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RESUMO 

 

Há muito tempo a influência da cultura nas organizações tem sido o foco de pesquisas e 

estudos, e a razão disso, é que a cultura molda padrões de tomada de decisão das empresas, 

guia suas ações e direciona o comportamento individual de todos os profissionais da 

organização. No ambiente de projetos, as interações entre o gerente de projetos e os membros 

da equipe também podem ser afetadas por variáveis, como a cultura e o estilo de liderança do 

gerente de projetos. Focado nesse contexto, o objetivo desse estudo é analisar como a 

diversidade cultural existente entre os integrantes de projetos globais de empresas 

multinacionais pode influenciar a habilidade de gestão do gerente de projetos. Para isso, o 

estudo aborda os temas de gerenciamento de projetos, e gestão de equipes de projetos globais 

e empresas multinacionais, e ainda apresenta referências sobre conceitos e abordagens de 

cultura, destacando a diversidade cultural. Trata-se de um estudo de caso múltiplo qualitativo 

e descritivo, que foi realizado em empresas multinacionais com operação no Brasil. Os 

resultados obtidos nesta pesquisa demostram que as diferentes características culturais 

(idioma, valores, religião e etc) dos integrantes de um projeto global podem influenciar de 

forma tanto negativa quanto positiva a habilidade de gestão dos gerentes de projetos globais e 

que os gerentes deste tipo de projetos têm de lidar com uma série de desafios que exigem 

várias habilidades pessoais, sociais e de relacionamento, além da adoção de medidas para 

minimizar os possíveis problemas existentes neste contexto. Assim, as principais 

contribuições deste estudo são oferecer um melhor entendimento sobre como gerentes de 

projetos podem lidar com a influência da diversidade cultural na gestão de equipes de projetos 

globais e ainda colaborar com pesquisas futuras sobre a cultura no ambiente de gestão de 

projetos. 

 

Palavras-chave: Cultura; Gerenciamento de Projetos, Gestão de Equipes de Projetos Globais. 
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ABSTRACT  

 

The influence of culture in organizations has been the focus of research and studies since a 

long time ago, and the reason is that culture shapes decision patterns of a company, guides 

their actions and directs the individual behavior of all the organization’s professionals. In the 

project environment, interactions between the project managers and team members may also 

be affected by variables such as culture and the projects manager's leadership style. Focused 

in this context, the aim of this study is to assess how the cultural diversity of global project’s 

members of multinational companies can influence the projects manager’s management skills. 

Therefore, this study presents issues about project management and management of global 

project teams and also references about concepts and approaches of culture, highlighting the 

cultural diversity. This study is a qualitative and descriptive multiple case, that was 

conducted in multinational companies. The main purposes of this study are collaborate with 

other research on culture in the project management environment, and contribute to a better 

understanding on how project managers can deal with the influence of cultural diversity in 

the management of global projects team.The results of this research demonstrate that the 

different cultural characteristics (language, values, religion and others) of the members of a 

global project can influence both negative and positive the management ability of global 

project managers and that managers of such projects have to deal with a number of 

challenges that require various personal skills and social relationships, and the adoption of 

measures to minimize potential problems in this context. Thus, the main contributions of this 

study are provide a better understanding of how project managers can handle the influence of 

cultural diversity in the management of global project teams as well as collaborate with 

future research on culture in the project management environment. 

 

 

Key words: Culture; Project Management, Global Project Team Management. 
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1 INTRODUÇÃO. 

Para apresentar o contexto em que está inserido este estudo e possibilitar uma melhor 

compreensão do tema, é importante destacar inicialmente alguns termos e conceitos. O termo 

projetos globais, tem denominações distintas, tais como projetos internacionais, 

transnacionais, multiculturais ou virtuais, e os conceitos adotados nesse estudo referem-se a 

projetos cujos membros da equipe são de diferentes países, podendo ser as equipes locais ou 

distribuídas. O conceito de gestão de equipes de projetos também apresenta concepções 

diferentes, mas adotou-se no estudo esse termo como um processo contínuo de gerenciamento 

do conjunto de indivíduos que participam ativamente nas atividades do projeto, que possuem 

diferentes necessidades, expectativas e habilidades, e um objetivo em comum a ser alcançado 

(Thanhaim, 2012; Anantatmula & Thomas, 2010; Barczak & McDonough, 2003). 

Com relação ao conceito de cultura, Fleury (1987, p.7), explica que, “na perspectiva 

mais comumente adotada por administradores, a cultura é pensada como um sistema de 

representações simbólicas que expressam formas comuns de aprender o mundo, possibilitando 

a comunicação entre os membros de um grupo”. Este conceito tem sido de grande interesse 

para a compreensão dos fenômenos organizacionais, principalmente devido ao aumento da 

competitividade entre as empresas e a emergência de processos complexos, como os de 

mudança organizacional, fusões, sucessões entre outros (Barreto el al., 2013). Isso porque a 

cultura organizacional e também local, possuem forte influência nos diversos processos 

organizacionais, no planejamento estratégico e, ainda, em suas ferramentas e formas de 

implementação dentre elas, a gestão de projetos (Neto, Jamil & Vasconcelos, 2009). 

Vale destacar que, a cultura também é definida pela liderança, mas como o grupo 

trabalha em um ambiente que muitas vezes muda ao ponto em que alguns dos seus 

pressupostos não são mais válidos, a liderança precisa ter a capacidade de perceber as 

limitações da própria cultura e de se adaptar e evoluir, compreendendo a dinâmica da cultura, 

e o porquê vários grupos de pessoas ou organizações podem  ser tão diferentes, e também por 

que é tão difícil mudá-los. (Schein, 2004). 
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Além disso, a cultura determina em grande parte a maneira como as pessoas e 

organizações operam no dia a dia, e vários problemas podem ser enfrentados pelas empresas, 

devido aos conflitos causados por culturas distintas. Desta forma, como a cultura e o estilo da 

organização podem influenciar a maneira como os projetos são executados, essas duas 

variáveis, são consideradas um fator ambiental da empresa, que é apreendido e compartilhado 

e pode ter forte influência na capacidade de um projeto de atingir seus objetivos (Rodrigues, 

2010).  

É importante ainda esclarecer que, a diversidade cultural consiste em um conjunto de 

pessoas com identidades diferentes interagindo no mesmo sistema social, e seu conceito tem 

relação com o reconhecimento e respeito à individualidade de cada pessoa. Desta forma, os 

gerentes de projetos globais devem desenvolver habilidades para atuar em um ambiente 

multicultural e criar sinergia com suas equipes (Verma, 1997). Russo, Ruiz e Cunha (2005) 

destacam que, a diversidade encontrada naturalmente entre os colaboradores de uma empresa 

requer maior atenção para o gerenciamento das diferenças para que os relacionamentos sejam 

conduzidos com habilidade e sensibilidade, e para que o líder tenha um relacionamento 

adequado com seus liderados. 

Atualmente, poucos projetos são desenvolvidos exclusivamente em um único país 

(Orr et al., 2011). E as principais promotoras do desenvolvimento de projetos em diferentes 

localidades têm sido as empresas multinacionais que são peças chaves da globalização já que 

estimulam o aumento da interdependência econômica nas suas várias unidades (Rodrigues & 

Sbragia, 2011). E ainda, buscam estreitar as relações e alianças estratégicas com diversos 

parceiros para expandir rapidamente as suas operações em todo o mundo (OCDE – Diretrizes 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).  

Como o desenvolvimento de projetos além das fronteiras nacionais tem aumentado 

cada vez mais, isso tem trazido uma série de desafios gerenciais, já que pessoas de diferentes 

organizações e países, e diferentes valores têm que compartilhar autoridade, responsabilidade 

e tomada de decisões (Shore & Cross, 2005). Assim com uma maior diversidade cultural da 

força de trabalho atual, as interações multiculturais econômicas, políticas e sociais têm sido 

mais intensas, e nas situações relacionadas ao trabalho, essas interações ocorrem 

frequentemente e em variadas circunstâncias, e em um ambiente cultural não familiar, pode 

haver dificuldades com relação ao idioma e comunicação, religião, política, e 
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consequentemente, muitos desentendimentos e conflitos podem ocorrer, devido em partes à 

incerteza causada pela diversidade cultural (Lin, Chen & Song, 2012).  

Considerando esse contexto, no ambiente de projetos, a cultura não pode ser 

subestimada. Os líderes e membros da equipe que compreendem e que são sensíveis às 

diferenças culturais podem ter melhores resultados do que os membros de equipes 

homogêneas com pessoas que pensam e agem de maneira parecida. As equipes que sabem 

compreender e utilizar de forma positiva as diferenças culturais existentes podem ter 

vantagens distintas, mas para isso é preciso saber distinguir entre problemas que resultam das 

diferenças culturais e problemas baseados em desempenho, além disso, é necessário criar uma 

cultura de equipe em que as diferenças sejam abordadas de forma produtiva e respeitosa 

(Kerzner, 2011).  

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA. 

Projetos globais são complexos devido à diversidade cultural dos participantes do 

projeto, e os gerentes que atuam nesse contexto, devem reconhecer as características únicas 

dos projetos globais e serem sensíveis a variedade de culturas com que eles devem interagir, 

pois as diferenças culturais combinadas com vários outros fatores como por exemplo, 

flutuações da moeda, instabilidade política, riscos econômicos, competição local, pressão do 

governo local e nacional, leis e regulamentos locais podem interferir no planejamento e 

gerenciamento de projetos internacionais (Verma, 1997). 

