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Quando se viu pela primeira vez à frente de uma turma de estudantes chineses absolutamente 
calados e atentos ao que dizia, Marcelo Benayon estranhou. Ele estava lecionando para um 
grupo da Liaoning Administrators College and Justice, na província de Lioning, na China. Os 
dias foram passando e ele esperou o feedback. Mas não veio pelo menos na forma como está 
acostumado no Brasil, com muitos questionamentos. 
 
Na China eles respeitam muito a figura do professor e acham que sua função como aluno é 
entender conta Benayon, consultor em cadeia de suprimentos da IBM Brasil. 
 
Experiência bem diferente teve o advogado Timothy Farrel, da IBM norte americana, que se 
espantou com o potencial de criatividade e a capacidade de comunicação dos brasileiros. 
 
A presença de brasileiros com seu perfil acolhedor, otimista e comunicativo, é um ganho para 
qualquer grupo de trabalho. Acho que consegui desenvolver um projeto bem sucedido pelo 
ambiente leve que experimentei na instituição brasileira — conta Farrel. 
 
Tanto o consultor quanto o advogado participaram do programa de voluntariado da IBM, o 
Corporate Service Corps (Tropa Corporativa para Ações Sociais), que anualmente envia 
potenciais líderes para criarem projetos em institutos, fundações e ONGs de países em 
desenvolvimento que tenham culturas diferentes das suas. A ideia, segundo Ruth Harada, da 
área de Cidadania Corporativa, é oferecer a quem se candidata ao programa e passa pelo 
apertado processo seletivo, a oportunidade de entender que para trabalhar em diferentes 
culturas é preciso se libertar de alguns conceitos e pontos de vista próprios de suas culturas. 
 
O MBA não basta mais. É necessário que esses potenciais líderes se humanizem e entendam, a 
partir da experiência, que a compreensão dos referenciais culturais dos países onde irão 
desenvolver projetos é tão fundamental quanto as informações técnicas para desenvolver um 
projeto bem sucedido disse a executiva. 
 
A primeira motivação é profissional, como diz Ahenk Ulay, da IBM de Instambul, Turquia, que 
chegou sábado ao Brasil para trabalhar na ONG Rede Cidadã, que atua na área de formação 
para o trabalho de jovens de baixa renda. 
 
Mas realizar um trabalho social em um país com rotinas e prioridades diferentes do seu é uma 
experiência enriquecedora, pois permite entender problemas de perto completa Ahenk, cujo 
desafio aqui será ajudar a entidade, volta a melhorar a relação com as empresas parcerias.  
 
Marcelo Denayon, que passou dois meses no Liaoning Administrators College of Pol-lice and 
Justice, uma espécie de academia de polícia da província, que fica na fronteira com a Coreia do 
Norte, quis experimentar sair da "zona de conforto" e teve que ficar atento para sua 
comunicação ser eficaz na China, já que nem todos falavam inglês. 
 
No caso da China a situação é extrema e tive que buscar uma forma de comunicação mais 
eficaz possível, com gestos, imagens (slides), pois alguns não falavam inglês e o mandarim 
que aprendi antes de ir foi muito pouco conta. Ele desenvolveu um projeto junto com um 
grupo de indianos, sul-americanos, norte-americanos e europeus para integrar conhecimentos 
de pequenas e médias empresas locais. 
 
Timothy Ferrei, ao contrário, não precisou fazer tanto esforço para se comunicar, pois na 
Fundação ArcelorMittal, de Belo Horizonte, onde trabalhou, algumas pessoas falavam inglês. Lá 
ele criou junto com uma parceira da IBM italiana, uma proposta de patrocínios a pequenos 
teatros da cidade. 
 
O fato de se trabalhar em um projeto em outro país, com outra cultura, me fez exercitar a 
capacidade de confiança e aposta no outro. Foi um pouco do que eu vivi aqui contou o 
advogado, que esteve no país na última turma do programa, que acabou no início de abril. 



A IBM desenvolve o programa desde 2008. Desde então, 30 brasileiros já participaram. Em 
agosto, o Rio de Janeiro receberá sua primeira turma de voluntários. 
 
Fonte: Razão Social, Rio de Janeiro, n. 94, p. 16, 4 maio 2010. 


