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Resumo 

 O presente trabalho tem como objetivo mostrar em quais aspectos 
culturais uma empresa que está no processo de internacionalização terá que 
adaptar-se. Em relação à metodologia foi desenvolvida uma pesquisa de tipo 
exploratória descritiva com seis entrevistas em profundidade, inclusive algumas 
realizadas na Itália com o objetivo de evidenciar as principais características a 
serem “ajustadas” no processo de internacionalização de empresas entre Brasil e 
Itália relativas à distância hierárquica, individualismo/coletivismo, 
masculinidade/feminilidade e orientação à curto e longo prazo onde Brasil e Itália 
se distanciam chegando a serem opostas em todas as dimensões com exceção da 
dimensão do controle da incerteza que é igual para ambos os países. 
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Introdução 

 A pesquisa trata principalmente das dificuldades culturais que envolvem 

hábitos empresariais e de gestão entre empresas brasileiras e italianas. 

Concentrou-se na relação Brasil-Itália dada a proximidade que a estudante tem 

com este país, pela grande presença de italianos no Brasil e de brasileiros na Itália 

e pelo fato do Brasil ser um dos principais alvos das empresas italianas (MORAES, 

2012). 

 Uma das maiores dificuldades das empresas que querem se 

internacionalizar são: a familiarização com a cultura e as formas locais de fazer 
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negócios (HOFFMAN; PREBLE, 2004). E muitas dificuldades derivam da restrição de 

mobilidade de pessoas, das limitações de transferência de tecnologia, das 

diferenças culturais e das políticas públicas de restrição ao capital estrangeiro 

(ALON; MACKEE, 1999). Fato é que toda organização está inserida em um espaço 

cultural e social e esse espaço influencia no como a organização será administrada 

(MORGAN, 1996).  

 O estudo é de caráter qualitativo. O resultado será demonstrado 

explicitamente permitindo que o conhecimento adquirido seja compartilhado. O 

método de procedimento é de tipo exploratório-descritivo, consistindo em 

investigar fatos e explicá-los usando suas semelhanças e suas diferenças. Para isso 

foram explicadas as chamadas “dimensões culturais” de Hofstede e em seguida 

foram apresentadas as características da gestão brasileira e da italiana para 

verificar quais aspectos deveriam ser atentados no processo de internacionalização 

de empresas. 

 

 

Objetivos 

 Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre como os aspectos 

culturais influenciam a gestão de empresas e quais aspectos deveriam ser 

adaptados para a cultura de destino das empresas que querem se internacionalizar, 

uma vez que as empresas não levam consigo somente seus produtos e serviços, mas 

também seu modo de gestão. A questão-problema de pesquisa do presente trabalho 

é “como as diferenças culturais têm reflexo na gestão das empresas que buscam a 

internacionalização?”. 

 

Metodologia 

 A metodologia de pesquisa é o conjunto dos métodos e técnicas 

científicos utilizados ao longo da pesquisa de modo que fosse possível atingir os 

objetivos estabelecidos e, ao mesmo tempo, atingir os critérios de maior eficácia, 

confiabilidade de informação, menor custo e maior rapidez (BARRETO; HONORATO, 

1998). 

 A pesquisa de tipo exploratória descritiva, teve como objetivo principal 

a descrição das características dos brasileiros e dos italianos por meio do método 
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de entrevista em profundidade para a coleta de dados. A entrevista, de tipo 

semiaberta, somou a flexibilidade da questão não estruturada com um roteiro de 

controle. A amostra não probabilística foi por conveniência baseada na viabilidade 

das fontes. Durante a entrevista o entrevistador usou o modelo neutro transmitindo 

estímulos positivos, sendo impessoal e mantendo um equilíbrio na relação 

(SCHEUCH, 1973). 

 Os instrumentos de coleta foram: anotações e gravações de conversas 

presenciais ou por Skype com seis pessoas de diferentes cargos e áreas que já 

negociaram com o exterior ou tiver experiências profissionais em outros países. A 

articulação com a teoria foi feita amparando-se nela ou questionando-a (DUARTE, 

2005) e o resultado da pesquisa foi mais descritivo, reflexivo e analítico do que 

conclusivo uma vez que as informações devem manter uma posição relativa e as 

limitações devem ser ressaltadas. Resumindo, esse método permite que o 

pesquisador dê pareceres sobre o tema apresentando suas sugestões elaboradas 

com base no conhecimento teórico, na pesquisa de campo e em suas reflexões. 

