
Gerência intercultural

18
R e v i s t a  d a  e s P M –julho/agosto de 2006

18
R e v i s t a  d a  e s P M –julho/agosto de 2006

1. Introdução

Na década de 1990, as empresas 
trans e multinacionais em todo 
o mundo passaram por grandes 
transformações estruturais que 
afetaram tanto a sua arquitetura 
quanto os seus processos geren-
ciais. As conseqüências destas 
transformações foram inúmeras, 
tais como a diminuição em quase 
50% dos cargos gerenciais em 
todo o mundo,  a substituição de 
carreiras verticais por trajetórias 
espiraladas, a  organização de 
empresas mais  horizontalizadas e 
o aumento do contato intra- organi-
zações e entre sociedades. Neste 
novo contexto, o contato intercul-

tural, até então restrito aos segmentos 
mais seniores das organizações e 
aos expatriados, “rotinizou-se” e 
“desglamourizou-se”. Trabalhar em e 
com times “multiculturais” e operar 
em mercados culturalmente diversos 
passou a ser parte integrante do todo 
dia organizacional.  

A reboque destas novas realidades, 
surgiram questões importantes de ser 
trabalhadas, mas cujas respostas são 
difíceis de ser obtidas: o que são di-
ferenças culturais, como elas se apre-
sentam e como podemos ou devemos 
lidar com elas? Quais são os impactos 
nos negócios e como estes influen-
ciam as comunidades locais? Como 
preparar as pessoas para operarem 

em um mundo multicultural e qual 
o papel da cultural organizacional 
neste cenário? Com o objetivo de 
responder a estas questões, e de 
preparar times cada vez mais com-
petentes interculturalmente, foram 
desenvolvidos variados tipos de 
treinamentos para funcionários das 
organizações. Estes treinamentos 
foram, em grande parte, baseados 
nos entendimentos do significado da 
cultura e da diferença em circulação 
no âmbito das organizações desde 
décadas anteriores. 

É claro que o contato entre cul-
turas e a operação em mercados 
culturalmente diferenciados não se 
constitui em uma novidade desta 
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última década. Os próprios nomes 
trans e multinacionais já sinalizam 
para o fato de que as empresas se 
encontravam presentes em vários 
países e em várias culturas muito 
antes dos anos noventa. Os pró-
prios interculturalistas, que há muito 
procuram “traduzir” para os homens 
de negócios “uma cultura em outra”, 

são exemplos desta intimidade en-
tre empresas, sociedades e merca-
dos culturalmente distintos. Neste 
caso, poder-se-ia perguntar o que 
é novo neste contato a partir da 
década de 1990?

A resposta para esta pergunta encon-
tra-se na forma como a sociedade 

ocidental vem discutindo, desde a 
eclosão dos movimentos multicul-
turais na década de 1980, o que seja 
o papel e o significado da cultura e 
da diferença no mundo contemporâ-
neo. Embora esta discussão seja, 
do ponto de vista político e social, 
altamente controversa – envolvendo 
questões que vão desde o reco-
nhecimento do direito a diferença 
até à diferença de direitos, passando 
pelo direito ao reconhecimento da 
contribuição de cada um ao todo 
social – a cultura de negócios a tem 
metabolizado de forma a neutralizar 
todo este potencial disruptivo de 
forma que a agenda social possa ser 
operacionalizada sem danos empre-
sariais. Mas, independentemente 
do processo de assepsia empreen-
dido pelo universo de negócios no 
processo de construção da alteri-
dade e da diferença, o fato é que 
reconhecer e valorizar a diferença 
é hoje parte integrante do universo 
corporativo. 