A diversidade cultural pode ter impactos tanto negativos como positivos, já que além 

de algumas vantagens, também podem gerar problemas motivacionais, conflitos, rotatividade 

e dificuldades de comunicação afetando, consequentemente, a produtividade (Miliken & 

Martins, 1996). Por essa razão, o gerente de projetos globais precisa saber identificar as 

potenciais vantagens e desvantagens competitivas trazidas à equipe pelos profissionais de 

diferentes culturas, pois independentemente da orientação cultural, ela pode ser valiosa se o 

gerente souber administrá-la (Rodrigues, 2010). 

As diferenças culturais podem ser barreiras para a comunicação efetiva dentro de 

projetos da equipe de projetos globais, assim como com os stakeholders externos, além disso, 
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a cultura influencia o estilo de liderança que deve ser adaptado às culturas prevalecentes e as 

diferentes culturas que estão presentes no ambiente de projetos. Assim, a compreensão das 

diferenças culturais, o engajamento da liderança, a construção da confiança e a comunicação 

efetiva podem ajudar a contornar os diversos desafios (Anantatmula & Thomas, 2010). 

Neste ambiente complexo, multinacional e tecnologicamente intrincado, a equipe do 

projeto que é um grupo que possui necessidades, origens e experiências diferentes deve ter 

todas estas suas variáveis habilmente focadas a fim de transformar esse grupo de trabalho em 

uma equipe integrada e unificada (Thanhaim, 2012). Por isso, para desenvolver equipes 

eficientes, os gerentes de projetos devem ser flexíveis e estarem dispostos a apoiar o time. Eles 

devem querer ajudar os membros da equipe a trabalharem juntos, entender suas diferenças 

culturais e facilitar a comunicação. Eles ainda devem possuir uma mentalidade global para 

responder prontamente e de forma criativa os desafios que podem surgir (Segil, 1999). 

Com base nesse contexto, essa pesquisa destina-se a contribuir com uma melhor 

compreensão da cultura no ambiente de gerenciamento de projetos e de como os gerentes de 

projetos podem lidar com a influência da diversidade cultural existente nas equipes de projetos 

globais. 

1.1.1 Questão de Pesquisa. 

Diante do contexto acima apresentado, torna-se relevante analisar como a diversidade 

cultural existente entre os integrantes de um projeto global pode influenciar a forma de gestão 

da equipe. Nesse sentido, esse estudo propõe uma análise da influência da diversidade cultural 

na gestão de equipes de projetos globais e responderá a seguinte questão de pesquisa: Como as 

diferentes características culturais (idioma, valores, religião e etc.) dos integrantes de projetos 

globais de empresas multinacionais podem influenciar a habilidade de gestão do gerente de 

projetos? 
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1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 Geral e Específicos. 

O objetivo geral desse estudo é analisar como a cultura pode afetar a gestão de 

equipes de projetos globais em empresas multinacionais, e como objetivos específicos:  

 Analisar como as diferentes características culturais dos integrantes (idioma, 

valores, religião e etc.) de projetos globais podem influenciar a habilidade de 

gestão dos gerentes de projetos;  

 Investigar e descrever as principais habilidades que podem auxiliar os 

gerentes de projetos globais a gerir equipes multiculturais;  

 Com base em todas as fontes de informações obtidas, propor sugestões e 

alternativas que possam ajudar os gerentes de projetos a lidar de forma 

adequada com as diferentes culturas existentes em uma equipe de projetos 

globais. 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO DO TEMA. 

A coordenação de equipes de projetos globais apresenta uma série de desafios, e estes 

desafios começam quando indivíduos de diferentes organizações, diferentes países e diferentes 

sistemas de valores devem compartilhar autoridade, responsabilidade e tomada de decisão 

(Shore & Cross, 2005). Nesse contexto, a questão cultural é um fator de destaque que ajuda a 

explicar estas diferenças podendo ter uma contribuição benéfica, como por exemplo, no 

aumento da criatividade proporcionada por esses ambientes heterogêneos, mas também pode 

ser causa de insucesso nesses tipos de projetos (Rodrigues, 2010). Levando-se em conta todas 

essas considerações, o estudo da cultura e a sua influência no ambiente de projetos torna-se 

relevante para ampliar tanto o conhecimento na área acadêmica, assim como no campo 

profissional em projetos globais. 

Quanto aos eixos teóricos que estruturam esse estudo, é importante esclarecer alguns 

conceitos. Embora o termo cultura seja bastante abrangente e divergente, aqui ele é entendido 
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como a diversidade cultural da equipe de projetos globais que apresenta diferentes valores, 

crenças, costumes, estilos de liderança entre outras diferenças, que determinam a forma de agir 

das pessoas, e que consequentemente requer dos gerentes de projetos globais um estilo de 

gestão focado na integração e cooperação dos membros da equipe (Rodrigues, 2010). 

Cultura também é abordada como a cultura de cada organização, que se reflete no 

modo como a empresa realiza seus negócios, na forma como faz a administração das pessoas e 

as direciona para o alcance das metas (Stare, 2011). Desta maneira, os gerentes de projetos 

eficazes devem possuir uma combinação de habilidades éticas, interpessoais e conceituais que 

os auxiliem a entender determinadas situações e a interagir de maneira adequada (PMI, 2013). 

E dentre essas habilidades exigidas de um gerente de projetos, está a capacidade de 

compreensão da cultura das pessoas dentro de sua equipe (Kerzner, 2000). 

1.4 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA. 

Vale aqui destacar que o estudo realizado aborda o tema da cultura e a sua influência 

na gestão de equipes de projetos globais de empresas multinacionais, porém abordar a cultura 

em seus diversos aspectos não seria aplicável aos objetivos aqui propostos, por isso a 

abordagem da cultura nesse estudo, limita-se à abordagem da diversidade cultural como fator 

preponderante na gestão de equipes de projetos globais. Dessa forma, essa pesquisa se limitará 

a analisar como as diversas características culturais dos integrantes de projetos globais podem 

influenciar a forma como os membros da equipe agem e se relacionam uns com os outros, e 

como o gerente de projetos pode lidar de forma adequada com esses aspectos culturais 

existentes no ambiente de projetos globais. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO. 

Na introdução desse estudo é apresentada a contextualização do tema, do problema de 

pesquisa, os seus objetivos e a justificativa para a realização desta pesquisa. No capítulo 

seguinte, apresenta-se o referencial teórico, que discute inicialmente o tema do gerenciamento 

de projetos, gestão de equipes de projetos globais e empresas multinacionais, e em seguida, 

são tratados os conceitos e abordagens relacionados à cultura, cultura organizacional e 

diversidade cultural para um melhor entendimento dos aspectos gerais desses temas. 

Posteriormente, é esclarecida a metodologia que direcionará o estudo, e que evidencia os 

procedimentos de coleta e análise de dados, e por fim os resultados obtidos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO. 

A pesquisa bibliográfica desse estudo aborda os seguintes eixos teóricos: 

gerenciamento de projetos, gestão de equipes de projetos globais e empresas multinacionais, e 

ainda cultura que abrange a cultura nacional, organizacional e diversidade cultural 

evidenciando estes temas na gestão de projetos, e esclarecendo como as diversas 

características culturais (idioma, valores, religião e etc.) dos integrantes de projetos globais 

podem influenciar a forma como os membros da equipe agem e se relacionam uns com os 

outros, e como o gerente de projetos pode lidar de forma adequada com esses diversos 

aspectos culturais existentes no ambiente de projetos globais. 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS. 

Estudos acadêmicos e as práticas empresariais têm demonstrado que a administração 

de projetos para a implementação de estratégias nas empresas é muito importante, já que a 

capacidade gerencial das organizações não pode mais somente ser direcionada às atividades 

que envolvem rotina, pois para responder prontamente e com eficiência às necessidades do 

mercado é preciso dar condições para atividades de inovação de projetos (Rabechini, 

Carvalho, Rodrigues & Sbragia, 2011). Por esta razão, muitas organizações têm investido na 

melhoria de seus processos de gerenciamento de projetos como parte do planejamento 

estratégico para melhorar a efetividade organizacional. Desta forma, o gerenciamento de 

projetos tem sido trabalhado como uma alternativa inovadora no atendimento dos objetivos 

empresariais, possibilitando-lhes maior competitividade (Rodrigues, Rabechini & Csillag, 

2006). 

As organizações sobrevivem por meio de projetos bem sucedidos, que impulsionam 

inovação e mudanças da empresa e ajudam a obter vantagem competitiva. Projetos envolvem 

iniciativas únicas, como o lançamento de novos produtos ou melhoria de produtos existentes e 

a criação de novas organizações ou iniciativas (Shenhar & Dvir, 2010). Por isso, os 

investimentos em técnicas e ferramentas de projetos já era uma preocupação para as lideranças 

empresariais, e isto era percebido pelo grande número de pessoas interessadas em entender e 
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se profissionalizar em gestão de projetos, além do aumento das instituições interessadas em 

disseminar esta disciplina e promover a profissão do gerente de projetos em todo o mundo 

(Rabechini & Pessoa, 2005). 

