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A globalização trouxe uma nova realidade para a vida de executivos globais. Com acordos 
firmados em várias partes do mundo, o profissional precisa enfrentar não só os desafios 
inerentes à profissão – como morar em outros países e falar mais de uma língua, entre outros 
mas também ter jogo de cintura para lidar com as diferenças culturais. Segredo não existe, 
mas um breve estudo sobre hábitos e costume dos países são dicas importantes para evitar 
gafes e, acima de tudo, fazer bons negócios e amizades. Para especialistas, no entanto, o mais 
importante é estar adaptado à cultura organizacional da companhia.  
 
Multinacionais e empresas globais costumam recrutar executivos com um perfil específico para 
posições no exterior. Segundo Raquel Carneiro, diretora de Recursos Humanos da Noble, 
especializada em gestão de cadeia de abastecimento de commodities e presente em 45 países, 
as seleções costumam ser longas.  
 
“O recrutamento privilegia profissionais com pelo menos duas línguas e que já teve uma 
experiência prévia no exterior. Essas pessoas são normalmente mais flexíveis e adaptáveis aos 
costumes e culturas locais. A escolha é demorada porque ver um executivo pedir para retornar 
ao país de origem é um transtorno muito grande”, diz.  
 
Para Raquel, antes de viver novos hábitos, o executivo deve estar totalmente adaptado à 
cultura organizacional da empresa que o contrata. “Trata-se do passo mais importante. O 
currículo conta apenas nas fases iniciais da seleção. O grande diferencial se dá na entrevista, 
quando finalmente avaliamos se o candidato pode se encaixar no perfil e nos valores da 
empresa. A partir daí, sua adaptação aos países é mais simples”, avalia.  
 
No exterior. Há menos de um ano no Brasil, o italiano Manuel Scotto, diretor de Recursos 
Humanos do laboratório farmacêutico Servier do Brasil, conhece a vida no exterior. Ao longo 
da carreira, o executivo, que já trabalhou na França, Inglaterra e Austrália, além de seu país 
de origem, passou por inúmeras experiências que o ajudaram a construir seu perfil 
profissional.  
 
“O choque cultural sempre acontece. Vivi em várias culturas e, para vencer profissionalmente, 
é preciso se adaptar. A França foi um grande desafio. Quando viajamos, partimos com uma 
série de pré-conceitos e estereótipos na mente, que podem ou não se desfazer. Acreditava 
saber mais sobre o país e, embora sejamos vizinhos, pude observar que há muitas diferenças 
culturais. Enfrentei preconceitos. No Brasil, tudo está sendo mais fácil. O brasileiro é acolhedor 
e facilita a adaptação”, diz.  
 
Marcelo Gomes, diretor Comercial da Odebrecht Engenharia Ambiental, também enfrentou 
dificuldades durante os 11 anos em que viveu em Angola.  
 
“Em parceria com empresas russa, indiana e israelense, a Odebrecht foi convidada pelo 
governo angolano para explorar uma mina de diamantes. As reuniões eram realizadas em três 
línguas. Questões ligadas à gestão corporativa, no entanto, foram os principais desafios, pois 
as diferenças culturais eram muito grandes. Era complicado lidar com russos e indianos, 
nascidos em regimes ditatoriais e, portanto, habituados a decisões centralizadoras”, revela. 
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