
mente da capacidade de interagir 

com pessoas que possuem back

grounds culturais distintos. A q u i , 

vale a pena lembrar a premissa do 

psicólogo americano H o w a r d 

Gardner, de que o ser humano é 

dotado de múltiplas inteligências. 

Nesse sentido, um executivo compe

tente no ambiente brasileiro (seja 

por conta de sua inteligência lógico-

matemática, emocional ou social) 

não necessariamente terá sucesso inte

ragindo em outras culturas se não 

possuir inteligência cultural. 

Dois especialistas no assunto, David 

C. Thomas e Kerr Inkson, defendem 

em seu livro Cultural Intelligence que 

qualquer indivíduo pode aumentar a 

sua inteligência cultural. Entretanto, 

determinadas características pessoais, 

inatas ou desenvolvidas por conta de 

experiências de vida, podem poten

cializar esse aumento. Entre elas, 

estão a integridade (entender, de 

forma honesta, a si próprio e ao seu 

sistema de valores), a abertura (ser 

humilde , mostrando respeito frente 

às diferenças, e estar disposto a 

aprender com os outros) e a determi

nação (coragem e capacidade de per

sistir em condições não favoráveis). 

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS 

A crescente exposição das empresas 

ao ambiente global tem tornado fun

damental a seleção e treinamento de 

indivíduos com inteligência cultural. 

Para isso, em primeiro lugar, é preciso 

reconhecer que se trata, ao mesmo 

tempo, de uma característica i n d i v i d u 

al (traço de personalidade e produto 

da educação do indivíduo) e uma 

competência passível de ser desenvol

vida. Para identificar o nível de intel i 

gência cultural dos funcionários ou 

candidatos da empresa, os pesquisa

dores indianos Vijay Govindarajan e 

Ani l Gupta sugerem trabalhar com as 

seguintes questões: 

• Quando você interage com outras 

pessoas, a origem nacional tem um 

impacto no tipo de tratamento que 

você dará a essa pessoa? 

• Você se considera igualmente aberto 

para ideias de outros países e cul tu

ras, e para as de seu próprio país e 

origem cultural? 

• Estar em outro ambiente cultural o 

deixa excitado ou lhe causa medo e 

ansiedade? 
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• Quando visita outro país, ou mora 

no exterior, você é sensível às dife

renças culturais sem se tornar p r i 

sioneiro dessas diferenças? 

• Quando você interage com pessoas 

de outras culturas, o que você acha 

mais importante: compreendê-las 

como indivíduos ou olhá-las como 

representantes de outras culturas? 

• Você acha que os seus valores são 

um conjunto híbrido de valores 

adquiridos de múltiplas culturas ou 

de apenas uma cultura? 

A inteligência cultural pode ser 

desenvolvida por meio de experiên

cias no trabalho e também de treina

mento específico. A maior parte das 

pesquisas indica que a melhor forma 

de fazê-lo é por meio de experiências 

on-the-job, como, por exemplo, as 

viagens internacionais de negócios, 

as vivências em equipes m u l t i c u l t u 

rais e a expatriação, embora o apren

dizado a partir delas não ocorra auto

maticamente: o desafio é exatamente 

vivenciá-las como formas de aprendi

zado. As viagens de negócios são um 

importante instrumento especial

mente no início da carreira, quando 

raramente o executivo irá receber a 

missão de expatriado. 

DESAFIOS 

A experiência de trabalho em equi

pes multiculturais tem se tornado 

cada vez mais comum nas empresas 

multinacionais, e isso traz muitos 

desafios. Cada pessoa de um país dife

rente que integra a mesma equipe 

tende a trazer consigo uma forma dife

rente de interpretação do mundo. 

Essas diferenças, se não forem bem 

administradas, podem prejudicar rela

cionamentos pessoais e até o anda

mento de determinado projeto. Por 

outro lado, equipes multiculturais 

podem ser capazes de desempenhar 

atividades altamente complexas usan

do a criatividade. Se o líder da equipe 

funcionar adequadamente como 

mediador das diferenças, seus mem

bros podem não só chegar mais efi

cientemente a bons resultados, como 

também desenvolver as suas compe

tências globais. 

De todas as experiências possíveis 

para o desenvolvimento da inteligên

cia cultural , a mais radical é a vivên

cia como expatriado. A experiência 

costuma gerar no início um choque 

cultural , mas a ele se sucede um 

enorme aprendizado à medida que o 

indivíduo busca compreender os sig

nificados culturais locais. Apesar 

disso, frequentemente as missões de 

expatriação falham por problemas 

familiares. Se um dos cônjuges não 

consegue se adaptar às mudanças 

culturais, os conflitos começam a 

surgir e, invariavelmente, acabam 

afetando o desempenho do funcioná

rio que desiste da experiência e retor

na ao país de origem. 

Outra forma de aperfeiçoar compe

tências globais passa pela educação de 

futuros gestores. Universidades e esco

las de administração podem expandir 

a base de conhecimentos e competên

cias que são o recurso básico dos ges

tores globais. Entretanto, para isso, as 

instituições de ensino têm o desafio de 

internacionalizar os seus currículos a 

ponto de oferecer uma efetiva experi

ência multicultural aos seus estudan

tes. Outro desafio é aumentar o conte

údo vivencial para além do ensino 

informativo, o que poderia ser feito 

por meio do uso de casos, simulações, 

discussões com líderes empresariais e 

ex-estudantes. 
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Text Box
Fonte: GVexecutivo, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 38-39, jul./ dez. 2011.