O conceito de projetos tem sido aprimorado nos últimos anos, com o objetivo de se 

determinar um entendimento comum nas empresas que trabalham com este tipo de 

empreendimento (Rabechini & Pessoa, 2005). Para Tuman (1983) projetos é um grupo de 

pessoas que atuam juntas para atingir um determinado objetivo, levando em consideração 

fatores como prazos, custos, riscos e desempenho do projeto. Na visão de Verma (1997), os 

projetos, por sua natureza, são compostos de um exclusivo conjunto de atividades incertas e 

não repetitivas que muitas vezes envolvem mudança, algumas vezes um projeto por si só 

representa uma mudança, enquanto em outros casos projetos implementam uma mudança. 

Projetos podem introduzir um novo aspecto, perspectiva, ou ainda mudar os 

processos, produtos ou serviços de uma organização, e são realizados por pessoas com 

diferentes habilidades, conhecimentos e cultura, que devem ser integrados em uma efetiva 

equipe de projetos. Projetos podem ser considerados também como qualquer série de tarefas e 

atividades que possuem um objetivo específico a ser alcançado dentro de determinadas 

especificações, com datas de início e término estabelecidas, com limites de financiamento (se 

aplicável), que consomem recursos diversos (pessoas, equipamentos e dinheiro) e que são 

multifuncionais (Kerzner, 2011). 

Gerenciamento de projetos é a utilização do conhecimento, das habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos, e é realizado 

através da aplicação e integração de cinco grupos de processos: iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle e encerramento; e cujas atividades devem estar alinhadas 

à direção estratégica da organização (PMI, 2013).  

Desde meados da década de 1990 tem havido um crescimento rápido no uso do 

gerenciamento de projetos como um meio pelo qual as organizações buscam alcançar seus 

objetivos. O gerenciamento de projetos tem se sobressaído por causa das características da 

sociedade contemporânea que demanda o desenvolvimento de novos métodos de 

gerenciamento, e o envolvimento de três forças fundamentais: a expansão exponencial do 

conhecimento humano, o crescimento da demanda por uma ampla variedade de bens e 



23 

 

serviços complexos, sofisticados e customizados e a evolução da competitividade mundial dos 

mercados para a produção e consumo de bens e serviços (Meredith & Mantel, 2011). 

Em todo o mundo, as empresas têm direcionado seus esforços para o gerenciamento 

de projetos como parte integrante das suas atividades de negócios, já que com um mercado 

cada vez mais competitivo, as empresas devem permanecer continuamente entregando valor 

aos seus clientes (Dismore & Brewin, 2006). A aceitação e avanço do gerenciamento de 

projetos mudaram muito nos últimos 40 anos, principalmente na área de projetos 

multinacionais, e cada vez mais o gerenciamento de projetos tem evoluído para um processo 

de negócio (Kerzner, 2011). 

Carvalho e Rabechini (2005, p.13) afirmam que, “a área de gerenciamento de projetos 

tem assumido maior importância nas empresas que têm passado por um processo de 

transformação, organizando-se para poder dar respostas eficazes e ágeis às questões 

ambientais e organizacionais”. Juntamente com essas mudanças, foi dado um novo enfoque ao 

gerente de projetos, que passa a ser mais centrado nos aspectos gerenciais e comportamentais, 

do que nos aspectos técnicos, focando a competência na capacidade de resolver os conflitos 

dos diferentes interessados no projeto, de melhorar o desempenho das equipes, e da 

comunicação e de garantir a qualidade dos produtos ou serviços gerados pelo projeto 

(Carvalho & Rabechini, 2005). 

A importância da gestão de projetos é evidente quando analisada como uma opção 

estratégica de gestão, para planejar e implementar as decisões táticas definidas (Neto, Jamil & 

Vasconcelos, 2009), já que os projetos incentivam as mudanças e inovação nas empresas, 

viabilizam a implantação de métodos e técnicas e a obtenção de vantagem competitiva 

(Shenhar & Dvir, 2010). Para isso muitas empresas têm investido no gerenciamento de seus 

projetos de forma mais informal do que anteriormente, enfatizando gerenciar o projeto com o 

mínimo de burocracia, e com base em diretrizes, em vez de políticas e procedimentos e 

buscando uma comunicação, cooperação e trabalho em equipe mais eficazes, e um ambiente 

de confiança (Kerzner, 2011). 

Dentre os diversos aspectos a serem considerados na gestão de projetos, está o 

entendimento da cultura que é um fator muito importante para os gerentes de projetos, já que 

eles têm que interagir com diversos sistemas culturais frequentemente e simultaneamente. Os 

gerentes de projetos que não são conscientes das influências da cultura, muitas vezes 
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enfrentam conflitos e desentendimentos quando eles lidam com os departamentos funcionais, 

com grupos de clientes e também com seus próprios times. Embora alguns conflitos sejam 

inevitáveis, muitos podem ser minimizados através da compreensão do contexto cultural em 

que os grupos operam (Elmes & Wilemon, 1988). 

Na Figura 1 pode-se ver o resumo das principais conceituações de gerenciamento de 

projetos tratadas nesse capítulo. 

Figura 1 – Conceituações de Gerenciamento de Projetos. 

 

Definições Autores 

 

Projetos é um grupo de pessoas que atuam juntas para atingir um determinado 

objetivo, levando em consideração fatores como prazos, custos, riscos e 

desempenho do projeto. 

Tuman (1983). 

 

Gerenciamento de Projetos é parte do planejamento estratégico para melhorar 

a efetividade organizacional, sendo trabalhado como uma alternativa inovadora 

no atendimento dos objetivos empresariais, possibilitando-lhes maior 

competitividade.  

Rodrigues, Rabechini e 

Csillag (2006). 

 

 

Gerenciamento de Projetos é a utilização do conhecimento, das habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos, 

e é realizado através da aplicação e integração de cinco grupos de processos: 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento; e 

cujas atividades devem estar alinhadas à direção estratégica da organização. 

PMI (2013). 

 

2.2 PROJETOS GLOBAIS. 

Projetos globais são definidos como projetos multinacionais, temporários em que 

diversos integrantes procuram otimizar resultados por meio da combinação de recursos de 

diversas localidades, organizações e estilos organizacionais. Estes tipos de projetos são 

considerados sistemas organizacionais complexos e repletos de desafios, dentre eles, a 

distância, dispersão e complexidade da rede. A distância está relacionada às diferenças 
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institucionais, as crenças, tradições e sistemas de regras, entre os membros do projeto. A 

dispersão diz respeito à alocação dos membros do projeto que muitas vezes estão distribuídos 

em diversos sítios. Já a complexidade da rede, trata da interconexão dos membros do projeto, 

por meio de redes complexas de relacionamentos formais e informais (Orr et al., 2011). 

Projetos globais possuem características específicas que os tornam mais difíceis de 

gerenciar, como políticas estrangeiras e questões culturais, além disso, têm um maior impacto 

na organização se bem sucedidos ou não. Estes projetos dependem de resultados maiores 

quando comparados a projetos locais e oferecem mais riscos e complexidade, mas também 

têm mais potenciais benefícios ao mesmo tempo em que são mais custosos (Battistuzzo & 

Piscopo, 2015). Este tipo de projeto é mais complexo devido à diversidade cultural dos 

participantes do projeto, e os gerentes que atuam nesse contexto, devem reconhecer as 

características únicas dos projetos globais e serem sensíveis a variedade de culturas com que 

eles devem interagir, pois as diferenças culturais combinadas com vários outros fatores como 

por exemplo, flutuações da moeda, instabilidade política, riscos econômicos, competição 

local, pressão do governo local e nacional, leis e regulamentos locais podem interferir no 

planejamento e gerenciamento de projetos internacionais (Verma, 1997). 

Considerando que projetos globais terão de lidar com culturas diversas, o papel da 

cultura assume maior importância no desempenho desses projetos. Uma vez que todos os 

membros da equipe levam sua cultura para o projeto, o gerente de projetos precisa estar ciente 

e entender como a cultura poderá impactar o projeto global (Anantatmula & Thomas, 2010). 

Estes projetos enfrentam dificuldades que envolvem aspectos da composição multicultural das 

equipes, distância geográfica e necessidade de alinhamento das agendas de diferentes grupos 

(Battistuzzo & Piscopo, 2015). Por isso, quanto melhor um gerente de projetos entende o 

conceito de cultura, mais eficaz ele será por meio da obtenção de apoio dos demais membros 

da equipe. O primeiro passo, para um melhor entendimento é ter consciência da cultura 

(valores centrais), o que é importante para uma organização e seus aspectos funcionais. No 

segundo passo os gestores de projetos precisam traçar estratégias para interagir eficazmente 

com a cultura identificada. Em terceiro lugar, é importante para os gerentes de projeto 

reconhecer que cada equipe terá sua cultura própria (Elmes & Wilemon, 1988). 

A gestão de projetos globais compreende aspectos como colaboração, liderança, 

construção de confiança, resolução de conflitos e acompanhamento à distância, e exige uma 
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gestão voltada à integração dos participantes, muita cooperação, divisão das tarefas e 

comprometimento, entre outros fatores (Rodrigues, 2010). Nesse sentido, a cultura e a 

liderança estão conceitualmente ligadas, por que a cultura é o resultado de um processo 

complexo de aprendizagem em grupo, que é parcialmente influenciado pelo comportamento 

do líder, ou seja, se a sobrevivência do grupo está ameaçada porque os elementos da sua 

cultura têm se tornado mal adaptados, é função da liderança em todos os níveis da 

organização, reconhecer e fazer algo sobre essa situação (Schein, 2004). 