 

Desenvolvimento 

 A dimensão da distância do poder define o grau com que os membros de 

uma sociedade aceitam que o poder seja distribuído de forma desigual. Sociedades 

têm grande distância do poder aceitam uma ordem hierárquica em que todo mundo 

tem um lugar sem que isso tenha alguma justificativa plausível. Em sociedades com 

baixa distância, as pessoas se esforçam para equilibrar a distribuição de poder e 

procuram justificativas para as desigualdades de poder. 

 A dimensão de individualismo e coletivismo reflete o grau de 

interdependência que uma sociedade mantém entre seus membros, é relacionada 

com a auto imagem das pessoas ser definida em termos de "eu" ou de "nós". Nas 

sociedades individualistas as pessoas devem cuidar de si e da sua família direta. 

Nas sociedades coletivistas pessoas pertencem a "grupos" que se cuidam em troca 

de lealdade. Nas sociedades individualistas, todos devem ser tratados da mesma 

maneira, dar tratamento preferencial a um cliente em relação a outro é 

considerado falta de ética, enquanto que, nas sociedades coletivistas acontece 

exatamente o contrário, pois, nessa cultura é natural e ético tratar os amigos 

melhor que os desconhecidos.  
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 O lado masculino da terceira dimensão equivale a preferência da 

sociedade por realização, heroísmo, assertividade e recompensa material, onde a 

sociedade é competitiva e os papéis são diferenciados. Já o lado feminino equivale 

a preferência por cooperação, modéstia, cuidar dos mais frágeis e qualidade de 

vida onde busca-se o consenso e as pessoas não tem papéis definidos. 

 A dimensão aversão à incerteza exprime o grau com que os membros de 

uma sociedade se sentem desconfortáveis com a incerteza e como eles lidam com o 

fato de que o futuro não pode ser conhecido: deve-se tentar controlar o futuro ou 

apenas deixar que aconteça? Países com altos índices mantêm rígidos códigos de 

conduta e são intolerantes com comportamentos desviantes. Países com baixos 

índices mantêm uma atitude mais relaxada onde a prática conta mais do que 

princípios. Isso se reflete nas organizações com relação a quantidade de regras 

formais e informais que a mesma têm e se dão mais ou menos autonomia para seus 

funcionários. 

 O controle da incerteza está relacionado com a busca da Verdade. Essa 

dimensão, chamada de “dinamismo confuciano” por Bond (1984 apud HOFSTEDE, 

1991), está ligada com a busca da Virtude. Na sociedade confuciana (ou seja de 

baixo índice) o importante não é no que se acredita mas sim o que se faz. Da 

pesquisa de Bond verificou-se que o pensamento oriental é sintético e o 

pensamento ocidental analítico. A ciência se beneficia do pensamento analítico, 

enquanto a governança e a gestão se beneficiam do pensamento sintético. A 

tecnologia ocidental foi disponibilizada e a cultura oriental aplicou a tecnologia: 

quem tem razão ou o que é verdade é menos importante do que como coordenar os 

esforços das pessoas para um objetivo comum. 

 

Resultados 

 Comparando os países observou-se uma variação nos índices como pode 

ser observado na figura abaixo. Os comentários a seguir mantiveram a mesma 

ordem.  
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Figura - Comparação entre os índices - Brasil e Itália. 

Fonte: THE HOFSTEDE CENTRE, 2013. 

 

 O Brasil com 69 pontos reflete uma sociedade com grande distância 

hierárquica, o que reflete em empresas centralizadas em poucas pessoas, chefes 

que iniciam contatos, ditam ordens para seu subordinado e a chefia ideal, aos olhos 

do subordinado, é um “bom pai” conforme disse o entrevistado B: “[meu chefe é] 

uma pessoa muito boa, muito correta, muito humana. A gerência dele não é 

autoritária, ele gerencia por influência”. Nas organizações a distância do poder 

tem reflexos no grau de divisão hierárquica, no grau de centralização do poder e 

nos processos decisórios, Child (2005) comenta que para gerentes ocidentais que 

foram transferidos para uma filial no Brasil encontrou como um dos principais 

problemas o fato de que as pessoas parecem não assumir responsabilidades e não 

discordam de nada que o chefe fala. 

A Itália, com 50 pontos, está na média do ranking. Para o entrevistado E, italiano: 

“Como país acho que ninguém quer decidir nada porque ninguém quer ter a 

responsabilidade da decisão”. Na Itália os símbolos de status são uma ferramenta 

de comunicação: por meio deles entende-se quanto poder um indivíduo tem e, por 

conseguinte, quanto de respeito deve ser mostrado, se dirigindo a ele com "Lei" 

(jeito mais cordial) ao invés do "tu".  