Este processo de valorização aparece 
metamorfoseado de várias maneiras. 
Algumas empresas investiram na 
diferença como uma fonte para a 
criatividade empresarial, enquanto 
outras como uma demonstração da 
sua responsabilidade social e do seu 
comprometimento e comportamen-
to ético em relação à comunidade e, 
ainda outras, como parte do seu capi-
tal intangível. Entretanto, qualquer 
que seja a estratégia adotada, o 
papel das diferentes concepções 
de cultura e diferença concebidas 
por cada organização e o papel das 
culturas nacionais, organizacionais 
e corporativas nestas concepções 
passaram a ser fundamentais neste 
processo. Um exame superficial 
das políticas de diversidade imple-
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mentadas por empresas de distintas 
nacionalidades sinalizam para 
diferenças consideráveis na forma 
de abordar o tema, algumas enfati-
zando a dimensão étnica, outras a 
de gênero, e ainda outras a formação 
educacional, a origem geográfica e a 
origem social de seus funcionários. 
Mesmo assim, estas políticas e 
processos estão longe de serem 
compreendidos, bem como suas 
implicações de longo prazo, devido 
à falta de uma reflexão mais teórica 
e sistemática sobre os mecanismos 
e experiências em operação. É justa-
mente a partir desta constatação e da 
importância crescente que a cultura 
e a diferença irão desempenhar em 
um mundo cada vez mais globali-
zado, mas simultaneamente mais 
diverso, que a necessidade de uma 
reflexão sistemática sobre o tema se 
impõe. No caso brasileiro, devido à 
aceleração do processo de internaci-
onalização das empresas nacionais, 
esta reflexão e teorização se tornam 
imperiosas, na medida em que se faz 
necessário não só construir novas 
formas de se lidar com as diferenças 
a partir das experiências já em 
operação, bem como construir 
“um lidar diferenciado” com este 
processo que possa ser enriquecedor 
para todos os atores participantes. 

2. GerêncIa 
Intercultural

As considerações anteriores nos le-
varam à formulação de um projeto de 
pesquisa sobre gerência intercultural 
que tem como objetivo empreender 
uma reflexão crítica e aprofundada 
sobre os processos de  construção 
da alteridade e das diferenças no 
âmbito das organizações trans e 

multinacionais com o objetivo tanto 
de formular novas abordagens de 
treinamento e de mediação, como 
de teorizar sobre as relações inter-
culturais no âmbito organizacional. 
Neste sentido, examinamos sites de 
empresas, projetos de treinamentos 
para executivos e entrevistamos, até 
o momento, 10 executivos seniores. 
O nosso objetivo com esta estraté-
gia foi primeiro trabalhar com os 
elementos  discursivos explícitos 
de todo este processo para, posteri-
ormente, investirmos na  dimensão 
implícita e concreta da gerência 
intercultural. A confrontação entre 
estes dois níveis da realidade nos 
permitirá desvendar os mecanismos 
sociais em operação e os pressupos-
tos mais recônditos a partir dos 
quais a alteridade e a diferença são 
construídos. 

2a. alterIdade 
e dIferença 
nos sItes de 
treInamento 
Intercutural 

Como a proposta da pesquisa é de 
longo prazo, nosso trabalho teve 
início com a análise dos sites desen-
volvidos por empresas de treina-
mento intercultural disponíveis na 
internet. No Brasil, ainda são poucas 
as empresas dedicadas especifica-
mente a este tipo de treinamento, 
ao passo que, no exterior, este é um 
mercado em expansão. Um primeiro 
levantamento encontrou mais de 
200 sites produzidos ou por empre-
sas especificamente direcionadas 
para o treinamento intercultural, ou 
por escolas de negócios e outros 
espaços onde, no exterior, se oferece 
este treinamento. Escolhemos con-

centrar nossa análise em materiais 
produzidos em países diferentes 
com fins comparativos. Como os 
Estados Unidos representam o maior 
mercado em treinamento intercul-
tural, este país foi escolhido como 
primeiro contraponto ao treina-
mento oferecido no Brasil, seguido 
de  material europeu. Nossa escolha 
recaiu na Alemanha, por motivos 
que explicitaremos abaixo. Assim, a 
análise a seguir compara os modelos 
americano, alemão e brasileiro de 
treinamento intercultural. 

