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Diversidade cultural
No mundo contemporâneo,
marcado pelas atividades em
escala global, é cada vez mais
comum que organizações dos
mais diversos portes e áreas de
atividades estejam presentes em
diversos países, com culturas
bastante diferentes, não só
corporativas, mas também de
relacionamento pessoal. Nessa
situação, os responsáveis pelo
gerenciamento de profissionais
em organizações multinacionais
devem ter em mente que há
algumas questões essenciais
para o sucesso nessa empreitada
e elas estão relacionadas,
fundamentalmente, ao respeito à
diversidade cultural.
A principal característica a
que os gestores internacionais
precisam atentar relaciona-se à
necessidade de entender quais
são as diferenças culturais que
existem de país para país e
aprender a lidar com elas, de
maneira construtiva. No dia a
dia dos negócios, é essencial
compreender como as pessoas
se comportam, o que é mais
valorizado, como se tomam
decisões, quais gestos são
apropriados ou inapropriados,
entre alguns outros itens. Para
isso, são necessárias muita
flexibilidade mental e bastante
disposição para aprender e
aceitar regras novas.
É possível utilizar métodos e

procedimentos uniformizados
nessa gestão, porém é importante
entender que, para gerenciar

pessoas em diferentes países e
culturas, o mais importante é ser
consistente/Mas ser consistente
não significa necessariamente
adotar procedimentos-padrão,
empregados em todos os lugares.
As empresas globais sempre
buscam essa uniformização de
processos, entretanto, cabe aos
gestores locais identificar o que
pode ser uniformizado e aquilo
que deveria ser adaptado ou
customizado. Nem sempre é fácil
ou aplicável, porque as empresas
sabem que, se não forem firmes
quanto a essa questão de

e eficaz buscar informações
sobre qualquer cultura ou país
e se preparar para reuniões,
conferências, negociações etc.
Ferramentas como as redes
sociais também são fundamentais
porque criam elos de amizade e,
às vezes, até de intimidade
entre as pessoas, o que as
aproxima e reduz as barreiras
naturais de comunicação.
Outro aspecto importante

na gestão internacional está
relacionado a evitar comparações
e generalizações. Não existe
certo ou errado na maneira

Para gerenciar pessoas em
diferentes países, o mais
importante é ser consistente, sem
adotar procedimentos-padrão
uniformização, não existirão
processos globais e sim meras
soluções locais, que têm um
custo altíssimo para uma
gestão globalizada.
A internet e outros mecanismos
on-line são auxiliares importantes
nesse gerenciamento, porque, a
partir dos meios de comunicação
mais amplos e informais, pode-
se aprender muito sobre a
cultura e as normas de conduta
de uma sociedade. A internet
abriu um mundo inesgotável
de possibilidades para a
adaptação a culturas diferentes.
Hoje, é extremamente simples

como cada país, povo ou grupo
étnico se comporta. As pessoas
são assim e provavelmente não
querem mudar. Aliás, este é
outro elemento importante em
gestão internacional. Não se
pode alterar a cultura, a religião
e a realidade política de um
país. Como gestor internacional,
é fundamental entender como
funcionam essas três dimensões
e respeitá-las; simples assim.
A atenção criteriosa a essas
questões essenciais pode
representar o caminho para uma
gestão bem-sucedida de pessoas
em países de diferentes culturas.
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