Na Figura 2, pode-se ver o resumo das principais definições de projetos globais 

abordadas nesse capítulo. 

 

Figura 2 – Definições de Projetos Globais. 

 

Definições Autores 

 

Projeto Global é definido como um projeto multinacional, temporário e em que 

diversos integrantes procuram otimizar resultados por meio da combinação de 

recursos de diversas localidades, organizações e estilos organizacionais. 

Orr et al. (2011). 

 

Projetos Globais assim como projetos locais requer planejamento, organização 

e controle, o gerenciamento de projetos globais apresenta desafios adicionais 

em termos de comunicação, negociação e relações humanas como resultado de 

experiências e culturas diferentes dos participantes do projeto. 

Verma (1997). 

 

 

2.2.1 Gestão de Equipes de Projetos Globais. 

 

Equipes de projetos devem ter proatividade na busca de resultados, foco nas tarefas e 

atividades, e direcionamento adequado às necessidades pessoais de seus membros (Rabechini 

& Pessoa, 2005). 

Para desenvolver habilidades adequadas para atuar em um ambiente global e 

multicultural, os gerentes de projetos devem desenvolver um claro entendimento dos aspectos 

humanos do gerenciamento de projetos e do efetivo gerenciamento destes recursos do projeto. 

 Uma combinação equilibrada de gerenciamento básico, gerenciamento de projetos, 
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habilidades interpessoais e de liderança, são requisitos fundamentais para o cumprimento dos 

objetivos do projeto (Verma, 1997). Neste contexto, a figura do gerente de projetos é 

fundamental para conduzir projetos de sucesso dada a existência de vários pontos de conflitos 

entre usuários, equipe, etc (Rabechini, 2001). 

Equipes de projetos globais são compostas de pessoas de diferentes países, atuando em 

diferentes culturas, unidades de negócios e funções e com conhecimento específico para 

resolver uma atividade estratégica comum (Anantatmula & Thomas, 2010). Equipes de 

projetos globais vivenciam o desafio de conseguir um grupo diversificado de indivíduos de 

diferentes áreas funcionais para trabalharem juntos efetivamente em um período determinado 

de tempo para alcançar objetivos específicos do projeto (Barczak & McDonough, 2003). Por 

isso, para desenvolver equipes eficientes, os gerentes de projetos devem ser flexíveis e estarem 

dispostos a apoiar o time. Eles devem querer ajudar os membros da equipe a trabalharem 

juntos, entender suas diferenças culturais e facilitar a comunicação. Eles ainda devem possuir 

uma mentalidade global para responder prontamente e de forma criativa os desafios que 

podem surgir (Segil, 1999). 

Os gerentes de projetos que trabalham com equipes multiculturais devem fazer um 

esforço extra para fazer questionamentos mais específicos bem como prestar atenção no 

vocabulário, tom, nuance e ritmo empregado. Um bom gerente de projetos deve liderar 

oferecendo apoio, encorajamento, regular e adotando um exclusivo estilo de gerenciamento 

que fomenta respeito, cortesia e humildade (Somani, 2009). 

A liderança é apontada muitas vezes, como uma variável crítica para definir o sucesso 

ou o fracasso das organizações, então também se torna importante olhar para o outro lado da 

liderança, em que líderes criam cultura, e como a cultura define e cria líderes. As culturas 

começam com líderes que impõem seus próprios valores e suposições sobre um grupo, já que 

se esse grupo é bem-sucedido e as suposições são consideradas como certas, então se 

estabelece uma cultura que vai definir para as gerações posteriores os tipos de liderança que 

são aceitáveis (Schein, 2004). 

O sucesso de um time de projetos depende da habilidade de seus líderes em 

efetivamente gerenciar e influenciar o diverso grupo de pessoas, criando um ambiente de 

comprometimento, por meio da motivação, comunicação efetiva e encorajando a participação 

genuína na tomada de decisões. O gerenciamento de projetos locais e de projetos globais 
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requer planejamento, organização e controle, mas o gerenciamento de projetos globais 

apresenta desafios adicionais em termos de comunicação, negociação e relações humanas 

como resultado de experiências e culturas diferentes dos participantes do projeto. 

Consequentemente, nestas condições os gerentes de projetos devem desenvolver habilidades 

para atuar em um ambiente multicultural e criar sinergia com suas equipes de projetos (Verma, 

1997). 

Em contrapartida, alguns gerentes podem ser descritos como "reatores culturais", pois 

devido à falta de experiência e consciência a respeito da cultura, eles são frequentemente 

controlados pelas normas e valores da sua cultura e vêm poucas oportunidades de influenciar 

ou mudá-los. Eles também têm dificuldades de compreensão e adaptação às diferentes normas 

e valores de diferentes culturas organizacionais. De maneira oposta, gestores que são 

“culturalmente proativos” têm fortes sentimentos pela cultura de sua organização e uma 

consciência mais profunda sobre como ela molda o comportamento. Esses gerentes são mais 

sensíveis e capazes de interagir com outros os tipos de culturas, e consequentemente, também 

são mais adaptáveis, flexíveis, criativos e eficazes (Elmes & Wilemon, 1988). 

Assim como uma organização transmite valores culturais aos seus membros, do 

mesmo modo, uma equipe cria uma cultura e transmite valores aos seus integrantes. Uma 

cultura de equipe eficaz ensina seus membros a desenvolver todas as suas competências, e 

esse processo de formação de equipe avança através de uma série de fases até alcançar um 

nível de alto desempenho sustentável. Os gerentes de projetos podem ajudar as equipes a 

atingir níveis elevados de desempenho de duas maneiras. Em primeiro lugar, eles podem 

minimizar a maior parte das implicações que a equipe pode encontrar dentro e fora da 

organização. Além disso, também podem ajudar a construir equipes eficazes, através dos 

valores que transmitem aos membros da equipe. Como na organização, os gerentes de projetos 

transmitem valores tanto diretamente (através de manuais de formação, debates) e 

simbolicamente. Por exemplo, um gerente de projetos que quer reduzir o impacto da sua 

autoridade na equipe, pode incentivar um ambiente de equipe altamente participativo. Outro 

método de transmissão de valores é compartilhar com os membros da equipe a avaliação das 

diferentes tarefas e papéis (clarificador, avaliador crítico e aquele que aponta falhas e lacunas 

nos processos) em sistema de rodízio durante as reuniões do projeto (Elmes & Wilemon, 

1988). 
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Como a cultura da equipe de projetos globais apresenta um alto grau de diversidade de 

valores, crenças, estilo de liderança entre outras diferenças, consequentemente, requer um 

estilo de gestão focado na integração dos seus membros, cooperação, compartilhamento do 

poder, comprometimento, dentre outros fatores (Rodrigues, 2010). Ter o conhecimento 

adequado a respeito da cultura dos membros da equipe é um desafio que quase todos os 

gerentes de projeto têm que lidar diariamente. Geralmente, os gerentes de projeto não são 

educados ou não estão em sintonia com a diversidade cultural, e a falta desse conhecimento 

traz para a gestão os mais variados tipos de mal-entendido, por isso, essa questão deve ser 

vista pelos gestores de projetos como um desafio a ser enfrentado (Obikunle, 2002). 

Ao contrário de muitos outros tipos de gerentes, o gerente de projetos globais muitas 

vezes tem de lidar com várias culturas diferentes. Esse gerente pode ter de interagir com 

organizações estrangeiras, subculturas em vários departamentos, clientes externos, e a sua 

própria equipe de projetos. Assim, ter a consciência de cultura ajuda os gerentes de projeto a 

"ler" bem como "falar" a língua da cultura do ambiente em que ele está atuando, e essa 

habilidade de comunicação o ajuda a desenvolver planos, estratégias e visões que são mais 

susceptíveis de serem compreendidas e aceitas. Igualmente importante, a conscientização 

ajuda esses gerentes a desenvolver e gerenciar suas equipes de forma mais eficaz. É 

importante destacar que, ter esse conhecimento é particularmente importante nos casos de 

equipes de projetos que enfrentam problemas de indiferença, hostilidade ou pressão sobre a 

missão da equipe (Elmes & Wilemon, 1988). 

O trabalho em equipe eficaz é fundamental para o sucesso do projeto, mas também é 

difícil de gerenciar (Thanhaim, 2012). O gerenciamento das equipes de projetos é complexo 

por duas razões: primeiramente a equipe de projetos é extremamente dinâmica e os membros 

do grupo estão em constante mudança; segundo porque possivelmente, somente o gerente do 

projeto e alguns membros da alta gerência compreendem a equipe do projeto como uma 

entidade única (Patah & Carvalho, 2002). 

De acordo com Punzo (1996), o gerente de projetos deve abordar a diferença cultural 

entre os membros da equipe, para facilitar uma comunicação produtiva, as relações 

interpessoais, a resolução de problemas, o trabalho em equipe e a sinergia requerida para 

conceituar, planejar, implementar e avaliar projetos com sucesso. Além disso, o gerente do 

projeto deve adaptar seu estilo de liderança às características dos membros da equipe, 
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compreendendo como os membros da equipe se comportam em relação à hierarquia, ao 

coletivismo e a incerteza nos projetos, e ainda deve definir canais de comunicação efetivos a 

fim de evitar problemas de entendimento quanto a prazos, qualidade e custos (Rodrigues, 

2010). 