1) No caso dos Estados Unidos, 
analisamos cerca de 30 sites, mas 
concentramos a análise em apenas 
cinco, selecionados entre as prin-
cipais empresas do setor naquele 
país. A partir do material, foi pos-
sível perceber um “padrão” co-
mum a todas as empresas, e que 
passamos a chamar de “o modelo 
norte-americano” de treinamento 
intercultural. Este “modelo” possui 
algumas características bastante ex-
plícitas, que permitem avaliar quais 
noções de “cultura”, “alteridade” e 
“diferença” definem o modo como 
são treinados os executivos e geren-
tes expatriados. 

O que se percebe de imediato no 
material norte-americano é uma 
naturalização da cultura norte-
americana. Parte-se do pressuposto 
de que os modos pelos quais os 
norte-americanos agem, os códigos 
pelos quais se relacionam, e os valo-
res segundo os quais enxergam o 
mundo seriam os “naturais”, ou seja, 
um modelo “naturalizado” de cul-
tura que se coloca como o “normal”. 
Em termos práticos, tal fato implica 
que é sempre necessário explicitar, 
em detalhes, que o “outro” é diferen-
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te do “eu” americano. Pressupõe-se, 
quase sempre, que aquilo que na 
verdade são traços e dimensões 
específicas da cultura norte-ameri-
cana (tais como “pró-atividade”, 
igualdade e aversão a hierarquias 
rígidas, relações impessoais, mas 
amigáveis nos negócios, pontuali-
dade e eficiência no cumprimento 
de prazos etc.) não se apresentam 
da mesma forma em todas as outras 
sociedades e nem são, para mui-
tas, os elementos mais enfatizados 
no cotidiano organizacional e de 
negócios. Assim, implicitamente no 
modelo norte-americano, aqueles 
que não procedem da mesma ma-
neira são considerados “deficientes” 
de alguma forma, pois não seguem 
os padrões de comportamento que 
o “eu” americano naturaliza como 
sendo universal.

Por este motivo, em todos os sites 
pesquisados, o treinamento intercul-
tural sempre se inicia pela afirmação 
da diferença e da igualdade do 
outro: “ensina-se” aos executivos, 
primeiro, que o “outro” é diferente; 
num segundo momento, “ensina-se” 
que, mesmo sendo diferente, o outro 
não é  necessariamente “falho”  ou 
“ruim; e em um terceiro momento, 
“ensina-se” a tolerância com relação 
ao outro, e pede-se um certo grau de 
“paciência” com tais diferenças. Um 
exemplo que ilustra este modelo é 
a insistência, em todos os sites, em 
explicar aos executivos  que deter-
minadas culturas têm outra relação 
com o tempo, nem todas têm a 
mesma preocupação com rapidez 
e eficiência, e nem  presumem que 
o bom negócio é aquele feito de 
modo rápido e “eficaz”. Por exem-
plo, ao tratar de culturas como as da 
América do Sul ou as caribenhas, há 

sempre a preocupação, em um tom 
condescendente, em explicitar que 
os executivos americanos devem 
ter em mente que “não é porque 
eles demoram tanto para realizar 
suas tarefas que são preguiçosos”. 
Na verdade, tais culturas têm uma 
relação diferente com o tempo, e 
é por isso que trabalham de modo 
mais “devagar” do que os america-
nos. Isto não quer dizer (e note que 
é sempre necessário explicitar a 
diferença como algo não negativo) 
que sejam piores. Afinal, estando 
todos trabalhando dentro de um 
mesmo objetivo, todos têm o mesmo 
interesse em cumprir as tarefas – o 
que difere é a noção de “eficiência” 
e de “prazo”.

