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O conhecimento intercultural se faz necessário o tempo todo, principalmente no ramo 
empresarial. Não é preciso haver deslocamento para que os choques culturais apareçam, basta 
conviver no ambiente de trabalho de uma multinacional, por exemplo. Você serviria carne 
bovina em um almoço oferecido a executivos indianos? Talvez sim, se não soubesse que a 
vaca é um animal sagrado na Índia.  
 
Como sua empresa presentearia os chineses, cumprimentaria japoneses ou se comportaria em 
reuniões com alemães? São tantas as ocasiões e culturas que fica difícil identificar qual a 
melhor atitude a ser tomada. 
 
Para compreender atitudes habituais de outras culturas e respeitar seus costumes, é 
necessário conhecer parte de sua história. Muitos podem se espantar, por exemplo, quando 
um novo colega chinês arrotar na mesa do almoço. Atitudes como esta só serão 
compreendidas quando os valores daquela cultura forem familiares para nós. Só o 
conhecimento e adoção da atitude correta podem eliminar os preconceitos e as barreiras. 
 
Atualmente, os departamentos de recursos humanos das empresas, reconhecem a 
necessidade de treinamentos interculturais para funcionários que têm contato com diferentes 
nacionalidades.  
 
Com o objetivo de promover a diversidade cultural, os cursos buscam amenizar preconceitos e 
evitar situações constrangedoras, seja em momentos de fusões, aquisições, exportações e 
importações ou parcerias, o que é muito comum em um mercado globalizado. 
 
Toda vez que uma empresa decide expandir o seu mercado internacionalmente ou fazer 
alianças internacionais, além dos ajustes jurídicos, técnicos, idiomáticos, etc, as pessoas 
envolvidas precisam conhecer a forma de pensar dos seus parceiros, novos fornecedores, 
clientes, colegas ou chefes.  
 
A abertura do mercado e a busca pelo crescimento financeiro são fatores estimulantes para a 
internacionalização das empresas. Expandir os negócios pode ser um desafio bastante 
tentador. Mas como proceder em um ambiente totalmente desconhecido, e como superar as 
diferenças culturais encontradas em outro país? 
 
Durante as movimentações internacionais, procurar novas instalações e transferir os 
funcionários são escolhas importantes. Para haver o desenvolvimento da empresa e dos 
profissionais como um todo, é necessário levar em consideração detalhes simples do cotidiano 
de outras culturas.  
 
Dicas para aumentar a interculturalidade: 
 
1. Aprenda um segundo idioma. Se já tiver proficiência num segundo idioma estabelecido, 
aprenda um terceiro. No caso do Brasil: inglês, espanhol e, por que não, o chinês? 
 
2. Se possível viaje para os países com os quais você manterá maior intercâmbio. 
 
3. Receba intercambistas: você terá um pedacinho daquele país na sua casa. 
 
4. Assista o canal de TV a cabo do país que lhe desperta interesse. 
 
5. Para complementar e solidificar o inglês, assista os DVD´s com legenda em inglês. 
 
6. Tente tirar e compreender as letras das canções em inglês ou outro idioma que você goste. 
 
7. Assista a filmes que se passam nos países em referência: eles podem revelar muito sobre a 
cultura local 



 
8. Freqüente feiras e exposições dos países com os quais manterá intercâmbio. Familiarize-se 
com o folclore, comida típica, aparência das pessoas que servem nas barraquinhas, música, 
dança e muitas outras coisas. Observe! 
 
9. Se tiver a oportunidade: puxe uma conversa com um visitante ou imigrante do local do seu 
interesse. Faça perguntas! Demonstre interesse sem preconceito! 
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