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Agora, forçosamente, temos que interagir cada vez mais com pessoas de culturas diferentes 
da nossa, devido a queda das barreiras alfandegárias, formação de blocos econômicos, 
aumento da velocidade nas comunicações, avanço e mudanças tecnológicas, aumento do fluxo 
de capitais internacionais e de pessoas.  
 
A globalização imprime um ritmo mais acelerado para as relações empresariais e pessoais à 
medida que expande essas relações por sobre as fronteiras nacionais 
 
Os profissionais se deslocam mais fácil e constantemente e mantêm consigo sua cultura, 
valores e crenças; devem estar preparados para relacionar-se nos mais diversos países e 
interagir com indivíduos cujas culturas diferem da sua. O sucesso nessa integração cultural 
requer conhecimentos e atitudes. 
 
“Essas relações interpessoais não devem ser um choque entre duas culturas, mas um encontro 
no qual se busca um resultado preciso, é interessante que ambas as partes dêem alguns 
passos em direção a seu interlocutor” para haver sucesso, segundo Martinelli (2003: p.60).  
 
As características pessoais, comportamentais, de atitudes e valores estão contextualizadas e 
influenciadas pela sociedade e cultura em que os indivíduos se inserem. Cultura é a soma de 
valores, crenças, modelos de comportamento e padrões estabelecidos ao longo do 
desenvolvimento de uma sociedade e exerce influências sobre as atitudes e formas de 
comportamento de seus indivíduos. Não é possível separar um indivíduo de sua cultura. 
 
Assim, todos os aspectos culturais têm influência nas relações entre pessoas. Eles estão 
enraizados no cotidiano dos indivíduos de forma mais explícita, constituindo o nível externo da 
cultura, como a realidade observada da língua, gastronomia, arquitetura, arte, vestimentas ou 
incrustadas em nuances mais profundas da cultura, em seu nível intermediário, como normas, 
determinação de “certo” e “errado”, valores, determinação de “bom” e “mau” ou ainda no nível 
central da cultura, que exprimem o valor básico pelo qual as pessoas lutam: sobrevivência, 
segundo divisão elaborada por Fons Trompenaars (1994: p.22).  
 
As influências culturais nos níveis intermediário e central exigem maior tempo de adaptação na 
cultura alheia para serem percebidas, pois exprimem valores muito enraizados no indivíduo. É 
fácil notar que a outra parte se expressa num idioma diferente do nosso ou que veste um 
turbante ao qual não estamos habituados, difícil é notar porque um valor extremamente 
estimado por uma cultura, como a igualdade entre os sexos na sociedade ocidental, não é 
estimado nem talvez verdadeiro para membros de outras culturas. 
 
O profissional de relações internacionais, que interage com diferentes culturas deve conhecer a 
influência cultural no comportamento humano e as características principais da cultura da 
outra parte, com quem se está interagindo. Deve ainda, perceber as intenções, sentidos e 
comportamentos expressados de acordo com esse conjunto de valores e experiências sociais 
coletivas. 
 
É possível, também, identificar pontos fortes, fracos, afinidades e diferenças numa proposta ou 
profissional no contexto de determinada cultura a fim de maximizar esforços e expandir ou 
estabelecer relações. 
 
Considerar esses aspectos em todas as fases da interação/comunicação pode facilitar o 
processo, evitar ruídos, aumentar as chances de sucesso e reduzir possíveis frustrações. 
 
O entendimento da outra cultura, no entanto, exige do profissional uma atitude de mudança 
mais profunda, pois faz-se necessário que ele analise e se distancie de sua própria cultura para 
tornar-se capaz de visualizar os valores e comportamentos de seu interlocutor.  
 
 



Esse distanciamento não significa renunciar à sua cultura ou aceitar os valores da outra parte, 
mas compreendê-los em seu contexto. É necessário haver entendimento da outra cultura sem 
julgamento de valores baseados em padrões de sua própria sociedade. 
 
Para obter informações sobre outras culturas existem alguns livros básicos que o profissional 
de relações internacionais pode consultar, como “Como Negociar Qualquer Coisa com Qualquer 
Pessoa em Qualquer Lugar do Mundo” de Acuff, ou “Nas Ondas da Cultura” de Fons 
Trompenaars. Para alcançar o entendimento da outra cultura é preciso, todavia, que o 
profissional tenha um pouco mais que informações. Estar aberto a novas idéias, ter capacidade 
de negociação, habilidade nas relações interpessoais e empatia podem ser essenciais para o 
sucesso. 
 
*Alais Coluchi é bacharél em comércio exterior e analista da Anfacer. 
 
Disponível em: <http://www.mundori.com>. Acesso em 30 ago. 2006. 