Ainda em termos do que isto im-
plica para o aprendizado intercul-
tural, o modelo norte-americano 
enfoca a dimensão instrumental do 
aprendizado, ou seja, a aquisição 
de códigos e “receitas” que podem 
ser aplicados em qualquer contexto, 
desde que: 

a) o executivo perceba que seus 
pressupostos não são comparti-
lhados pelo outro, e que, portanto,

b) é necessário saber quais são os 
pressupostos do outro para que se 
estabeleça a comunicação intercul-
tural. O objetivo aqui é evitar que a 
comunicação intercutural não seja 
prejudicada pelos preconceitos que 
se supõe todos os norte-americanos 
teriam ao considerar sua cultura  
como o modelo contra o qual todas 
as demais devem ser medidas. As-
sim, neste modelo de treinamento 
intercultural, a cultura é um con-
junto de características superficiais 
(gestos, posturas, etiqueta, relação 

com os horários etc.) que podem 
ser “aprendidas” por meio de guias 
passo a passo, e que devem ser in-
corporadas por aqueles envolvidos 
na tarefa de gerenciar culturas dif-
erentes. Neste contexto, tanto a in-
terculturalidade como o treinamento 
intercultural são pouco mais do que 
a aplicação correta destas receitas e 
a transmissão de determinados “ins-
trumentos culturais” que permitem 
ao “eu” atuar na sociedade e cultura 
do “outro”. 

Finalmente, em termos da racio-
nalização de por que é necessário 
adquirir tal treinamento, justifica-se 
que, sabendo atuar na cultura do 
“outro”, o executivo trará retorno 
para a empresa, pois a importância 
da comunicação intercultural reside 
no fato de agregar valor ao negó-
cio, pois supõe-se que os negócios 
interculturais sempre são mais bem- 
sucedidos quando se dominam tais 
códigos e instrumentos.
 
Ao comparar o “modelo” norte-
americano com modelos de trei-
namento intercultural europeus, 
constatam-se diferenças funda-
mentais entre eles, principalmente 
o oferecido na Alemanha. Neste 
último, o que justifica a necessidade 
da competência intercultural é o 
reconhecimento da necessidade, 
na sociedade contemporânea, de 
se valorizar a diferença e o valor in-
trínseco daquele que é diferente. Em 
vez de um conjunto de “receitas” e 
“passos” que devem ser aprendidos 
pelo executivo para bem se situar em 
relação ao outro ,  o que se percebe 
é a valorização da diferença como 
um direito moral de todo e qualquer 
indivíduo ou povo. Em vez do pres-
suposto implícito de que a cultura 
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do “eu” é o modelo “normal” contra 
o qual todos devem ser comparados, 
no caso alemão, se enxerga uma 
preocupação em valorizar o “outro” 
em sua especificidade. 

Quando incorporamos preo-
cupações contemporâneas sobre a 
dimensão política do contato mul-
ticultural, ou seja, quando todos os 
povos e culturas são incorporados 
em um todo, uma vez que a dife-
rença é percebida como constitutiva 
da vida social, o modelo alemão en-
fatiza, sempre, o fato de que se deve 
reconhecer o valor de todos os seres 
humanos, independentemente de 
suas especificidades culturais. Mais 
ainda, faz parte deste reconheci-
mento a desconstrução dos próprios 
preconceitos, mas em um sentido 
muito diferente do norte-americano 

analisado acima. Neste contexto, o 
que importa é a superação do pre-
conceito devido à necessidade de se 
valorizar o outro em sua diferença. 
O pressuposto é uma sociedade 
onde todos se percebem como di-
ferentes, mas igualmente valoriza-
dos em termos morais. Afinal, todos 
compartilham de uma humanidade 
básica. O preconceito, assim, é 
desconstruído não porque seria 
prejudicial aos negócios – como no 
caso norte-americano –, mas porque 
todos devem aprender a viver em 
paz dentro de uma sociedade mul-
ticultural por definição. 

A implicação desta visão para o 
treinamento intercultural oferecido 
é o conhecimento mais aprofundado 
sobre o “outro”,  na busca de seme-
lhanças e preferências comuns, que 

podem ser trabalhadas em conjunto 
para enriquecer a comunicação 
intercultural. 

