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Este ano uma turma formada por 41 trainees - 35 brasileiros e seis estrangeiros -, deram início ao 
programa de treinamento intercultural da Natura. A iniciativa que, até então privilegiava apenas 
os executivos transferidos para uma de suas seis filiais no exterior, faz parte da nova estratégia 
da companhia para desenvolver talentos globais. "Nossa meta é construir uma marca forte fora do 
Brasil", diz Andrea Vernacci, gerente de planejamento e desenvolvimento de RH da empresa. 
 
Participam recém-formados de várias partes do país e da América Latina, a exemplo do Chile, 
México e Argentina. O principal objetivo é evitar conflitos entre profissionais de diferentes 
nacionalidades, além de permitir a todos ter uma visão mais ampla dos negócios da companhia. 
"É fundamental que eles conheçam a realidade e o mercado de cada lugar onde estamos 
presentes", ressalta. "Assim como precisam entender a cultura da organização". 
 
Desenvolvido pela consultoria brasileira Going Global, o treinamento, que faz parte do programa 
de trainee, teve duração de três dias e aconteceu na matriz da companhia, em Cajamar, 
município de São Paulo. Durante esse período foram realizados exercícios lúdicos de integração 
para estimular o contato entre os profissionais. Eles também aprenderam como devem reagir e o 
que fazer para evitar casos de choques culturais no cotidiano de trabalho. 
 
Segundo Andrea, outra grande preocupação da empresa é coibir qualquer tipo de preconceito ou 
uma possível segregação de grupos, já que os trainees de fora têm características profissionais e 
estilos de relacionamento muito diferentes dos nossos. "O brasileiro, por exemplo, tem o hábito 
de se tocar e se abraçar, enquanto em outros países, os profissionais costumam ser mais 
reservados", destaca. "Esse afastamento acabava levando os brasileiros a acharem que eles não 
queriam manter um relacionamento próximo e do lado do 'impatriado' (estrangeiro que vem 
trabalhar no Brasil), o desconforto se dava pelo excesso de proximidade". 
 
O argentino Augusto Hermo de la Quintana, 27 anos, que o diga. Trainee da turma de 2006, ele 
está na lista dos profissionais com perspectiva de se fixar no Brasil para atuar na área de 
finanças. Reconhece que em seu país a característica das pessoas no ambiente de trabalho é de 
maior clareza e objetividade, comportamento que muitas vezes acaba sendo interpretado como 
arrogância. "Os brasileiros por não saberem dizer não, são vistos como cordiais e amigáveis", diz. 
"Por isso, considero importante entender como funciona cada cultura, já que vamos lidar com 
clientes de países diferentes". 
 
Mas essas diferenças não se restringem apenas à forma como as pessoas se relacionam. O 
modelo de venda das empresas brasileiras é bastante peculiar e próprio, com a utilização das 
"consultoras". Como o relacionamento é um componente forte, a Natura inclui em seu programa 
de trainee acompanhar a rotina dessas profissionais. "Nesse processo de internacionalização, 
queremos imprimir o modelo de gestão Natura em nossas subsidiárias", diz Andrea. A empresa 
hoje está presente no Peru, México, Argentina, Chile, Bolívia e Paris, e em 2005 registrou um 
faturamento de R$ 3,2 bilhões. 
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