Um ponto de concordância entre os entrevistado foi se o chefe enxerga seu 

subordinado como um possível sucessor pois todos os entrevistados responderam 

que não. Outro ponto se deu ao fato da necessidade de existir hierarquia. 
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 O Brasil com 38 pontos reflete que o país é coletivista o que significa que 

as pessoas estão integradas a grupos que se protegem em troca de lealdade. Em 

relação aos negócios, é importante construir relações duradouras de confiança a 

longo prazo; uma reunião geralmente começa com conversas gerais, para que um 

conheça ao outro. 

Com um pontuação de 76 no índice, a Itália é uma cultura individualista, centrada 

no "eu", especialmente nas grandes cidades do norte. Com uma sociedade 

individualista, é necessário gerir de forma individualizada: incentivos e bônus são 

dados conforme o desempenho individual. Já em culturas coletivistas são dados 

para o grupo. 

Para os italianos ter suas próprias ideias e objetivos tanto na vida pessoal quanto 

profissional é muito motivador e o caminho para a felicidade é através da 

realização pessoal. Vale lembrar que esta dimensão varia no sul do país onde são 

menos individualistas: a rede familiar e o pertencimento ao grupo são aspectos 

sociais importantes e rituais, como casamentos, são ocasiões que não podem ser 

perdidas.  

A partir da pesquisa percebeu-se que os italianos valorizam mais tempo pessoal, 

liberdade e desafio e que os brasileiros dão mais importância para formação, 

condições físicas de trabalho e utilização de competências quando perguntados 

sobre quais fatores eram mais importantes para se ter uma boa condição de 

trabalho. 

 A pontuações do Brasil de 49 indica que os aspectos mais femininos da 

cultura são o de não se destacar, mantendo um nível mediano, onde o consenso é 

privilegiado. Normalmente as pessoas são menos organizadas, menos rígidas com 

suas programações. Os conflitos são evitados na vida privada e no trabalho. 

Reuniões têm funções diferentes nas duas culturas: na feminina são discutidos 

problemas, encontram-se soluções e toma-se decisões como disse a entrevistada A 

“duas cabeças pensam melhor que uma, [nas reuniões] cada um dá sua opinião até 

chegar a uma solução”. Na masculina a reunião serve para que os participantes 

possam se auto afirmarem mostrando o quanto valem, mas as decisões são tomadas 

individualmente e em outros locais (HOFSTEDE, 1991). 

Com 70 pontos a Itália é uma sociedade masculina: orientada e conduzida pelo 

sucesso. Italianos mostram seu sucesso através da aquisição de símbolos de status, 
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como um belo carro. Como o ambiente de trabalho é o lugar onde cada italiano 

pode chegar ao sucesso, a concorrência no trabalho é muito forte (HOFSTEDE, 

1991). Para essa sociedade o tempo não pode ser perdido, agendas tendem a ser 

bem organizadas, para que não se perca tempo pois “tempo é dinheiro”. 

A partir da pesquisa percebeu-se que os italianos têm, de fato, uma cultura mais 

masculina por terem preferido fatores como: remuneração, reconhecimento, 

promoção e desafio; e os brasileiros um pouco mais feminina por terem preferido 

fatores como boa relação com o chefe, cooperação, local próximo de casa e 

segurança. 

 No Brasil, o índice de 76 pontos reflete a forte necessidade de regras 

para estruturar a vida, porém, vale ressaltar que segundo Damatta (1997) apesar 

de existirem muitas leis, a relação pessoal é mais importante do que o respeito à 

lei. É como se existissem dois sistemas legais: o explícito de regras formais e o 

implícito ligado as relações pessoais, mostrando o quanto a sociedade é baseia-se 

em relações, onde as pessoas sentem como necessidade ter relações próximas 

(DAMATTA, 1997).  

Com 75 pontos, a Itália também tem uma pontuação elevada na dimensão de 

aversão à incerteza o que significa que, os italianos não se sentem confortáveis em 

situações ambíguas preferindo situações bem estruturadas como pôde-se observar 

na entrevista F: “[em situações incertas] eu mesmo crio objetivos fazendo com que 

a situação fique previsível”. Formalidade na sociedade italiana é importante (como 

o uso do “Lei” já mencionado) e o código penal e civil italiano é complexo. Em 

termos de trabalho, a elevada aversão a incerteza resulta planejamentos muito 

detalhados e a Itália é conhecida por ser um país muito sindicalizado. Na Itália, a 

combinação de alta masculinidade e alta aversão à incerteza torna a vida muito 

difícil e estressante.  

