento humano com a clientela interna e externa; o que 

foi observado entre os entrevistados. 

• Com relação à fusão, além da questão da administração das diferenças culturais, 

o estímulo à emergência de talentos para lidar com as pessoas, no processo 

crítico de uma fusão, um ponto percebido pelo pesquisador nas narrativas dos 

sujeitos. 

Nos três casos o empenho da consultoria em desenvolver os profissionais das 

empresas para irem assumindo os papéis da consultoria, resultou em: 

• Motivação para desenvolver um projeto embrionário criado pelo pessoal da 

empresa, chamado de "Cultura dos Povos" e para engajar pessoas em pesquisa

ação que contribuiu para destacar talentos para um grupo de trabalho 

intercultural da empresa. 

• Alertar para a significância de questões sub-culturais em uma empresa de 

grande porte em serviços bancários. 

• Iniciar uma abertura para reconhecimento de talentos humanos, não somente 

entre os profissionais de Recursos Humanos e Beneficios, mas entre os 

chamados profissionais high teck das das duas empreasas em combinação. 

Essa vivência em inserção, reforça as expectativas sobre essa postura na ambiência 

multicultural, porque ela é necessária tanto ao respeito às singularidades quanto à 

possibilidade da orientação para a co-humanidade entre profissionais e clientes globais. 
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8.2 Observações sobre a metodologia praticada: algumas 

conclusões possíveis 

1) A articulação entre pesquisa científica qualitativa, proposta neste estudo e praticada em 

entrevistas e aplicação de instrumentos, com uma reflexão filosófica fenomenológica, 

enriqueceu os "resultados" que caracterizaram as iniciativas de treinamento e 

desenvolvimento intercultural, favorecendo a apreensão de movimentos orientados 

para compartilhamento autêntico, descrito como convivências, ou seja, no sentido da 

busca do em comum da fenomenologia. 

2) A fase exploratória na pesquisa de campo, justificou-se por que: 

• Familiarizou a pesquisadora com o tema na realidade concreta; 

• Aperfeiçoou a formulação do problema e de questões complementares; 

• Contribuiu para a aceitação da pesquisadora pelos sujeitos da pesquisa. 

3) A importância da facilidade de acesso às empresas pesquisadas via consultor, 

verificou-se durante todo processo, pelo fato de ser uma condição vital à realização de 

um estudo dessa natureza. 

4) A verificação da construção de pontes entre o referencial teórico e os resultados da 

pesquisa ocorreu durante toda a trajetória da pesquisa e reforçou o propósito assumido 

de "pesquisar para aprender e aprende para pesquisar" (VALORE-RH, 1999) ,0 que 

estimulou o engajamento dos sujeitos. 
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5) A presença de momentos de intersubjetividade, do ser em comum, da retomada para 

um "mundo da vida" comum, fizeram parte do convívio da pesquisadora com os 

sujeitos, de acordo com situações ilustradas pelos casos a seguir: 

• Das duas profissionais de treinamento, que apesar das diferenças culturais, 

situaram-se no mundo da vida comum, assumindo seus papéis com o mesmo 

sentido de cumprir suas atribuições, o melhor possível no processo de fusão; 

• Dos assessores de uma gerência geral, responsável por cerca de três mil pessoas, 

procurando articular-se como usuários compartilhadores da operacionalização do 

projeto com a gerência responsável pelo treinamento na Empresa de transporte 

aéreo; 

• Dos coordenadores que planejaram treinamento intercultural para funcionários de 

diferentes estados da federação que iriam exercitar tolerância mútua e auto 

conhecimento cultural como etapas metodológicas fundamentais para alcançar o 

objetivo final de aprender a lidar com uma cultura estrangeira muito diferente da 

brasileira, visando aproveitamento máximo nos contatos no exterior. 

6) O movimento da síntese de transição do tempo fenomenológico, abordada por 

Merleau-Ponty no capítulo Temporalidade, de sua Fenomenologia da Percepção 

(1996), e que se dá quando, simultaneamente, o presente transforma-se em passado, 

tomando o passado já mais antigo, levando o futuro à situação de presente e gerando 

um novo futuro perscrutável, uma síntese que o autor considera dinâmica, estando 

"sempre para se recomeçar" (ibid, p.556) somada à consideração do "sujeito" como "o 
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tempo que pennanece na síntese de transição" (ibid, p.564) constituíram-se em um 

referencial que favoreceu a compreensão das situações a seguir: 

• Resistência de algumas pessoas à fusão, aprisionando-as a um passado sinônimo de 

memória cristalizada, sem possibilidades de abertura para contribuição na 

construção da cultura da nova organização, porque se negaram a viver a fusão e 

Meleau-Ponty adverte que "a única maneira efetuar a síntese de transição é vivendo 

a vida" (ibid, 567). 