Equipes de projetos globais devem construir a confiança entre os membros da equipe, 

cumprir horários e aderir às diretrizes orçamentárias. Também devem enfrentar o desafio da 

distância física, diversidade cultural, barreiras de idiomas e diferenças de infraestrutura 

tecnológica (Barczak & McDonough, 2003). As distâncias geográficas e temporais das 

equipes em projetos globais podem causar maiores dificuldades que em projetos tradicionais 

(Lee-Kelley & Sankey, 2008). Nesse caso, as barreiras de comunicação são ampliadas em 

equipes globais virtuais pela distância, diversidade cultural, idioma, diferença de fuso horário 

e a confiança entre os membros da equipe (Anantatmula & Thomas, 2010). Porém, faz-se 

importante ressaltar que, a multiculturalidade em equipes de projetos globais, também traz 

uma série de vantagens como, variedade de perspectivas, de habilidades e de características 

pessoais que contribuem para uma organização. A multiculturalidade pode ser muito valiosa, 

já que equipes multiculturais costumam criar uma cultura interna, que direciona os esforços e 

aumenta a coesão da equipe, facilitando a comunicação e o bom desempenho da equipe 

(Rodrigues, 2010). 

No estágio inicial de um projeto global, um projeto cultural deve ser desenvolvido 

para construir uma efetiva equipe intercultural e definir comportamentos desejáveis que sejam 

apropriados tanto para os objetivos do projeto, assim como para a cultura do grupo. O 

desenvolvimento deste tipo de projeto envolve identificar as diferenças culturais básicas que 

podem influenciar as habilidades do gerenciamento de projetos, e que incluem características 

peculiares como a educação técnica, idioma, crenças, atitude ética no trabalho, comportamento 

formal, experiência profissional em projetos, normas do grupo, hábitos sociais, tradições, 

normas, valores e modo de vida geral (Verma, 1997).  

Na Figura 3 pode-se ver o resumo das principais definições relacionadas à gestão de 

projetos globais abordadas nesse capítulo. 
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Figura 3 – Principais definições relacionadas à Gestão de Equipes de Projetos Globais. 

 

Definições Autores 

 

Na Gestão de Equipes de Projetos Globais, o gerente de projetos deve abordar 

a diferença cultural entre os membros da equipe, para facilitar uma 

comunicação produtiva, as relações interpessoais, a resolução de problemas, o 

trabalho em equipe e a sinergia requerida para conceituar, planejar, implementar 

e avaliar projetos com sucesso. 

Punzo (1996). 

 

Como a Cultura da Equipe de Projetos Globais apresenta um alto grau de 

diversidade de valores, crenças, estilo de liderança entre outras diferenças, 

consequentemente, requer um estilo de gestão focado na integração dos seus 

membros, cooperação, compartilhamento do poder, comprometimento, dentre 

outros fatores. 

Rodrigues (2010). 

 

Para Desenvolver Equipes Eficientes, os gerentes de projetos devem ser 

flexíveis e estarem dispostos a apoiar o time. Eles devem querer ajudar os 

membros da equipe a trabalharem juntos, entender suas diferenças culturais e 

facilitar a comunicação. Eles ainda devem possuir uma mentalidade global para 

responder prontamente e de forma criativa os desafios que podem surgir. 

Segil, (1999). 

2.3 EMPRESAS MULTINACIONAIS 

Com a industrialização brasileira, as empresas multinacionais passaram a 

desempenhar um importante papel a partir da segunda metade dos anos 50, já que neste 

período, empresas de capital estrangeiro instalaram-se no Brasil e fizeram investimentos que 

impulsionaram alguns segmentos da indústria, como por exemplo, o setor automobilístico 

(Queiroz & Carvalho, 2005). Estas empresas são peças chave da globalização, uma vez que 

estimulam o aumento de interdependência econômica entre os diversos ativos distribuídos nas 

suas várias unidades (Rodrigues & Sbragia, 2011).  

As empresas multinacionais de forma semelhante a sua matriz, têm evoluído para ter 

uma maior abrangência empresarial e organizacional, além de estreitar as relações e alianças 
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estratégicas com os fornecedores e outros contratados para expandir cada vez mais os limites 

da organização. Estas empresas têm tido uma rápida evolução que se reflete em suas 

respectivas operações em todo o mundo, com atividades bastante diversificadas, e que 

acontecem por meio do comércio e investimento internacional, fortalecendo a união entre os 

países e outras diversas regiões do mundo. Estas atividades trazem muitos benefícios, tanto 

para os países de origem das empresas, assim como para aqueles que as abrigam, e estes 

benefícios tornam-se válidos quando as multinacionais oferecem preços competitivos e suas 

atividades de investimento e comércio contribuem para o uso eficiente do capital, da 

tecnologia e dos recursos humanos e naturais. Também quando facilitam a transferência de 

tecnologia e incentivam o desenvolvimento de tecnologias baseadas nas condições locais. 

Ademais, estas empresas promovem o desenvolvimento do capital humano através do 

treinamento formal e da aprendizagem prática, e ainda criam oportunidades de empregos nos 

países de acolhimento. (OCDE - Diretrizes da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, 2011). 

Quando uma empresa passa a atuar no exterior com uma unidade operacional, ela 

encontra dificuldades com relação às estratégias da matriz e da filial no exterior, já que estas 

estratégias devem estar integradas para garantir os resultados corporativos (Borini, 2008). 

Além disso, as empresas multinacionais quando empregam recursos humanos de diferentes 

países têm de submeter-se às restrições relativas às diferenças culturais, pois a diversidade 

cultural dos empregados representa um problema essencial para os gestores porque além desta 

inquestionável realidade presente na maioria das empresas multinacionais, uma força de 

trabalho diferenciada do ponto de vista cultural traz às organizações uma série de 

inconvenientes e vantagens (Clipa & Clipa, 2009). 

O desenvolvimento de líderes e gestores que são capazes de trabalhar em diferentes 

culturas é um desafio crítico. A rápida expansão do negócio global na última década do século 

XX tornou impossível ignorar a crescente integração e interdependência entre economias 

nacionais, a tensão entre conjuntos de valores, bem como a importância de uma força de 

trabalho diversificada, totalmente competente e hábil para direcionar a competitividade 

organizacional e vantagem  estratégica. Além disso, o crescente contato e  intercâmbio entre as 

culturas está redefinindo o mundo, a gestão e os desafios de negócios. Por isso, é cada vez 

mais exigido dos líderes e gerentes em todas as áreas da sociedade as habilidades para 
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enfrentar este desafio e aprender a navegar neste fenômeno mais básico e complexo chamado 

cultura (Walker, Walker & Schmitz, 2003). 

A experiência das empresas multinacionais e diferentes estudos empíricos 

demonstraram que uma força de trabalho diversificada é mais eficiente quando os gestores são 

capazes de criar um meio em uma empresa caracterizado por pluralidade, ou seja, na qual as 

diferenças são reconhecidas, aceitas e percebidas como elementos que contribuem 

significativamente para o seu sucesso (Clipa & Clipa, 2009). Por isso, estratégias de 

gerenciamento de pessoas tornam-se necessárias nestas empresas, e no ambiente de projetos, é 

preciso que o gerente de projetos reconheça as diferenças que ele poderá enfrentar, 

considerando-as em todas as fases do gerenciamento da equipe. Desta forma, é importante ir 

além das competências técnicas e levar em consideração também as competências 

interculturais que são necessárias para estes profissionais, e que trazem feitos benéficos aos 

projetos, já que ajudam a redução dos conflitos e facilitam o trabalho de gerenciamento da 

equipe (Rodrigues & Sbragia, 2011). 

A cultura está incorporada nos negócios, na prática gerencial e no comportamento e 

desenvolvimento econômico. Como as pessoas de diferentes culturas, diferentes valores e 

crenças interagem, as práticas de gestão e processos são fortemente afetados, e o sucesso na 

realização dos objetivos de desempenho é criticamente influenciado pela mais sutil, mas 

profundamente enraizado elemento do caráter humano, ou seja a cultura é um aspecto 

dominante da condição humana e o gerente de hoje, trabalhando em um contexto global em 

constante mudança e altamente competitivo, deve ser sensível e ter determinadas habilidades 

para lidar com esta condição. (Walker, Walker & Schmitz, 2003). 
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2.4 CULTURA: CONCEITOS E ABORDAGENS. 

O conceito de cultura tem sido muito utilizado porque atende a diversas necessidades 

e interesses da sociedade e de pesquisadores, já que esse conceito envolve estabilidade, 

salienta demonstrações conceituais e serve como fator de união para levar os membros do 

grupo em direção ao consenso. Além disso, a cultura é essencial na compreensão das ações 

humanas, porque atua como um padrão coletivo, identificando grupos e suas formas de pensar, 

perceber, sentir e agir. Desse modo, mais do que um conjunto de regras, de hábitos e de 

artefatos, a cultura consiste na criação de significados partilhados por um conjunto de pessoas 

de um mesmo grupo social (Pires & Macedo, 2006). 

