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Com a internacionalização das grandes empresas, aumenta ano a ano a procura pelos cursos 
especializados em diversidades interculturais. Esses cursos são especializados em educação e 
treinamento de profissionais que passarão a trabalhar para a empresa fora da sua terra natal. Na 
consultoria Global Going , especializada em cursos e treinamentos de executivos que serão 
transferidos para outras unidades da organização, cerca de 90% dos serviços são para empresas 
que estão passando por um processo de internacionalização — tanto empresas nacionais quanto 
multinacionais que estão no Brasil.  
 
A consultora Vivian Teixeira Leite, sócia da Going Global, explica que, para compreender atitudes 
habituais de outras culturas e respeitar os seus costumes, é necessário conhecer parte de sua 
história. “Atualmente, os departamentos de recursos humanos das empresas reconhecem a 
necessidade de treinamentos interculturais para funcionários que têm contato com diferentes 
nacionalidades”, diz a consultora. 
 
Os cursos de diversidade intercultural têm o objetivo de promover a diversidade cultural e buscar 
amenizar preconceitos. Dessa maneira, as empresas buscam evitar situações constrangedoras, 
seja em momentos de fusões, aquisições, exportações e importações ou parcerias, o que é muito 
comum em um mercado globalizado. 
 
A consultora afirma que uma das maiores dificuldades encontradas pelos executivos que passam a 
atuar fora do seu País é a diferença cultural. Essa diferença é a que mais pode influenciar no 
desempenho do profissional. “A dificuldade em lidar com as particularidades de outros Países faz 
com que 35% dos expatriados terminem sua transferência com performance abaixo do esperado”, 
calcula. 
 
Além do baixo desempenho, existem outros fatores influentes que afetam diretamente as 
empresas. “Terminado o período de transferência, 20% dos profissionais abandonam a sua 
empresa para um concorrente em menos de um ano”, diz.  
 
Embora existam essas dificuldades, a experiência internacional incrementa a vida de qualquer 
executivo. Essa vivência pode ser a chance que o profissional tem de ter uma nova visão sobre o 
que está acontecendo na empresa como um todo.  
 
Dicas 
 
A consultora aponta algumas dicas que podem ampliar aspectos interculturais do executivo: 
aprender um segundo idioma; se possíve, viajar para os países com os quais o profissional 
manterá maior intercâmbio; e freqüentar feiras e exposições dos países com os quais a empresa 
fará intercâmbio.  
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