Um aspecto interessante é que em países como a Itália, as leis tendem a ser 

explícitas e escritas; já os países de alto nível de controle da incerteza que são 

coletivistas como o Brasil, tendem a ter leis implícitas afirma Hofstede (1991) o 

que vai de acordo com os estudos de Damatta (1997). 

É interessante perceber que a igreja católica predomina em sociedades que 

necessitam de certezas (como o Brasil e a Itália) e que para prevenir incertezas as 

pessoas tendem a ficar o máximo de tempo na mesma situação, o que pode se 
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traduzir em ficar mais tempo na mesma empresa pois sentem a necessidade da 

estabilidade. 

 Com 65 pontos o Brasil se coloca entre as sociedades orientadas a longo 

prazo, como única sociedade não-asiática. Sociedades com orientação a longo 

prazo adaptaram suas tradições ao contexto moderno e são sociedades em que as 

pessoas poupam recursos. No Brasil, essa orientação a longo prazo e a tendência de 

controle da incerteza levou o país a ter um povo que poupa fazendo com que haja 

fundos para investimentos, facilitando o empreendedorismo. Como afirma Hofstede 

(1991) os valores confucianos são benéficos para a iniciativa empresarial, por meio 

da perseverança em conseguir atingir objetivos a longo prazo o que inclui até 

mesmo a subordinação face a um objetivo maior; a procura da harmonia que 

facilita a tarefa do empresário pois esse valor mantém a hierarquia estável e a 

complementariedade de papéis; o sentir a vergonha faz com que seja estabelecida 

uma rede de relações onde seus participantes têm a obrigação de honrar seus 

compromissos. Além disso, o "jeitinho brasileiro" é a procura de alternativas para 

fazer algo. Como os asiáticos os brasileiros aceitam mais do que uma verdade, 

aceitando mudanças facilmente como algo que faz parte da vida.  

A Itália com 35 pontos tem orientação a curto prazo, o que acarreta um grande 

respeito pela história e pela tradição focando atingir resultados rápidos. Essa 

dimensão em conjunto com a aversão à incerteza pode desencorajar a iniciativa, 

pois a estabilidade, seriedade e dignidade tendem a prevalecer sobre o 

empreendedorismo, além do mais, o respeito pela tradição acaba se tornando um 

obstáculo à inovação. 

 

Considerações Finais 

 Considerando o que foi apresentado pôde-se observar que são nesses 

aspectos que mais variam que as empresas devem prestar mais atenção. Para tanto 

é necessário estudar a cultura de cada país, vivenciar o máximo de coisas possíveis 

do outro local para deixar os estereótipos de lado. Também é importante ir 

pessoalmente, conhecer outros executivos, trocar experiências, participar de 

grupos de discussão para conhecer como funciona a realidade naquele país; porque 

uma coisa é a teoria, outra é a prática! Apesar do fato de ter estudado a fundo a 

cultura de um país na hora de agir você age como está acostumado, faz coisas 
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inconscientes porque a cultura é algo intrínseco ao ser humano e mudá-la é algo 

muito difícil. 

 A partir das diferenças nos índices pode-se dizer que para um italiano 

gerenciar brasileiros ele deveria se mostrar mais acessível, buscar mais o diálogo e 

lembrar que os brasileiros dificilmente irão discordar dele e que não vão querer 

assumir responsabilidades, além disso os brasileiros prezam por uma boa relação 

com o chefe e um ambiente de trabalho agradável; os bônus são dados 

coletivamente, então se o grupo se sair bem todo mundo ganha. O chefe deveria se 

portar mais como um “pai benevolente”, pois os brasileiros acham os italianos 

muito ‘agressivos’ devido ao fato deles defenderem seu ponto de vista com furor, o 

que é normal na Itália, mas no Brasil as pessoas costumam ser menos agressivas 

devido ao fato do país ser mais coletivista e mais feminino. Já para um brasileiro 

gerenciar italianos ele deveria lembrar que os italianos se motivam com incentivos 

dados de acordo com o desempenho individual e que são movidos por desafios 

pensando sempre na remuneração e no reconhecimento. 