Como contraponto aos exemplos 
norte-americano e alemão, cons-
tatamos que não existe ainda um 
“modelo brasileiro” de treinamento 
intercultural – o que, por si só, já 
justifica este estudo, pois clara-
mente existe aqui um mercado a ser 
explorado, tanto academicamente 
quanto pelos negócios. A maior 
parte dos materiais voltados para 
a questão do gerenciamento inter-
cultural são traduções de materiais 
norte-americanos, o que por si só 
cria um “bias”, na medida em que 
todo o modelo norte-americano se 
funda na naturalização da cultura 
norte-americana, ao mesmo tempo 
que não traduz a visão que muitas 
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empresas brasileiras em processo 
de internacionalização têm destas 
questões.  Mesmo assim, é possível 
discernir um esforço, da parte dos 
materiais pesquisados, acerca da 
transposição deste material para o 
contexto brasileiro: em vez da natu-
ralização da cultura norte-ameri-
cana, parte-se aqui do princípio 
de uma diferença intrínseca entre 
o “eu” brasileiro e o “outro”. Esta 
diferença não é nem naturalizada no 
sentido de que o “eu” brasileiro seria 
o “normal”, nem considerada em 
termos negativos ou até pejorativos. 
O que é enfatizado é a compreen-
são dos pressupostos culturais que 
regem outros universos sociais para 
fins de mediação e conexão. 

2b. alterIdade 
e dIferença no 
dIscurso de 
executIvos
A segunda fase da nossa análise 
concentrou-se em 10 entrevistas 
realizadas com executivos de cinco 
nacionalidades diferentes (argen-
tina, italiana, alemã, mexicana e 
brasileira). O Brasil foi comparado 
diretamente com oito diferentes 
países (Holanda, República Tche-
ca, França, Itália, México, Estados 
Unidos, Japão e Inglaterra), embora 
ao longo das entrevistas mais de 
10 países fossem mencionados e 
discutidos sob a perspectiva das 
diferenças culturais. Só estas com-

parações mereceriam uma atenção 
especial que não é possível lhes 
dedicar nesta oportunidade.
 
A partir do discurso destes execu-
tivos, a alteridade e a diferença, que 
se apresentam de forma estereoti-
pada no modelo norte-americano e 
“humanisticamente” politizada no 
caso alemão, surgem de uma forma 
mais nuanceada, com aspectos de 
sensibilidade às diferenças e de 
pragmatismo. Para estes profissio-
nais, as diferenças culturais são hoje 
um dado da vida organizacional 
contemporânea. Gerenciar no mun-
do contemporâneo implica em lidar 
com universos culturamente distin-
tos. Esta “diversidade” é percebida 
como estimulante e desafiadora 
para quase todos e particularmente 
enriquecedora pelos brasileiros. 
Entretanto, lidar com pessoas da 
mesma cultura é mais fácil e rápido. 
Não se faz necessário esclarecer 
os subtextos dos discursos, nem as 
expressões faciais e os implícitos 
das situações. 

Para a maioria, mas não para todos, 
as diferenças culturais impactam 
nos negócios tanto de forma positiva 
como negativa. Elas podem agilizar 
ou retardar decisões, envolver um 
maior ou menor número de pessoas, 
facilitar ou não a comunicação di-
reta entre outras. Todas estas ações 
têm impactos nos negócios, embora 
não impeçam a obtenção dos ob-
jetivos. Competência e resultado 
podem ser obtidos em qualquer 
contexto cultural.

Para estes executivos, a diferença 
não existe apenas entre culturas, 
mas também intraculturas. Esta não 
é mais concebida como uma totali-
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dade homogêna e autocontida. To-
das as generalizações feitas ao longo 
das entrevistas sobre um país ou 
outro foram sempre acompanhadas 
de uma relativização posterior que 
sinaliza para o reconhecimento de 
uma polissemia dada na vida social. 
Mas isso não significa que eles façam 
uma distinção clara entre cultura e 
sociedade, ao contrário, na prática, 
uma é equacionada à outra. 