• Manifestações de saudosismo cUJO sentido é o mesmo da resistência ao 

compartilhamento exigido nos servIços globais, em especial, aos prestados 

diretamente ao usuário, como é o caso do transporte e em serviços bancários. 

7) A construção de conhecimento pela autora sob orientação acadêmica, apareceu como 

um processo mais de intersubjetividade, no sentido do interesse comum pela 

interculturalidade, podendo contribuir, ainda que de fonna singela, para uma melhor 

compreensão das possibilidades do treinamento intercultural nas organizações 

brasileiras bem como para a fonnação da pesquisadora, atendendo-a em suas 

expectativas de realizar novos estudos interculturais em seu país de origem. 

8) A questão da postura de antecipação a possíveis problemas interculturais, como 

choques culturais que prejudicam a produtividade baixando a auto-estima das pessoas, 

a qual foi sugerida pela consultoria e assumida nas empresas enfocadas está coerente 

com as práticas dos países industrializados, tanto no caso da fusão, quanto de alianças 

para negócios globais e/ ou treinamentos para contatos internacionais apresentados 

neste estudo. 
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8.3 Ameaças aos resultados esperados dos programas de 

treinamento/ desenvolvimento intercultural em quatro 

itens. 

• Possível redução dos treinamentos a tarefas; desenvolvimento intercultural que não 

trabalhe a tolerância, postura dos instrutores que ignore a base educacional da 

transculturalidade deixando, mesmo que sub liminarmente, vestígios de etnocentrismo. 

• Expectativas de resultados mágicos imediatistas. 

• Descontinuidade (Fraga, 1999d fala disso) que reduza os esforços a modismo, 

desperdiçando a oportunidade de transformar vivências interculturais individuais em 

Know-how da empresa. 

• Dissociação entre ensino/aprendizagem e pesquisa Intercultural necessária a aprender 

para agir singularmente na administração pela interculturalidade, evitando cópia de 

programas estrangeiros. 
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8.4 Complementação fenomenológica: reflexões 

8.4.1 A postura na proposta de desenvolvimento intercultural. 

A tendência à exclusividade teórica aparece mesmo entre pensadores que marcaram 

época no mundo. A abordagem fenomenológica, porém, encontra-se entre as 

possibilidades de articulações multimetodológicas, que favorecem o enriquecimento das 

interpretações da realidade enfocada, o que é aprovado por autores brasileiros de excelente 

reputação como é o caso de Alves-Mazzotti, bem como é recomendado por autores 

mundialmente reconhecidos por seus estudos sobre pesquisa qualitativa como, por 

exemplo, Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln 1998 (pp.22-23). Essa possibilidade é 

fundamental para estudos em interculturalidade, pelo fato da cultura envolver inúmeras 

dimensões da realidade das organizações humanas que precisam ser interpretadas o mais 

detalhadamente possível. As referências discutidas a seguir, apresentam algumas 

implicações dessa posição. 

Scheler considerava "elaboradas certas filosofias da história, bastante opostas, e que 

lutam entre si, como o idealismo estrito de Hegel - a idéia como única força decisiva na 

história humana; o idealismo dos grandes homens e da vontade, Carlyle; a interpretação da 

história pelo movimento biológico, pelo sangue e pelas raças, Gobineau; enfim, a 

explicação da história pela evolução das condições de produção, Marx" (Landsberg,1968: 

56). O que Scheler critica, na verdade, não são as posições dessas teorias, mas as suas 

exclusividades. Todas cometem "o erro comum" de isolar um fator e dar-lhe uma 

"importância monopolizadora" (ibid, ibid). 
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A proposta do desenvolvimento intercultural vem ao encontro dessa necessidade 

atual, que se tomou urgente com a globalização, isto é, de compreender que "a 

singularidade só tem sentido na multiplicidade", (Landsberg: 157), no convívio, na co

humanidade. 

VARIG 

o termo vocação significa uma categoria básica na vida pessoal. Ter uma vocação, 

segundo Landsberg, "não é a qualidade de uma substância que seria nossa pessoal. Não se 

pode dá-la pela imaginação a uma pessoa que já existisse lá fora e que, em seguida, a 

recebesse (sua vocação)". A vocação antecede o fato pessoal e contribui para sua 

constituição. Responder a esse apelo e tomar-se uma pessoa são o verso e o reverso de um 

mesmo acontecimento. A vocação não se identifica com a consciência que temos dela. 

