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perfis de brasileiros já
demandam estratégias
específicas para atingir seus
mercados, em contato com
países em que se impõem
verdadeiros abismos culturais o
cuidado ao lidar com as
diferenças é ainda maior.

Helena Fischer, analista de
RH da Embraco, sentiu na pele
o impacto que a carência desse
repertório cultural pode causar.
A gafe aconteceu em 2003,
quando a gerente de gestão de
pessoas e relacionamento na
China veio visitar a matriz da
empresa brasileira. "Muitas
vezes recebemos chineses e
quando vão embora gostamos
de presenteá-los com algo que
lembre o País.'Sabíamos que
chineses gostavam muito de
pedras, então encontramos um
mapa do Brasil lapidado com
pedras nacionais que também
era um relógio. Demos esse
presente pensando que ela iria
gostar muito e percebemos que
ficou um pouco esquisito",
lembra Helena.

A revelação veio anos mais
tarde em um treinamento,
quando descobriu que
relógios são símbolo de
morte para os chineses.
"Na ocasião pensamos
que ela estivesse muito
emocionada por estar
recebendo o presente",

conta. "Com certeza, agora não
damos mais relógios", lembra,
rindo, a executiva.

Mal-entendidos dessa ordem
não acontecem apenas em
situações em que os executivos
estão frente a frente com seus
colaboradores ou futuros
parceiros. E necessário ter
cautela e sensibilidade inclusive
na hora de elaborar e-mails ou
realizar contatos com equipes
virtuais de uma mesma
empresa em países distintos.
Um exemplo disso é o caso do
empresário brasileiro que
tentava fechar negócios
no exterior.

Depois de aguardar quatro dias
por uma resposta, ele enviou
um e-mail cobrando um
feedback. A empresa
estrangeira com quem
negociava era sediada em uma
região que enfrentava um
tornado naqueles dias, o que fez
o estrangeiro responder ao
e-mail, indignado, informando
estar preocupado com sua
própria vida naquele momento
e ainda questionando o
brasileiro: "Estamos no
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meio de um tornado, você não
lê os jornais?", retrucou o
executivo estrangeiro.

Habituadas a ouvir relatos
de gafes como essas surgirem
durante os cursos, as
sócio-fundadoras da
consultoria de treinamento
transcultural Going Global,
Andréa Fuks Ribeiro e Vivian
Teixeira Leite, têm diariamente
o desafio de vencer a
resistência de seus treinandos.
"Há uma grande quantidade de
executivos que demonstra
arrogância intercultural e
ignora a importância dos
treinamentos. Muitos acham

que porque se deram bem aqui
vão se dar bem em qualquer
lugar", observa Andréa.

A empresa, que existe
há sete anos, já treinou
mais de dois mil profissionais
e hoje conta com uma
pasta de 37 clientes fixos,
30 multinacionais estrangeiras
e sete nacionais, com os quais
desenvolve treinamentos de
equipes locais, expatriados,
repatriados, novas ocupações
de cargo, entre outros.
A companhia também prepara
as organizações para situações
mais pontuais como visitas ou
viagens de negócios.

O serviço, de modo geral, é
contratado pelas empresas e os
executivos costumam ir
contrariados aos treinamentos,
julgando se tratar de uma
bobagem que só vai inutilizar
seu tempo. "Quase todos
chegam dizendo que têm de ir
embora", conta Vivian. Para
isso, os cursos são formulados
com duração de dois dias. "Não
podemos nunca ignorar a
cultura corporativa. Tudo é
para ontem e temos de
respeitar isso", justifica
Andréa. "Damos a opção para
que façam só no primeiro dia,
mas ao final do período já

Fonte: Going Global
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estão empolgados e querem
voltar no dia seguinte",
completa a sócia.

Responsáveis pela
capacitação de executivos
que, na maioria, ocupam
cargos elevados, 15% de alta
gerência (presidentes,
vice-presidentes, diretores) e
70% de média gerência
(gerentes, engenheiros,
cargos administrativos e
financeiros), a Going
Global realiza os
treinamentos envolvendo
três profissionais: um
interculturalista, especialista
na cultura estudada, um
consultor, que foca no preparo
para negociações e
características do mercado, e
um convidado com perfil
semelhante ao do treinado e
que já tenha vivenciado uma
situação equivalente.

Nos treinamentos
individuais, incentivam a
participação do cônjuge e,
inclusive, dos filhos,
principalmente quando o
processo envolve uma
mudança de país. Transferidos
de Cingapura para o Brasil há
três anos, German Munoz e
Ann Giovannelli passaram
pelo treinamento juntos.
"Cheguei com muita reserva.
Não queria vir a São Paulo e o
choque cultural foi muito
forte", relata Munoz, que
abandonou seu emprego em
Cingapura para acompanhar a
esposa. "O mais importante
do curso para mim foi

entender o choque cultural e a
qualidade humana que
encontrei na Going Global
que me fez superar a
resistência e mudar de
atitude", declara Munoz.

De olho nos
mercados

Os traços culturais de um
país ou região não param na
etiqueta empresarial. Para as
companhias que pretendem
conquistar uma fatia dos
mercados estrangeiros é
importante entender o porquê
dos costumes e estruturar as
estratégias para seus avanços.
Não dá para vender carne, por
exemplo, para vegetarianos.

"Há um tempo conversei
com alguns profissionais
americanos que tiveram
problemas na terceirização de
centrais de atendimento para
a índia, principalmente no que
se refere à cultura do país.
Os indianos se recusavam a
fazer um atendimento para o
segmento de frios e laticínios,
por serem produtos derivados
da vaca (sagrada no país) e a
franquias como Burger King e
McDonald's, comenta Kendi
Sakamoto, diretor comercial da
Kendi Sakamoto Contact
Center Consulting.

O desconhecimento de
alguns aspectos históricos,
culturais, religiosos, e a própria
falta de domínio da língua não
devem ser motivo para
desencorajar o empresariado
brasileiro a investir em

mercados mais distantes.
Segundo a pesquisadora sênior
do Centro de Estudos das
Negociações Internacionais -
Caenl/USP, Janina Onuki, a
perspectiva de crescimento do
mercado chinês, por exemplo, é
enorme e de interesse direto e
estratégico para o Brasil.
"Todo o mercado asiático,
como o Japão, a índia etc.,
tem se mostrado bastante
aberto às negociações com
outros países, nos quais ainda
temos grandes oportunidades
para explorar. Um indicador
desse interesse são os acordos
bilaterais firmados entre Brasil
e vários países de outros
continentes, além da América
Latina e a formação de
coalizões, como o G-20, que
inclui índia, África do Sul e
China, atuantes no âmbito dos
fóruns multilaterais," analisa.

J U L H O



Janina destaca a
importância de uma maior
intensificação do intercâmbio
comercial não apenas por parte
dos governos, mas também dos
empresários. "A manutenção
da condição de 'potência
regional' ou 'potência
emergente' que cabe ao Brasil
implica expansão cada vez
maior-dos acordos comerciais,

com a abertura de mercados e
negociações intensas.
Dessa forma, negociar é
fundamental para a
sobrevivência do mercado
nacional, seja para expandir
sua atuação internacional
seja para enfrentar o
empresariado de outros países
que chegam ao nosso País",
explica a pesquisadora.

Fonte: Going Global,
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