A cultura também é considerada como um fenômeno dinâmico que permeia os 

indivíduos em todos os momentos, e é constantemente promulgada e criada pelas interações 

dos indivíduos e moldada pelo comportamento da liderança, como um conjunto de estruturas, 

rotinas, regras e normas que orientam e restringem o comportamento. Na organização e até 

mesmo nos grupos dentro da organização, pode-se observar como a cultura é criada, 

incorporada, evoluiu, e, é manipulada, e, ao mesmo tempo, como a cultura constrange, 

estabiliza, e fornece estrutura e significado aos membros do grupo (Schein, 2004). Fleury 

(1987, p.10), esclarece que, "A cultura, concebida como um conjunto de valores e crenças 

compartilhados pelos membros de uma organização deve ser consistente com outras variáveis 

organizacionais como estrutura, tecnologia, estilo de liderança. Da consistência desses vários 

fatores depende o sucesso da organização". 

Outras diversas definições de cultura podem ser encontradas na literatura (Jetu, Riedl 

& Roithmayr, 2010). Stewart (2006), por exemplo, define cultura como a soma total das 

crenças, normas, técnicas, instituições e artefatos que caracterizam populações humanas. Para 

Zein (2012) a cultura é uma coleção de valores, normas, crenças, costumes, instituições e 

formas de expressão que refletem os pensamentos, sentimentos, ações e interesses das pessoas. 

A cultura também pode ser caracterizada como um conjunto compartilhado de atributos de 

algum grupo, já que esse grupo organiza a sua vida em conjunto, seu ambiente e as suas 

soluções para as questões sociais (Obikunle, 2002). 
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Abordar o tema cultura significa tratar a questão de adaptação do indivíduo à 

realidade do grupo no qual está inserido. A cultura, focada na construção do significado social 

e em regras e normas, possibilita que um grupo se fortaleça ou se desagregue. A cultura reflete 

os valores e as crenças que os membros de um grupo compartilham. Tais valores são 

expressos por meio de símbolos, como mitos, rituais, histórias, lendas e uma linguagem 

especializada, influenciando os indivíduos de uma determinada cultura quanto à forma de 

pensar, agir e tomar decisões (Pires & Macedo, 2006). 

Muitas situações que ocorrem no dia a dia das empresas, são fáceis de observar, como 

por exemplo, falha de liderança, falta de visão de marketing, a arrogância com base no sucesso 

do passado entre outros, e no esforço para entender por que essas coisas acontecem, a cultura é 

um conceito que traz esse entendimento (Schein, 2004). No ambiente de gestão de projetos, a 

cultura pode influenciar como os departamentos interagem e se apoiam mutuamente na busca 

de objetivos do projeto. Também influencia o nível de comprometimento dos empregados no 

alcance dos objetivos do projeto, a fim de equilibrá-los com outros objetivos existentes e 

potencialmente concorrentes. A cultura afeta a tomada de decisão, a forma de pensar, sentir e 

responder as oportunidades e ameaças. A cultura está enraizada nas pessoas e 

inconscientemente influencia seus comportamentos e afeta o seu desempenho e vice e versa 

(Stare, 2011). 

A cultura também influencia os processos organizacionais, e por isso, deve-se 

considerá-la na implementação da gestão de projetos. As resistências desenvolvidas pelos 

profissionais das organizações, as diretrizes definidas pela alta gerência em situações de crise 

e as pressões das empresas clientes, são fatores que, por um lado, sofrem grande influência da 

cultura e, por outro, influenciam as implementações da gestão de projetos. As competências, a 

pressão do mercado, o tipo de organização e sua cultura, e a categoria de projetos seriam 

responsáveis pela velocidade e aperfeiçoamento, facilidade ou resistência e peculiaridades da 

gestão de projetos em uma organização (Neto, Jamil & Vasconcelos, 2009). 

A compreensão do impacto das influências culturais é fundamental em projetos que 

envolvem organizações transnacionais. Por isso, a cultura torna-se um fator crítico na 

definição do sucesso do projeto, da mesma forma como a capacidade de interagir com 

diversos grupos étnico-culturais, de diferentes regiões e países, se torna muito importante para 

o gerente de projetos (PMI, 2013). Cada cultura apresenta diferentes características, como o 
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caráter nacional, percepção, pensamento, linguagem, comunicação não verbal, valores, 

comportamentos e grupo social, e todos esses fatores diversos, criam uma condição que tem 

resultado no surgimento de inúmeros problemas para os gestores de projeto menos experientes 

(Obikunle, 2002). 

Outra diferente abordagem é a cultura de projetos, que é a atitude geral para projetos 

na organização. A maioria dos projetos não opera isoladamente; eles têm de ser executados 

dentro de um ambiente de negócios que deve ser complementar aos requisitos da boa gestão 

de projetos (Stare, 2011). Nesse ambiente segundo Kerzner (2011), existem cinco diferentes 

tipos de culturas de gerenciamento de projetos, que são baseados na natureza do negócio, no 

ambiente competitivo, no nível de confiança e cooperação: 

1. Culturas Cooperativas que são baseadas na confiança e comunicação eficaz, interna e 

externa; 

2. Culturas Não Cooperativas em que a desconfiança prevalece, e os membros da equipe se 

preocupam mais com seus próprios interesses pessoais do que é melhor para a equipe, empresa 

ou cliente; 

3. Culturas Competitivas que forçam as equipes a competir entre si pelos recursos da empresa. 

Nesse tipo de cultura, os gerentes de projetos geralmente exigem que os membros da equipe 

demonstrem mais lealdade ao projeto do que aos seus gerentes de linha, causando problemas 

principalmente quando um membro trabalha em vários projetos simultaneamente; 

4. Culturas Isoladas ocorrem quando as unidades funcionais de uma grande empresa 

desenvolvem subculturas, ou seja, suas próprias culturas de gerenciamento de projetos; 

5. Culturas Fragmentadas caracterizam-se pelas equipes geograficamente distantes ou ocorrem 

nos projetos multiculturais, em que a equipe da empresa possui uma forte cultura de 

gerenciamento de projetos, mas a equipe estrangeira não tem uma cultura sustentável de 

gestão de projetos. 

 Na Figura 4 pode-se ver o resumo das definições de cultura consideradas nesse 

capítulo. 
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Figura 4 – Definições de Cultura. 

 

Definições Autores 

 

Cultura é uma coleção de valores, normas, crenças, costumes, instituições e 

formas de expressão que refletem os pensamentos, sentimentos, ações e 

interesses das pessoas. 

Zein (2012) 

 

Cultura é essencial na compreensão das ações humanas, porque atua como um 

padrão coletivo, identificando grupos e suas formas de pensar, perceber, sentir e 

agir. Desse modo, mais do que um conjunto de regras, de hábitos e de artefatos, 

a cultura consiste na criação de significados partilhados por um conjunto de 

pessoas de um mesmo grupo social. 
Pires e Macedo (2006). 

 
 

Cultura trata a questão de adaptação do indivíduo à realidade do grupo no qual 

está inserido e está focada na construção do significado social e em regras e 

normas, possibilita que um grupo se fortaleça ou se desagregue, e reflete os 

valores e as crenças que os membros de um grupo compartilham. 

 

Cultura também é considerada como um fenômeno dinâmico que permeia os 

indivíduos em todos os momentos, e é constantemente promulgada e criada 

pelas interações dos indivíduos e moldada pelo comportamento da liderança, 

como um conjunto de estruturas, rotinas, regras e normas que orientam e 

restringem o comportamento.  

Schein, (2004). 

 

2.4.1 Cultura Nacional 

Um dos autores que tem sido referência no estudo da cultura em empresas 

multinacionais foi Geert Hofstede, que por meio de uma pesquisa realizada na IBM e em suas 

subsidiárias definiu dimensões da cultura para diferentes países (Rodrigues, 2010). Essas 

dimensões ajudam a explicar como determinada sociedade opera, incluindo a forma de 

gerenciamento de cada país ou região que muitas vezes tem características únicas (Hofstede, 

1993). 
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De acordo com Hofstede, Hofstede e Minkov (2010) existem quatro padrões culturais 

nacionais: 1) Distância Hierárquica: esta dimensão reflete as mais variadas respostas 

encontradas nos diferentes países para a questão básica de como lidar com o fato de que as 

pessoas têm grau de poder desigual, na sociedade, família, escola e local de trabalho. A 

distância hierárquica é descrita com base no sistema de valores daqueles que têm menos 

poder, e a maneira como o poder é distribuído. É normalmente explicada pelo comportamento 

daqueles que têm mais poder, os líderes e não os liderados; 2) Resistência à Incerteza: esta 

dimensão diz respeito a facilidade como as pessoas lidam com que é novo ou diferente, e o 

grau com que se sentem ameaçadas por fatores que não podem ser controlados; 3) 

Individualismo versus Coletivismo: estas dimensões são consideradas polos opostos da 

sociedade. O individualismo refere-se às sociedades individualistas em que as pessoas devem 

cuidar de si próprias e de sua família imediata. No Coletivismo, as pessoas estão integradas 

por fortes laços e se protegem em troca de lealdade; 4) Masculinidade versus Feminilidade: é a 

dimensão mais controversa, já que os títulos utilizados para descrevê-la podem ser adaptados, 

como por exemplo: orientado a performance versus orientado a cooperação. Na cultura 

masculina, o sucesso é medido em termos de poder, saúde e bens materiais, já a cultura 

feminina mede sucesso em termos de qualidade de vida, relacionamentos e pouco valor à 

posse. 

