
FORMAÇÃO

Na era da globalização, conhecer costumes
de outros povos é fundamental. Mas não é
preciso viajar o mundo para isso, basta fazer
um treinamento intercultural. Conheça as
vantagens desse tipo de curso e como ele
pode garantir ganhos à carreira
TEXTO: ISIS CERCHIARI

O executivo de uma multinacional de
tecnologia convidou um empresário
indiano para um almoço em sua casa.

Era verão e ele achou que seria sim-
pático oferecer um churrasco ao ar li-
vre. O encontro teria sido um sucesso
se não fosse por um pequeno detalhe
- os indianos não comem carne ver-
melha, já que para eles as vacas são
animais sagrados. O almoço, claro,
foi um fiasco e o brasileiro perdeu a
chance de fechar um ótimo contrato.
Moral da história: conhecer costumes
e tradições de outros países é funda-
mental para quem quer se dar bem
no mundo globalizado dos negócios.

E é pensando nisso que muitas em-

presas têm adotado o treinamento
intercultural para seus funcionários.
Esse tipo de curso tem como objeti-
vo promover a diversidade cultural e
amenizar os preconceitos através de
aulas expositivas, palestras e exerci-

•

cios sobre diferentes nações.
Para Flávio Macau, consultor e pes-

quisador em estratégia e gestão de
pessoas, estar ciente sobre essa diver-
sidade é essencial para aumentar a
percepção do profissional em relação
aos valores, atitudes e comportamen-
tos do seu próprio país. "Isso aprimo-
ra sua capacidade crítica e o ajuda a
encontrar soluções diferentes para
resolver um mesmo problema", diz





NEGÓCIOS SEM MICO

Se a empresa tem contato intenso
com outra cultura, conhecê-la pode
ampliar as chances de avanço profis-
sional. Nas multinacionais, por exem-
plo, dominar a língua-mãe e entender
os hábitos ajuda no relacionamento
com os colegas de outra nacionalida-
de, que normalmente têm influência
nas decisões da subsidiária.

Conhecer é poder
Imagine que você trabalhe em um
lugar que está prestes a fechar um ne-
gócio milionário com uma empresa
chinesa. Chegou o dia da reunião, você
sabe absolutamente tudo o que precisa
para concretizar esse acordo e está cer-
to de que vai arrasar. Porém, logo nos
primeiros minutos, percebe que seu
futuro cliente não está muito empolga-

do com a sua apresentação. Ele parece
distante e quase não demonstra inte-
resse pelo que está sendo dito. A situa-
ção o deixa nervoso, você esquece sua
fala e, no final, a exposição é um desas-
tre. Arrasado, sai da sala e se pergunta:
"Onde foi que eu errei?".

Acredite, seu erro não estava nos
gráficos, números ou dados apurados,
mas sim na sua falta de percepção so-
bre o povo chinês. Se tivesse se infor-
mado um pouco mais sobre ele, sabe-
ria que os chineses, ao contrário dos
brasileiros, são mais fechados e não
demonstram o que pensam com facili-
dade. Essa situação é uma prova de que
conhecer outra cultura é tão importan-
te quanto saber de cor e salteado os nú-

meros da sua empresa.
Segundo Fernando Dourado, con-

sultor especialista em Internacionali-
zação dos Negócios, esse aprendizado
cria uma maior proximidade emo-
cional entre o profissional e o colega
estrangeiro, o que auxilia na hora da
negociação. "Cultura nunca é demais,
e quanto mais o funcionário tiver, me-
lhor para sua carreira, pois ele se desta-
ca em relação aos demais e ganha com-
petitividade", orienta o consultor.

Aprendizagem democrática
Questionários, vídeos, jogos, pales-
tras e exercícios de simulação são al-
guns dos recursos utilizados no cur-
so de interculturalidade. Ele pode
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ser aplicado em todas as esferas cor-
porativas e, geralmente, é preparado
por um serviço terceirizado, especi-
lizado na área de treinamento.

De acordo com Vivian Teixeira
Leite e Andréa Fukf Ribeiro, sócias
da Going Global, empresa de trei-
namento intercultural, o programa
pode abranger desde os operários
da fábrica até gerentes, diretores e
presidentes. "Muitas organizações
mandam seus técnicos para fora
do Brasil para aprenderem a operar
novas máquinas. Então, para esses
funcionários, conhecer mais sobre o
país para o qual estão indo é funda-
mental", explica Andréa.

Nesse tipo de treinamento o pro-
fissional pode aprender sobre dife-
rentes aspectos culturais do mun-
do contemporâneo ou explorar em
profundidade povos específicos,
como árabes, chineses, japoneses,
coreanos e alemães.

te. Se este for o seu caso, vale a pena
manter relação com um estrangeiro,
provavelmente há algum na empre-
sa em que você trabalha. Converse
com ele, se informe sobre seus cos-
tumes, pergunte sobre seu país e tire
as dúvidas que tiver em relação ao
idioma dele. Com certeza vocês irão
aprender muito um com o outro. •

TESTADO E
APROVADO
Profissionais que passaram pelo

treinamento intercultural contam o
que aprenderam com a experiência

Novos horizontes
O curso, porém, não é o único modo
de aprender sobre outras culturas.
Assistir filmes, documentários, ler
revistas, livros e fuçar guias turísticos
são uma boa solução para quem quer
ampliar seus conhecimentos. "A me-
lhor forma, no entanto, é viajar. Isso
permite o contato direto, explorado
ainda mais se o viajante se relacionar
com todos os tipos de pessoas que
encontrar em seu caminho, do mo-
torista de táxi ao guia de um passeio
turístico", orienta Flávio Macau.

Ninguém pode negar que viajar é
uma maneira divertida e gostosa de
conhecer sobre outros povos, mas
nem sempre o orçamento permi-
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Text Box
Fonte: Vida Executiva, n. 276, p. 56-59, jul. 2006.




