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Conhecer outras culturas e costumes é essencial para ampliar seus horizontes profissionais. 
Ninguém precisa dominar as crenças, religiões e hábitos do globo terrestre, mas use o 
conhecimento a seu favor e mantenha distância das saias justas 
 
Quando a jornalista Isabelle Guedes, 25 anos, foi chamada para uma entrevista de trabalho 
em uma academia de ginástica expressa, recém-chegada no Brasil, nem de longe imaginava a 
gafe que estava prestes a dar. No dia agendado, chegou cedo, observou detalhadamente as 
instalações da empresa, leu alguns folders expostos na mesa. Como o tempo custava a passar, 
aproveitou para dar continuidade à leitura do livro que carregava na bolsa: Assassinos 
Econômicos, de John Perkins -- uma obra literária que foi escrita depois do ocorrido em 11 de 
setembro de 2001. Perkins narra histórias sobre os bastidores do governo americano no 
decorrer da história, posicionando-se sempre contra George W. Bush. 
 
Quando surgiu o executivo que ia entrevistá-la, Isabelle percebeu que ele mal conseguia 
expressar-se em português. Ao longo dos 40 minutos de conversa, ele falou que era de 
Chigago, havia se casado com uma brasileira, estava aprendendo português. "Tudo estava 
indo muito bem, exceto pelo fato de ele olhar de cinco em cinco segundos para a capa do livro 
que apoiava em meu colo". Foi então que perguntou o que ela achava do livro. Isabelle 
limitou-se a dizer que era interessante, para ouvir de volta um longo discurso sobre 
patriotismo e os louros ao presidente americano. 
 
Para o consultor de marketing internacional Augusto Chedad, a melhor saída nesse tipo de 
situação é mostrar-se alguém em busca de conhecimento do que mais um jovem revoltado 
com o cenário mundial, afinal, em 15 minutos de conversa, ninguém descobre o quanto o 
outro interlocutor é contra ou a favor de uma causa. 
 
Conhecimento básico 
Além de saber outros idiomas, Chedad considera indispensável buscar o mínimo de informação 
a respeito do país de origem da pessoa com quem você vai se relacionar. "No Brasil são 
inúmeras as empresas de berços internacionais. Muitas não se apegam a detalhes como 
religião ou conhecimento sobre a cultura de seu país", diz. E segundo ele, a demanda no 
mercado por conhecimento desse tipo já justificaria a criação de um curso acadêmico 
especializado na cultura internacional. 
 
Fábio Herz, judeu e herdeiro da Livraria Cultura, hoje, ao lado do irmão, está no comando de 
500 funcionários da empresa. Na hora de contratar, o que realmente conta é a atitude, a 
facilidade na solução de problemas cotidianos e a instrução técnica do candidato. "Trabalho 
com livros, lido com diversos tipos de pessoas, preciso ter uma postura eclética, independente 
de afinidade, religião ou crenças". 
 
Mantenha distância das gafes  
    
Para escapar das saias justas, o consultor Augusto Chedad listou algumas boas fontes sobre 
curiosidades sobre diferentes culturas: 
 
» Não parar no caderno de esportes e cultura do jornal diário. Tente, pelo menos uma vez por 
semana percorrer a editoria de mundo, ciência e afins;  
 
» Normalmente profissionais de história, filosofia, comunicação e artes têm acesso a uma boa 
bagagem cultural. Aproveite as oportunidades para conversar com eles sobre costumes 
internacionais;  
 
» Os canais a cabo como People + Arts, Discovery Chanel e National Geografics existem para 
isso. Na TV aberta, hoje em dia as novelas são também uma grande fonte de conhecimento já 
que misturam diversas nacionalidades entre os personagens. 
 



 
Ok, não precisa ser judeu, mas saber o que é "bar mitzvah" é fundamental. "Se perguntar se 
isso é um estabelecimento já é um sinal de que não é uma pessoa apta para trabalhar com 
livros", diz Chedad. 
 
Vivendo e aprendendo  
O conhecimento técnico é, de longe, a prioridade na vida profissional. Mas ser capaz de 
mostrar uma cultura básica de outros povos, especialmente se há o convívio diário com 
pessoas de outros países, é mais do que uma gentileza, mas uma necessidade. "Um brasileiro 
que viaja a negócios para a Índia, por exemplo, deve saber que lá encontrará um país onde 
religião é levada em conta em 100% das situações", afirma o consultor. 
 
O inspetor de qualidade Eder Wunsh, aprendeu com a experiência e hoje sabe que lidar com 
alemães tem suas particularidades. Assimilou também que nos almoços de negócios, deixar 
comida no prato não é bem-visto no país. "Eles não admitem desperdíçio, não gostam de 
dificuldades na comunicação, exigem coragem e peito em momentos de tensão, e acima de 
tudo detestam mentiras, mesmo as aparentemente inofensivas". Eder seguiu à risca os 
conselhos e hoje é um dos funcionários de maior confiança da Rud Correntes, indústria alemã 
com operação no Brasil. 
 
Isabelle está empregada, mas não na academia onde foi entrevistada. Continua detestando 
Bush e graças àquela entrevista diz que também não é fã de americanos. Fábio continua 
atento ao grau de conhecimento e desenvoltura de seus funcionários. E Eder aprendeu a tirar 
proveito das diferenças e conciliou o trabalho com os jogos da Copa do Mundo, já que estará 
na Alemanha em junho. 
 
Além do idioma  
    
Depois de muito pesquisar sobre etiqueta no meio empresarial, Gilsa Fleury Meirelles e Maria 
Eliza de Araujo Barros chegaram à conclusão de que no Brasil o assunto era pouco explorado. 
"O Amazon tem mais de 400 títulos sobre isso, enquanto no Brasil, é muito pouco explorado", 
diz Maria Eliza. Pensando nisso, elas escreveram O Negócio é o Seguinte, publicado pela 
IBRADEP. O livro tem uma série de curiosidades, em forma de dicas e casos, sobre os 
comportamentos dos executivos mundo afora. "É uma obra de consulta, para ir direto na 
página do país quando tiver uma viagem programada", esclarece Maria Eliza. Confira algumas: 
 
» Nos países muçulmanos, não se pode tocar nas mulheres, nem para um simples aperto de 
mão. Prefira ficar no "olá, tudo bem".  
 
» Aos orientais, tudo deve ser entregue com as duas mãos, do cartão a uma pasta, passando 
por uma caneta.  
 
» Na mesa com os árabes, evite utilizar a mão esquerda para passar qualquer coisa, pois eles 
a consideram impura.  
 
» Ao começar, o coordenador deve apresentar as regras básicas e deixar claro que uma frase 
como "isso é bobagem" é proibida.  
 
» Os nórdicos, em geral, são muito reservados e objetivos. Nada de chegar mostrando a foto 
de sua família. Entre eles, os dinamarqueses são os mais informais, cordiais e tolerantes. Já na 
língua dos finlandeses, não há tensão ---elas elogiam ou dão bronca com a mesma entonação.  
 
» Antes de programar uma viagem a Portugal, não deixe de consultar um calendário. Em 
função da importância que eles dão à religião, há uma série de feriados católicos.  
 
» Diante dos mexicanos, não se assuste com o jeito festeiro e bastante efusivo. Mesmo para o 
padrão brasileiro, eles são expressivos demais.  
 



» Ainda sobre os mexicanos, assim como os espanhóis, o nome paterno vem logo após o 
primeiro nome e o materno, fica por último. No caso de chamá-los pelo sobrenome, lembre-se 
de que deve ser o primeiro sobrenome. 
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