Javidan, Hanges,  & Dorfman (2002) esclarecem que, outro importante estudo em 

torno da cultura nacional é o projeto GLOBE (Global Leadership and Organizational 

Behavior Effectiveness) que é um programa de pesquisa focado na cultura e liderança em 61 

nações e em que as culturas nacionais são examinadas em nove dimensões 1) Orientação para 

o desempenho: refere-se ao grau em que uma organização ou sociedade incentiva e 

recompensa os membros de um grupo para a excelência e melhoria do desempenho, 2) 

Orientação para o futuro: é o grau em que os indivíduos em organizações ou sociedades se 

engajam em comportamentos orientados para o futuro, tais como planejamento , investir no 

futuro e adiar a gratificação, 3) Assertividade: é o grau em que os indivíduos em organizações 

ou sociedades são assertivos , conflituosos , e agressivo nas relações sociais. , 4) Distância ao 

poder: é definida como o grau em que os membros de uma organização ou sociedade espera e 

concorda que o poder deve ser partilhado de forma  desigual, 5) Orientação humana: é o grau 

em que os indivíduos em organizações ou sociedades incentivam e recompensa os indivíduos 
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para serem justos , altruístas , simpáticos , generosos , atenciosos e gentis com os outros , 6) 

Coletivismo institucional: reflete o grau em que as práticas institucionais organizacionais e 

sociais incentivam e recompensam a distribuição coletiva dos recursos e a ação coletiva. 7) 

Coletivismo de grupo reflete o grau em que os indivíduos expressam orgulho, lealdade e 

coesão nas suas organizações ou famílias, 8) Aversão à incerteza: é definida como a medida 

em que os membros de uma organização ou sociedade se esforçam para evitar a incerteza por 

confiança em normas sociais , rituais e práticas burocráticas para aliviar a imprevisibilidade de 

eventos futuros, 9) Igualitarismo de gênero: é a medida em que uma organização ou uma 

sociedade minimiza as diferenças de papéis de gênero. 

O projeto GLOBE foi um levantamento que envolveu vários gerentes de nível médio 

nas áreas de processamento de alimentos, finanças e indústrias de telecomunicações de 

diferentes países, comparando as culturas destes profissionais e seus atributos de efetiva 

liderança. Após extensa revisão da pesquisa do projeto GLOBE foram estrategicamente 

agrupadas 21 dimensões de liderança em seis dimensões primárias que abrangem a liderança 

global e foram feitas recomendações sobre como as dimensões da cultura e liderança podem 

distinguir influências de um país do outro. Estas seis dimensões da liderança global são: 1) 

Carismático / valor com base - caracterizado pela demonstração de integridade, determinação 

e desempenho orientado por parecer visionário, inspirado e auto-sacrifício, mas também por 

ser tóxico e permitir um comando autocrático. 2) Orientação para a equipe - caracterizada pela 

diplomática integração da colaboração da equipe e competência administrativa. Um líder 

tóxico estaria negativamente alienando a equipe, mas direcionando a coesão. 3) Auto-proteção 

- caracterizado pela centralização e comportamento processual capaz de induzir conflito 

quando necessário, enquanto ser consciente da situação. 4) Participativo - caracterizado por 

(não-autocrático) comportamento participativo, que apoia aqueles que estão sendo liderados. 

5) Orientação humana - caracterizado pela modéstia e compaixão pelos outros de forma 

altruísta. 6) Autônoma - ser capaz de atuar sem constante consulta. 



40 

 

2.4.2 Cultura Organizacional. 

Nas últimas décadas o termo cultura tem sido usado por alguns pesquisadores e 

gestores organizacionais para se referir ao clima e práticas que as organizações desenvolvem 

em torno do como lidar com as pessoas, ou para os valores e crenças defendidas em uma 

organização (Schein, 2004). Isso se dá porque a cultura organizacional é um conceito 

primordial para a construção das estruturas organizacionais, já que a cultura de uma 

organização é um conjunto de características que a diferencia em relação a qualquer outra, e 

que legitima o sistema de valores expressos por meio de rituais, mitos, hábitos e crenças 

comuns aos membros de uma organização, e estabelecendo normas de comportamento que são 

aceitas por todos (Pires & Macedo, 2006). Na realidade, as organizações atuam na regulação 

dos conflitos sociais e na determinação de padrões de comportamento, pois elas são capazes 

de gerar e levar os seus membros a internalizar normas e valores, tornando-se para esses 

membros uma referência a qual eles se identificam (Vieira, 2010). 

Cultura organizacional é uma das mais influentes dimensões do ambiente de trabalho 

e consequentemente, a principal força de direção de um negócio. É refletida na maneira como 

as tarefas são realizadas, as metas são alcançadas e em como as pessoas são direcionadas para 

o alcance de metas (Stare, 2011). Além disso, é estruturada com base nas experiências comuns 

dos membros da organização, e a maioria das empresas desenvolve culturas únicas no decorrer 

do tempo através da prática e uso comum. Algumas dessas experiências incluem: visões 

compartilhadas, missão, valores, crenças e expectativas; regulamentos, políticas, métodos e 

procedimentos; sistemas de motivação e recompensa; tolerância a riscos; visão das relações de 

liderança, hierarquia e autoridade; código de conduta, ética de trabalho e hora de trabalho, e 

ambientes operacionais (PMI, 2013). 

As principais características da cultura organizacional podem ser percebidas por 

intermédio dos seguintes conceitos: a) Crenças que são as verdades concebidas ou aceitas a 

partir da observação de fatos e pela convivência em um grupo de pessoas; b) Valores que são 

os elementos que determinam a importância das coisas, e esses valores representam uma 

predeterminação consciente da ação das pessoas, ou seja, a forma como as pessoas do grupo 

ocupam seu tempo; c) Costumes são a materialização dos valores e crenças através dos atos 
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realizados de forma um tanto quanto sistemática; d) Ritos que são as operações rotineiras 

executadas, para o êxito das atividades; e) Cerimônias: encontros formais e informais de um 

grupo social que funcionam como meios de reafirmar ou ratificar valores, crenças e costumes; 

f) Rede de comunicação informal: conhecida em empresas e citada em algumas publicações 

como "rádio peão". Essa é uma rede de comunicação que funciona como um meio de 

atualização de crenças, valores e mitos, em que a cultura da empresa é reciclada e reafirmada. 

(Crozatti, 1998). 

Schein (1984, p.3) define cultura organizacional como: 

um conjunto de pressupostos básicos que os indivíduos assimilam na resolução 

de seus problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionam 

bem o suficiente para serem considerados válidos e, então serem ensinados aos 

novos membros como o modo correto de perceber, pensar e sentir em relação à 

esses problemas. 

Para Schein (2004), a cultura pode ser analisada em três níveis, conforme a Figura 5: 

 

 

Figura 5 – Níveis de Cultura Organizacional. 

 

 

 

Fonte adaptado de: Schein, 2004. 
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O nível dos artefatos é aquele em que os processos e estruturas organizacionais são 

visíveis, mas difíceis de serem decifrados, como o ambiente físico da organização, sua 

linguagem e estilo, sua tecnologia e produtos, o clima do grupo, que é o artefato com o mais 

profundo nível cultural, e que é visível no comportamento dos indivíduos. Além disso, há 

ainda os processos organizacionais de rotina, e outros elementos como descrições formais de 

como a empresa funciona, organogramas, documentos públicos, como gráficos e materiais 

orientativos para os empregados. 

O nível das crenças e valores defendidos é aquele constituído pelos objetivos, 

filosofias e estratégias. É a filosofia da organização, ou seja, o conjunto de crenças, valores, 

normas e regras operacionais de comportamento, que são claramente expressas e servem como 

orientação de como o grupo deve se comportar. Frequentemente, tais crenças e valores são tão 

abstratos que eles podem ser contraditórios entre si, como quando uma empresa alega estar 

igualmente preocupada com os acionistas, funcionários e clientes, ou quando se alega que 

tanto maior a qualidade, menor o custo. 

O nível de premissas básicas de suporte, que são consideradas inconscientes e 

estabelecidas como certas, determinam como as pessoas percebem, pensam e sentem. Essas 

premissas básicas tendem a não serem confrontadas, nem discutidas, e, portanto, são difíceis 

de discernir e serem alteradas. A mente humana precisa de estabilidade cognitiva, portanto, 

qualquer desafio ou questionamento de um pressuposto básico vai gerar ansiedade e 

defensividade. Nesse sentido, é importante quando se pensa em mudar aspectos de uma 

cultura de um grupo, visando eliminar os padrões de mecanismos de defesa ou desenvolver 

uma nova aprendizagem; em qualquer um desses casos, as duas chaves para o sucesso da 

mudança de cultura são: a gestão da grande quantidade de ansiedade que acompanha qualquer 

novo aprendizado, e a avaliação se existe um potencial adequado para uma nova 

aprendizagem. 