 O italiano está acostumado a fazer longas pausas, mas se fosse trabalhar 

em São Paulo, por exemplo, ele teria que cortar essas pausas e sofreria por isso, 

tendo que se adaptar ao ritmo paulista. Por outro lado, o italiano é muito mais 

direto; o brasileiro se preocupa muito em não magoar os outros, então se alguém 

não está trabalhando direito o brasileiro vai perguntar se o outro está bem ou se 

precisa de ajuda, já o italiano vai falar para a pessoa que ela não está fazendo 

nada. Como o italiano é mais individualista ele pode ser visto como egoísta e ser 

“rejeitado” pelos colegas brasileiros. E como o brasileiro não quer envergonhar 

ninguém ele não é tão competitivo, se um possível cliente da empresa está com a 

concorrente ele dificilmente tentaria correr atrás desse cliente.  

 Como Brasil e Itália estão praticamente empatados na dimensão de 

aversão à incerteza aspectos culturais relativos a esse índice não deveriam ser 

adaptados pois as duas culturas têm aversão ao incerto buscando estruturar e 

prever as situações. 

 Já na dimensão de orientação a longo ou a curto prazo, um italiano 

deveria entender que um brasileiro não desiste facilmente pois acredita que com o 

tempo tudo possa ser superado e o brasileiro deve entender a necessidade de 
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realização a curto prazo dos italianos e sua preferência por manter a tradição e a 

estabilidade e dignidade, mostrando-se sempre “melhor que o vizinho”. 

 De qualquer forma empresas que querem se internacionalizar deveriam 

conhecer e compreender o país de destino a fundo, e não vê-lo somente como um 

mercado. Os agentes de internacionalização deveriam explorar história, arte, 

cultura, costumes populares, política do país de destino para compreender sua 

gente. 

 A motivação para a realização do presente estudo foi preencher a lacuna 

existente nas teorias a respeito do impacto da cultura na internacionalização de 

empresas, buscando diferenciar-se de pesquisas antropológicas sobre cultura 

brasileira uma vez que foi contextualiza no processo de internacionalização de 

empresas. A escolha dos países se deu pela proximidade da pesquisadora e pelo 

fato do Brasil ser um dos principais alvos para a internacionalização das italianas 

(MORAES, 2012). 

 Além disso, conforme Rezende (2002), no Brasil, pouco se vê de estudos 

focados em culturas nacionais, fato que leva ao uso de teorias e autores 

estrangeiros. Conforme pesquisa realizada por Souza e Fenili (2012) somente 7% 

dos textos brasileiros abordava a relação entre cultura e internacionalização de 

empresas. Para eles a carência de estudos sobre internacionalização que levam em 

consideração a cultura ressalta aquilo que Miroshnick (2002, p. 527) refere-se como 

a “cegueira cultural” dos gestores, que não reconhecem a diversidade de contextos 

o que limita a habilidade de gestão deles. E é nisso que esse estudo quis atentar, 

os gestores não podem limitar suas habilidades de gestão, muito pelo contrário, 

devem ampliar suas habilidades. 

 Brasil e Itália são países que tem grande variância interna de cultura, 

existem regiões brasileiras onde os índices são diferentes do mesmo modo que 

existem regiões italianas que não correspondem ao índice, então o estudo se limita 

dessa forma. Além do mais, entrevistas são influenciadas por vieses e assim como 

qualquer outro método, a pesquisa qualitativa apresenta limitações como por 

exemplo a limitação dada a seleção de autores do referencial teórico que, embora 

abrangente, não esgota a área de pesquisa do estudo, limitando assim os resultados 

obtidos. Os dados secundários, igualmente aos primários, podem apresentar o viés 

de quem os publicou. 
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 Já quanto à análise dos dados em uma pesquisa qualitativa, conforme 

mencionado, está sujeita a vieses de interpretação do pesquisador e por ser um 

estudo interpretativo está sujeito à influência de elementos intangíveis de análise 

que podem prejudicar os resultados. Por fim, vale ressaltar que os resultados 

apresentados não são generalizáveis, aplicando-se somente ao escopo delimitado 

pelo mesmo. 

 Para pesquisas futuras seria interessante verificar o impacto da cultura 

em processos de internacionalização com maior distância psíquica como entre 

Brasil e algum país oriental, além disso seria interessante verificar o impacto da 

cultura do país de destino na performance da empresa durante o processo e depois 

da internacionalização. Outra pesquisa interessante seria verificar a eficácia de 

estratégias de gestão transculturais, além da influência da cultura na expansão de 

empresas brasileiras no Brasil e se isso varia de setor para setor. 
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