Podemos encontrar a data da descoberta de uma vocação, mas não a sua origem 

(Landsberg, 1968: 198). 

o sentido que circula entre os participantes do grupo de interculturalidade na 

Empresa é o sentido de cada um assumindo sua vocação, para exercer uma profissão na 

qual a interculturalidade é uma necessidade permanente. Daí o engaj amento dos 

Comissários/ Chefes de Equipe/ Assessores/Instrutores no Projeto de Treinamento e 

Desenvolvimento Intercultural. Na verdade, o sentido que move o grupo é o da troca 

autêntica, na qual o empenho em contribuir para o próprio Desenvolvimento Intercultural e 

o do outro, concretiza a subjetividade mais como uma intersubjetividade. 

Esse forte sentido de troca não está fundado no "comércio", mas na satisfação de 

servir e de ser reconhecido em sua dedicação autêntica. Do esforço em compreender as 
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renovação. Os depoimentos já falam em termos do ontem e do hoje, bem como de nós mais 

freqüentemente do que sobre "eles". 

Certamente, a decisão de promover esses Encontros, reconhecendo o clima 

emocional tenso em que iriam transcorrer, sem, porém, deixar-se abater por ele, favoreceu 

a interculturalidade necessária para a instituição da nova empresa. 

Se os Encontros serviram para a identificação das diferenças, também contribuíram 

para a percepção da necessidade comum de recomeçar. Esse sentido foi apresentado a alta 

administração da Empresa pela consultoria que trabalhou pelo lado humano da Fusão 

através de várias estratégias incluindo os Encontros citados. 

O que a fenomenologia chama de retomada, é o sentido que parecia ausente nos 

Encontros e que, atualmente, se manifestou na fala das pessoas entrevistadas, quando 

perceberam que ainda há muito o que fazer, mas que já houve um grande avanço para uma 

cultura em formação de uma unidade mais complexa, com a articulação das singularidades, 

trazendo maiores possibilidades de alianças internas e de espaço no mercado globalizado. 

BANCO DO BRASIL 

O sentido que orientou as falas dos entrevistados coincide com a iniciativa de 

Desenvolvimento Intercultural Internacional, promovida pelo Banco, iniciada em Brasília e 

realizada em São Paulo capital, incluindo muitos funcionários cariocas, a saber: a crença 

no papel da cultura como fator de aproximação ou de afastamento entre pessoas, 

organizações, nações, e o esforço para concretizar programas que contribuíssem para uma 

aproximação. 
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o referido Programa reUnIU profissionais selecionados para uma vIagem ao 

exterior, com o objetivo de treinamento / desenvolvimento em serviço. O propósito era o 

de visitar instituições congêneres, visando atualização de conhecimento e identificação de 

novas alternativas de negócios em andamento. A questão cultural surgiu, inicialmente, 

limitada ao idioma, para posteriormente, aparecer em sua plenitude: da necessidade do auto 

conhecimento cultural ao conhecimento das diferenças do outro. 

Em conseqüência, as expectativas do próprio grupo sobre o desempenho de cada 

um de seus participantes não mais se resumiu ao entendimento técnico do conteúdo das 

visitas, mas sim ao desenvolvimento de habilidades humanas, a uma postura transcultural 

que o citado treinamento visou iniciar. 

Mas os depoimentos não se limitaram à interculturalidade lá fora, abordaram tanto 

a preocupação com as subculturas regionais e setoriais, como recepção e negociações 

com parceiros estrangeiros, no país. Nesse último caso, a ênfase na necessidade de lidar 

com o idioma do outro e de reconhecer diferenças culturais, habilitando-se a transitar 

harmoniosamente entre elas, não deixou dúvidas sobre o acerto da medida administrativa 

que decidiu por treinamento intercultural. 

O sentido fenomenológico que circula na fala dos entrevistados é comum e orienta

se para a expectativa de continuidade da posição pró interculturalidade, somada à 

disposição em contribuir com iniciativas que venham a surgir nessa direção. 
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8.4.2 Possibilidades. 

VARIG 

o convívio com seIS turmas de eqUIpes de bordo da empresa possibilitou a 

compreensão de sua postura não somente intercultural, mas também no sentido da 

transculturalidade, que se manifesta no trânsito harmônico e estimulante pelas diferentes 

culturas e sub culturas com as quais convivem permanentemente nas rotas intercontinentais 

e transcontinentais. 

As manifestações do exercício de ser em comum traz para a empresa possibilidades 

de sucesso em seus empreendimentos, pelo fato do transporte ser sua atividade fim, um 

serviço direto ao cliente que é multi cultural. 