A cultura e a diferença são predo-
minantemente apreendidas através 
das práticas cotidianas no trabalho. 
Noções de tempo e espaço, de in-
tensidade dos contatos sociais, de 
hierarquias implícitas e explícitas 
entre ou-tras são os elementos mais 
comumente citados para descrever 
como o outro se comporta,  e são os 
parâmetros através dos quais se cons-
trói a idéia de “nós”e dos “outros”.

Mesmo sendo uma amostra bem 
pequena, os brasileiros apresenta-
ram ênfases interessantes em seus 
discursos. A noção de cultura utili-
zada apresenta fortes influências an-
tropológicas. Termos como códigos, 
regras de interpretação da realidade 
são utilizados mais do que hábitos, 
costumes, modos de fazer. A dife-
rença cutural é percebida como 
oportunidade de enriquecimento 
pessoal e de aprendizagem e o con-
tato entre “os diferentes” não é  feito 
a partir de um ponto fixo no espaço, 
ou seja, “de onde eu sou mas de 
onde estou”. Portanto, a proposta da 
relação intercultural é de mediação, 
é de “chegar ao outro” devagar, pelo 
estabelecimento de pontes, pela 
compatibilização de agendas, pela 
complementaridade. Como um dos 
executivos com larga experiência 
falou: “eu sempre me pergunto o 

que eu posso acrescentar para que 
tudo dê certo. Eu quero alcançar os 
meus objetivos sem mudá-los, ape-
nas fazendo com que eles utilizem 
o que eles têm de melhor”.

Quando chegamos às comparações 
concretas de sociedades entre si, a visão 
do Brasil surge bastante estereotipada no 
caso dos estrangeiros. As percepções 
sobre nós reproduzem receitas do gê-
nero “não obedecem prazos,” “não são 
proativos“, “não falam claramente”, 
entre outras. Os brasileiros também des-
crevem os outros através de oposições, 
mas menos focadas nas faltas e carên-
cias. Termos como “eles preferem”, “se 
você souber lidar com eles” indicam 
uma percepção da diferença menos 
etnocêntrica, menos traduzida e mais 
mediatizada.

3. observações 
fInaIs

Inúmeras outras percepções pode-
riam ser apresentadas para ilustrar, 
a partir dos diferentes materiais, as 
diversas percepções de diferença  que 
circulam no ambiente de negócios 
transnacionais. Entretanto, o limite 
de espaço nos obriga terminar. Antes, 
contudo, gostaríamos de enfatizar 
alguns aspectos. Primeiro, quando 
comparamos os materiais entre si, fica 
claro o contraste entre o que os sites 
nos dizem e as entrevistas. A prática 
destes executivos parece fornecer 
uma visão menos estereotipada da 
diferença e da relação intercultural do 
que a norte-americana e, ao mesmo 
tempo, menos politicamente correta 
do que a alemã. Algumas percepções 
indicam um claro processo refle-
xivo destes executivos sobre as suas 
respectivas experiências, o que os 

tornam informantes extremamente 
importantes no entendimento de todo 
o processo. Por outro lado, o papel  e 
a dinâmica do processo de construção 
das identidades,  bem  como  o da cul-
tura de negócios e da organizacional, 
não são claros para eles nas operações 
cotidianas, nem os limites que ambas 
impõem à relação intercultural. A 
maioria destes executivos percebe a 
polissemia da vida social e sabe que 
nem sempre um mesmo modelo se 
adapta a todas as situações. 

Mas, talvez o dado mais importante 
extraído desta etapa da análise foi a 
necessidade de entendimento dos pro-
cessos de relações interculturais através 
de casos concretos que possibilitarão o 
desenvolvimento de programas de pre-
paração de executivos mais em sintonia 
com uma ótica brasileira. Na medida 
em que o processo de internacionaliza-
ção da economia aumenta, aumenta, 
também, a preocupação da escassez de 
materiais que permitam uma reflexão 
sobre o tema e de cursos e escolas que 
permitam oferecer parâmetros para o 
entendimento dos mecanismos socio- 
culturais. Neste contexto, parece existir 
um enorme campo a ser explorado. esPM
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