
C
om a globalização dos mercados,
os negócios internacionais e a já
conhecida falta de mão de obra
qualificada, asempresasestãore-
correndoaprofissionaisexpatria-
dos para ocupar cargos executi-

vos aqui do Brasil. Nesse cenário, um fa-
tor crítico para o sucesso desta estratégia
é a capacidade dos gestores e da área de
RHdepossibilitarqueesseambientemul-
ticulturalsejadesenvolvidodeformasau-
dável.Precisaserdesenvolvidoporquedi-
ficilmente será criado “naturalmente”,
então precisa deuma atenção deliberada.

O multiculturalismo nas empresas
pode ser visto por duas perspectivas:
uma é que as organizações estão diante
de uma boa oportunidade para articu-
lar ações nas quais o corpo empresarial
assimile as vantagens da diversidade,
que pode gerar ideias diferentes e novas
formas de execução. A segunda é que,
além da barreira do idioma, essas dife-
renças culturais podem se tornar desa-
fios para os quais o profissional deve es-
tar preparado, já que é da natureza hu-
mana a dificuldade de se adaptar ao que
é diferente e compreendê-lo. Isso por-
que o padrão do nosso cérebro é procu-
rar, primeiramente, os pontos de dife-
renças que temos com outras pessoas.

Para se ter ideia, a afetividade e a des-
contração presentes no estilo dos profis-
sionaisbrasileirosrepresentamumaques-
tão delicada, pois entra em conflito com
o modo diretivo e franco dos estrangeiros
de se expressarem. Quem já não escutou
queosprofissionaisvindosdeforaseposi-
cionam algumas vezes de forma fria, ou
até mesmo dura? É necessário ter cons-
ciência de que o seu ponto de vista e for-
ma de agir não são única possível e a me-
lhor solução para se resolver problemas.
Mas, como fazer isso, já que há uma limi-
taçãoparaseaceitar ecompreenderaqui-
lo queé estranho à nossaprópriacultura?

Para resolver esse impasse é necessá-
rio que o profissional se esforce delibera-
damente na busca das similaridades
com seus colaboradores e pares, e não fi-
que apenas atentando cada ponto de di-
ferença. Uma forma de aumentar a cons-
ciência pode ser a velha e boa empatia,
colocar-se no lugar do outro, ou seja,
buscar enxergar a situação com os olhos
dele para, assim, observar e analisar o
seu próprio comportamento e verificar
quais pontos poderiam ser diferentes. Es-
sa atitude, que para muitos pode parecer

simples, e até mesmo ingênua, na reali-
dade é uma ferramenta poderosa. Pois,
só quando vemos o mundo pela perspec-
tiva do outro é que conseguimos com-
preender as coisas ao nosso redor de ma-
neira mais ampla e começamos a perce-
ber que toda cultura possui algo em co-
mum, até mesmo hábitos e gostos.

Isso mesmo! Você que acha que não
tem nada a ver com o estilo assertivo de
um alemão ou americano, por exemplo.
Em uma conversa sem preconceito sobre
trivialidadesoucoisasrotineirasdodia-a-
dia do trabalho, como música, esportes,
métodosderealizar astarefasetc,épossí-
vel se ter insights dos pontos em comum.
Por exemplo, você acha que o alemão é
mais pontual que o brasileiro? E que tem
menosjogodecintura?Poisumacoisape-
lo menos temos em comum: na hora do
futebol ninguém se atrasa! E para fazer
gol, o alemão também rebola.

A busca pela similaridade de prefe-
rências e comportamentos pode ocor-
rer mesmo entre as gerações X e Y. Co-
mo sabemos, a geração Y tem a caracte-
rística de ser inquieta e dar valor a tare-
fas dinâmicas e divertidas. Já para a ge-
ração X, talvez, não sejam necessários
esses fatores para se trabalhar, mas eles
também gostam quando possuem tare-
fas agradáveis e que fujam da rotina.

Logo, o ambiente profissional multi-
cultural é possível como também produ-
tivo e agradável. É preciso abrir os olhos
para a grande oportunidade de apren-
dermos com o próximo, que possui
uma cultura diferente da nossa, bem co-
mo transmitir os nossos valores. Empa-
tia é a palavra-chave para o bom clima
organizacional de um ambiente cada
dia mais diversificado.
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Quando vemos o mundo
pela perspectiva do outro,
conseguimos compreender
as coisas ao redor de maneira
mais ampla e começamos
a perceber que toda cultura
possui algo em comum

OPINIÃO

EditoriadeArte/NeiLima

30 Brasil Econômico Quinta-feira, 12 de dezembro, 2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2013, Mundo, p. 30.
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