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Caleidoscópio
cultural na
vida executiva



A diversidade
ultrapassa os limites
do social e entra no
mundo globalizado
dos negócios
na forma de
novas rotinas e
relacionamentos de
trabalho

FABIANA CORRÊA

DE SÃO PAULO

No décimo segundo andar de um
edifício na Avenida das Nações Unidas,
em São Paulo, Carlos Ximenes, diretor de
comunicação corporativa da Nokia, come-
ça a escrever um e-mail para um colega da
empresa. No meio da conversa eletrônica,
os dois mudam o idioma das mensagens.
Daí em diante, começam a trocar informa-
ções em inglês, a língua oficial da empresa
em reuniões internacionais. "Se começa-
mos a discutir assuntos de importância
para a companhia isso é muito comum,
pode ser que a conversa seja lida por ou-
tras pessoas no futuro", explica Ximenes.
"Por isso temos que falar o idioma oficial."
A fabricante de celulares é sediada na Fin-
lândia, mas tem subsidiárias em dezenas

ILUSTRAÇÃO PEPE CASALS

de países e promove uma troca constante
de informações entre seus executivos, não
importa onde estejam - França, Rússia,
Itália ou Argentina, por exemplo.

Os e-mails bilíngües estão entre os
efeitos da globalização no dia-a-dia cor-
porativo. Com ela, chegou também uma
nova maneira de agir e pensar, que leva em
consideração a multiplicidade de culturas
reunidas sob o teto de uma única organi-
zação. "Hoje não existe mais autonomia
entre os países como antes. No nosso caso,
muitas coisas são feitas em conjunto com
o México, que é a central para América
Latina", diz Théo Van Der Loo, presidente
da Schering 110 Brasil. Com isso, os execu-
tivos que antes recebiam vez ou outra um
visitante estrangeiro, agora se comunicam
diariamente com subsidiárias ao redor do
mundo, atendem clientes de outros países
e mantêm fornecedores em diversas partes
do globo. Essa comunicação pressupõe
que os ocupantes dos altos postos nas
organizações saibam comportar-se na
aldeia global. É a etiqueta da diversidade.
"É imprescindível se preparar para um
ambiente globalizado. É uma oportuni-
dade de viajar sem sair do próprio país",
diz Célia Marcondes Ferraz, professora
do curso de MBA na Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM).

Vindo da Alemanha há dois anos,
Georg Sternal está aprendendo a ser
mais suave nas relações com seus cole-
gas. "Quando cheguei, era muito direto
nas críticas, pois isso é normal em meu
país", conta. "Adquiri sensibilidade para
entender melhor o jeito dos brasileiros e
o que esperam de mim". Da mesma forma
como Sternal vem mudando seu estilo
"100% alemão" para lidar com os colegas
locais, os brasileiros que almejam os altos
escalões na Schering também têm que
estar abertos a mudanças. Não apenas de
comportamento. "Há uma nova estratégia
mundial para formar executivos com visão
policultural", explica Elizabeth Rello, dire-
tora de RH da empresa farmacêutica.

Para preparar seus funcionários para
essa diversidade de comportamentos
e visões de mundo, a Nokia passou a
promover t reinamentos específicos
com enfoque no assunto. Programas
que ajudam a entender e a lidar melhor
com as diferenças culturais. "Em geral,
brasileiros preferem tudo o que é local.
Tentamos mostrar que isso não é uma
questão de escolha, mas de necessidade",
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diz Marcos Cominato, diretor de recursos
humanos da empresa. "A solução para o
meu problema pode estar nas mãos de
um coreano, por isso tenho que aceitar e
entender essa interação", diz Cominato.

A etiqueta da diversidade não tem só a
ver com questões maiores do mundo dos
negócios. Muitas vezes, ela diz respeito a
atitudes comuns do dia-a-dia, como um
aperto de mão. Mesmo escolado no as-
sunto, Cominato já escorregou durante as
reuniões internacionais, muito freqüen-
tes em sua empresa. "Ao ser apresentado
a uma mulher, dei um beijo no rosto",
conta. O hábito, comum aos brasileiros
mesmo quando se trata de negócios,
não foi bem aceito pela americana. "Ela
ficou visivelmente constrangida. Temos
que ficar atentos a esse tipo de detalhes
também", diz Cominato.

Durante os meses em que passou na
Arábia Saudita, prestando consultoria a
um dos clientes da consultoria Booz Allen,
onde é gerente sênior de projetos, o cario-
ca Roberto Leuzinger também exagerou
na efusividade. "Depois de uma reunião,
um árabe veio me procurar para contar
que era casado com uma brasileira. Fui re-
ceptivo e perguntei sobre a mulher dele",
relembra. Logo depois, um colega libanês

"Aqui, começar uma reunião sem comen-
tar sobre o fim de semana ou falar sobre
a família é quase impossível."