A globalização que desafia as empresas dos países de terceiro mundo com a 

concorrência de empresas estabelecidas com o apoio fundamental da estabilidade 

econômica, da imagem positiva dos negócios dos países industrializados, por outro lado 

oferece a elas, oportunidades de competir. Neste ponto, em se tratando de serviços, a 

questão da cultura assume posição de destaque, pois o diferencial cujo potencial encontra

se em aberto, para o terceiro mundo, encontra-se especialmente na cultura. 

Desta forma, os programas de treinamento intercultural que a empresa vem 

implementando constituem iniciativas em direção à competitividade fundada na cultura 

nacional. Essa é uma abertura para a disposição, a cordialidade, o bom humor, a alegria, os 

sabores e o colorido brasileiro. No mundo de tantos conflitos e tensões como o da 

atualidade não seria fantasioso acreditar que o respeito à singularidade do outro somada à 
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oportunidade de conviver com novas alternativas de ver o mundo, como através da cultura 

brasileira a partir da hospitalidade a bordo, possa ser atraente a qualquer cliente. 

PETROBRAS 

o contato menos intenso com as iniciativas interculturais da empresa não oferece 

condições para analisar mais profundamente suas possibilidades, porém ficou claro o 

entendimento dos participantes dos programas de Comércio Exterior da empresa 

juntamente com a participação da UFRJ, sobre as possibilidades da interculturalidade para 

negócios da organização. 

Os exemplos oferecidos pelos referidos funcionários em termos de choque cultural 

e de vivências interculturais bem sucedidas a partir de habilidades natas de alguns deles, 

ilustraram a atual situação da empresa. Os funcionários que tiveram acesso aos programas 

e que discutiram essas questões apresentam possibilidades de virem a contribuir com o 

desenvolvimento de programas de treinamento e desenvolvimento intercultural, não 

somente pelo entendimento de conceitos e pelo engajamento em leituras e discussão de 

estudos de caso, mas, especialmente em função da compreensão que manifestaram 

justamente sobre o campo aberto de possibilidades que a implementação da 

interculturalidade iria oferecer à empresa, em seus contatos e negociações, e não deixar 

nunca o relacionamento intercultural entregue ao acaso. 

O que parece estar ocorrendo é que a justa confiança depositada no conhecimento 

tecnológico da empresa poderá estar obscurecendo outras questões relevantes nos negócios 

da atualidade como é o caso do desenvolvimento intercultural. 
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É possível que as transfonnações pelas quaIs a empresa passa atualmente, a 

concorrência acirrada e a flexibilização do monopólio venha contribuir para a busca de 

outras condições para competir, além da já comprovada competência tecnológica. Nesse 

ponto, a contribuição da cultura poderá ser de grande valia porque a disposição para 

aprender e para trocar experiências demonstrada pelos participantes dos programas citados 

é forte. 

Na verdade o sentido fenomenológico dos grupos, que aliás foram os primeiros a 

contribuir para ajustar um importante instrumento dessa pesquisa, é o sentido da 

colaboração, ou melhor, do compartilhamento de vivências incluindo o pesquisador 

rapidamente em suas discussões e questionamentos interculturais. 

Esse estilo compartilhador reforça as possibilidades de contribuição dos 

funcionários para a implementação de programas de treinamento e desenvolvimento 

intercultural, em que cada um pudesse trazer suas vivências singulares para enriquecer o 

todo da compreensão multicultural da organização em direção a relações transculturais. 

BANCO DO BRASIL 

o rápido desenvolvimento de consciência intercultural manifesto pelos 

entrevistados tanto durante as entrevistas, quanto no convívio com o pesquisador no 

programa de Comércio e Finanças Internacionais da FGV, do qual participaram alguns, ou 

no programa de Mestrado em Administração Pública da mesma instituição, revela que as 

iniciativas da organização foram muito bem sucedidas. 

A continuidade das mesmas daria condições de avaliar melhor as suas 

possibilidades. Porém, é possível esperar que sejam animadoras porque os entrevistados 
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consideraram ser fundamental à organização o cuidado com as questões culturais, tanto 

em âmbito nacional onde as diferenças sub culturais se evidenciam, quanto no âmbito 

internacional e em duas situações distintas: em contatos e negociações empresariais e no 

atendimento de clientes da empresa em suas agências no exterior. 

Em ambas as situações, treinamento em busca de transculturalidade poderá 

contribuir para a competitividade tão reclamada das empresas relacionadas ao setor público 

brasileiro. 
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