Assim como Sternal, os ingleses que
vão ao Rio de Janeiro visitar a sede da
Souza Cruz parecem ter se acostumado
ao estilo informal dos cariocas. "Eles são
'low profile', mas aos poucos também
vão se internacionalizando", diz Fer-
nando Teixeira, assessor da presidência
da empresa para projetos estratégicos,
que já morou em Cuba e no Uruguai e
hoje coordena um projeto da empresa
que valoriza, entre outros itens, a diver-
sidade cultural. "Enxergamos isso como
uma força", explica.

O relógio de Leuzinger, da Booz Allen,
marca l h da manhã. Nesse momento, ele
está ao telefone em uma reunião. Apesar
de não ser um workaholic, as reuniões
madrugada adentro são uma necessidade
para quem trabalha em uma empresa que
tem funcionários em países com fusos tão
diferentes quanto Arábia e Brasil. "Temos
que conversar com pessoas em três ou
quatro subsidiárias, cada uma em uma
faixa diferente de fuso e é difícil conciliar
os horários", explica Leuzinger, que tem
um chefe no Brasil e outro na Austrália. Na
Nokia, esse também é um procedimento

alertou para o fato de que, na Arábia,
perguntar a um homem sobre a esposa
é uma ofensa. "Nesse caso não houve
problema. Eleja estava acostumado com
o nosso jeito", diz. A recomendação de
Leuzinger é fazer um curso "intensivo" de
convivência multicultural antes de partir
para um país tão diferente.

A informalidade dos brasileiros é
tema recorrente nas relações com os pares
estrangeiros. "No Brasil, socializar é muito
importante e isso acaba influenciando o
trabalho", diz Sternal. Quando trabalhava
na matriz da Schering, na Alemanha, ele
lembra que as reuniões tinham horário
para começar e terminar. Nesse período,
a conversa era estritamente profissional.

comum. "Já tive que fazer reuniões no
meio da madrugada", conta Carlos Xime-
nes. Nesse caso, ninguém espera sentado
na mesa do escritório. As conversas são
feitas de pijama, no sofá de casa.

Essa mobilização internacional para
reunir pessoas tão distantes fisicamente
realmente faz a diferença nos negócios.
"Antes, diversidade tinha cunho social.
Hoje, ela é uma necessidade econômica",
diz Fátima Zorzato, que comanda a Russell
Reynolds no Brasil, empresa de "headhun-
ting" que busca executivos em diversas
partes do mundo para as companhias
brasileiras. "Com uma equipe multicul-
tural, os problemas são analisados em
diferentes ângulos", diz Célia Marcondes.

Ela fala com conhecimento de causa. Du-
rante sua carreira, foi executiva em várias
multinacionais, entre elas o grupo francês
Accor, onde ficou treze anos e ocupou as
diretorias de marketing, de comunicação
corporativa e dirigiu a universidade cor-
porativa. "O consenso demora mais para
chegar, mas a resposta é mais precisa e tem
chances de beneficiar um número maior
de pessoas", conclui Célia.

O francês Pierre Detours é um exemplo
de adaptação em tempos de diversidade
cultural. Diretor de marketing da Bayer,
passou boa parte de seus 38 anos fora da
França. Esteve no Egito, Inglaterra, Espa-
nha e Estados Unidos. Trabalhando para a
Bayer, já morou na Alemanha e Coréia do
Sul. Duas de suas três filhas nasceram fora
de seu país natal. "A mais nova, nascida no
Brasil, se recusa a falar francês", brinca. Nos
fins de semana, quando reúne a família ou
amigos para uma refeição descontraída, o
vinho francês acompanha a moqueca na
mesa. No Brasil há dois anos, ele aprendeu
português em seis meses e incorporou os
costumes locais em pouco tempo. Para
provar, ensina o verdadeiro segredo da mo-
queca: "Tem que caprichar no coentro."

Aprender o idioma local é um dos
principais passos para a integração de
um profissional no novo país não apenas
pela questão óbvia da sobrevivência.
"Acho que a empresa tem essa inteligência
de nos integrar pela língua, que revela
muito sobre um povo", analisa Detours.
Quando começou a trabalhar na Accor,
Célia Marcondes também percebeu a
importância do idioma na compreensão
dos costumes. Mas trilhou o caminho in-
verso. Para entender melhor o jeito de ser
de seus colegas, resolveu estudar francês.
"Compreendi o significado do savoir faire
francês, algo possível apenas para quem
fala a língua."

O aprendizado em tempos de diversi-
dade cultural, porém, não está só nas salas
de aula ou nos treinamentos. "A simples
convivência com outras culturas é uma
grande oportunidade de desenvolvimento
pessoal e profissional", diz Cominato, da
Nokia. "Quando se lida com gente diferente
de você, aprende-se a ouvir e a observar
melhor", diz Sternal, da Schering. Fátima
Zorzato completa o coro. "Convivendo com
um estrangeiro você aprende muito sobre
você mesmo". Saber lidar com a própria di-
versidade também é uma lição importante
nesses tempos globalizados.
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