A cultura de uma organização é transmitida de duas formas, diretamente e 

simbolicamente, pois os gerentes comunicam diretamente os valores, crenças e normas por 

intermédio de manuais de política, sessões de treinamento e discussões informais. Já 

comunicação direta sinaliza como os indivíduos devem reagir às situações, especificando 

certas percepções, decisões, comportamentos e atitudes (Elmes & Wilemon, 1988). 
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É importante destacar que, uma cultura permanente pode ser um risco para a 

organização, já que isso pode torná-la incapaz de reagir às exigências do ambiente. Dessa 

forma, o gestor eficaz deve possibilitar o desenvolvimento de aspectos culturais que auxiliem 

a empresa a atender às expectativas ambientais (Padoveze & Benedicto, 2005). Nesse sentido, 

a cultura da organização tem sido um tema de referência para todos os líderes e organizações, 

porque é a forma essencial de uma empresa atuar, a fim de ter sucesso. Toda organização 

formula e implementa a sua própria maneira de obter o sucesso, por essa razão, é fundamental 

para os gestores de projetos entenderem tanto a sua cultura organizacional interna como a dos 

seus clientes, a fim de serem bem-sucedidos. (Suda, 2006). Culturas e estilos são fenômenos 

de grupo conhecidos como normas culturais, que se desenvolvem com o decorrer do tempo e 

incluem abordagens determinadas para a iniciação e o planejamento de projetos, além dos 

meios aceitáveis para a execução do trabalho e as autoridades reconhecidas que tomam ou 

influenciam as decisões. Assim, a cultura da organização é moldada pelas experiências 

comuns dos membros da organização, e a grande parte das empresas desenvolve culturas 

únicas ao longo do tempo com a prática e uso comum (PMI, 2013). 

Em se tratando de gestão de projetos, a cultura organizacional influencia o processo 

de planejamento do projeto assim como a forma de trabalho é estimada ou como os recursos 

dos projetos são designados. A cultura também influencia a maneira como os gerentes avaliam 

o desempenho da equipe de projetos e como eles entendem o resultado do projeto (Stare, 

2011). A cultura organizacional ainda tem influencia nas ações de um gestor, determinando 

quais serão as suas escolhas frente às várias alternativas de ação (Padoveze & Benedicto, 

2005). Os gerentes de projetos devem, por exemplo, compreender que a linguagem falada no 

departamento de pesquisa e desenvolvimento pode ter muitos diferentes significados e 

interpretações em relação à linguagem utilizada no departamento de marketing, e os gerentes 

de projetos devem saber “falar” e “ouvir” com os diversos departamentos, levando em conta 

essas diferenças para não tornar difícil ou impossível a conclusão de um projeto. (Elmes & 

Wilemon, 1988). 

 

         2.4.2.1 Tipos de Cultura Organizacional. 
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Cameron e Quinn (2006) esclarecem que, existem muitos tipos ou níveis de cultura 

que afetam o comportamento organizacional e individual, e que alguns estudiosos relataram 

diferenças marcantes entre os continentes e países com base em certas dimensões-chave, como 

por exemplo, as diferenças nacionais existentes entre os países com base em universalismo 

versus particularismo, individualismo versus coletivismo, neutralidade ou emotividade, 

especificidade contra generalidade, foco no desempenho versus atribuição, foco no passado 

versus presente versus futuro e foco interno versus foco externo. No entanto, para descrever os 

elementos mais expressivos das premissas básicas, estilos e valores dominantes de uma 

organização, Cameron e Quinn (2006) classificaram os quatro maiores tipos ou perfis 

diferentes de cultura organizacional, conforme Figura 6. 

 

Figura 6 – Tipos de Cultura Organizacional. 

 

 

Fonte adaptado de: Cameron e Quinn (2006). 
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1) Clã: este tipo de cultura enfatiza a capacitação dos funcionários, o trabalho em 

equipe considerando os clientes como parceiros. A principal tarefa da gestão é o de 

desenvolver os funcionários e facilitar a sua participação, compromisso e lealdade. Conforme 

Elmes e Willemon (1988), como as culturas do clã são altamente participativas, é importante 

focar na construção do consenso. Um gerente de projeto em uma cultura do clã pode criar uma 

"massa crítica” de apoio, incentivando pessoas-chave para participar do projeto. Ouvir, 

expressando preocupação, e se comunicar com confiança são atitudes importantes para fazer 

com que as pessoas tenham um maior comprometimento com o projeto. Assim como outros 

aspectos da cultura do clã, quando conflitos surgem é importante o gerente de projetos 

expressar seu ponto de vista e fazer esforços reais para cooperar, evitando "mão pesada" ou 

coerção. Em tais situações, o gerente de projetos pode ouvir atentamente as preocupações dos 

outros para construir um consenso para resolução. 

2) Mercado: o foco principal é a realização de transações (intercâmbios, vendas, 

contratos) com outros grupos para criar vantagem competitiva. A rentabilidade, os resultados 

financeiros, força em nichos de mercado, metas de superação, e bases de clientes seguras são 

objetivos principais da organização. Os valores que dominam essas organizações são a 

competitividade e produtividade conseguidas através de uma forte ênfase no posicionamento 

externo e controle. Nesse ambiente, segundo Elmes e Willemon (1988), uma vez que a cultura 

de mercado é altamente competitiva e orientada para o futuro, os gestores de projetos precisam 

se focar na conclusão da tarefa para alcançar seus objetivos. Estes gerentes podem ajudar os 

membros da equipe e os outros a verem oportunidades de carreira, avanços pessoais e outras 

recompensas em razão da assistência ao projeto. Como poder e status são importantes nessa 

cultura, pode ser útil atrair o apoio direto ou indireto de "estrelas" ou "heróis" dessa cultura. A 

"gestão por objetivos" é uma abordagem bem aceita nessa cultura, e a concorrência é um dos 

principais meios pelos quais indivíduos tentam resolver conflitos. 

3) Hierarquia: focada no ambiente de trabalho formal e estável, com tarefas e funções 

integradas e coordenadas, e diversos níveis hierárquicos. Apresenta linhas claras de autoridade 

na tomada de decisão, regras, procedimentos padronizados, controle e prestação de contas. De 

acordo com Elmes e Willemon (1988), uma vez que essa cultura se encontra orientada para as 

regras, autoridade e funções especializadas, os gerentes de projetos que trabalham com 

burocracias são geralmente os mais bem-sucedidos se eles usam "canais apropriados" para se 
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comunicar de forma precisa e detalhada. É importante permitir tempo suficiente para as 

solicitações e informações serem processadas. Nesse contexto, abordagens inovadoras ou não 

tradicionais para o gerenciamento de projetos podem criar maiores obstáculos entre os 

gestores organizacionais e o de projetos. 

4) Adocracia: este tipo de cultura é voltada à produção de produtos e serviços 

inovadores, dá enfase para adaptabilidade, flexibilidade, criatividade e visão do futuro. 

Conforme Elmes e Willemon (1988), adocracias possuem canais relativamente fracos de 

autoridade e consequentemente, os gerentes de projetos precisam ser criativos e flexíveis para 

ganhar apoio para as suas ideias. Estes gerentes também necessitam focar a "tarefa" com 

sensibilidade, fornecendo autonomia e crescimento pessoal como um método de resolução de 

problemas e resolução de conflitos. 

Na Figura 7 pode-se ver o resumo das definições de cultura organizacional abordadas 

nesse capítulo. 

 

Figura 7 – Definições de Cultura Organizacional. 

 

 Definições Autores 

 

Cultura tem sido um termo usado por alguns pesquisadores e gestores 

organizacionais para se referir ao clima e práticas que as organizações 

desenvolvem em torno do como lidar com as pessoas, ou para os valores e 

crenças defendidas em uma organização. 

Schein (2004). 

 

Cultura Organizacional é um conceito primordial para a construção das 

estruturas organizacionais, já que a cultura de uma organização é um conjunto 

de características que a diferencia em relação a qualquer outra, e que legitima o 

sistema de valores expressos por meio de rituais, mitos, hábitos e crenças 

comuns aos membros de uma organização, e estabelecendo normas de 

comportamento que são aceitas por todos. 

Pires e Macedo (2006). 

                Continua      
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                                Continuação 

 

 

Cultura Organizacional é refletida na maneira como as tarefas são realizadas, as 

metas são alcançadas e em como as pessoas são direcionadas para o alcance de 

metas. Em se tratando de gestão de projetos, a cultura organizacional influencia 

o processo de planejamento do projeto assim como a forma de trabalho é 

estimada ou como os recursos dos projetos são designados.  

 

Stare (2011). 

 

 

Cultura Organizacional é estruturada com base nas experiências comuns dos 

membros da organização, e a maioria das empresas desenvolve culturas únicas 

no decorrer do tempo através da prática e uso comum. Algumas dessas 

experiências incluem: visões compartilhadas, missão, valores, crenças e 

expectativas; regulamentos, políticas, métodos e procedimentos; sistemas de 

motivação e recompensa; tolerância a riscos; visão das relações de liderança, 

hierarquia e autoridade; código de conduta, ética de trabalho e hora de trabalho, 

e ambientes operacionais. 

PMI (2013). 

2.4.3 Diversidade Cultural. 

A diversidade cultural consiste em um conjunto de pessoas com identidades 

diferentes interagindo no mesmo sistema social. É um conceito que está relacionado ao 

reconhecimento e respeito à individualidade dos empregados, e gerenciá-lo, implica o 

desenvolvimento das competências necessárias ao crescimento e sucesso do negócio (Fleury, 

2000). Administrar a diversidade cultural também requer uma abordagem holística para 

desenvolver um ambiente organizacional que permita a todos desenvolver plenamente seu 

potencial no alcance dos objetivos da empresa (Thomas & Ely, 1996). A diversidade cultural 

também é considerada como um processo adaptativo e como capacidade de expressão, criação 

e inovação dos indivíduos. É uma das raízes do desenvolvimento, não entendido simplesmente 

em termos de desenvolvimento e crescimento econômico, mas também como um meio para 
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alcançar uma existência intelectual, emocional, moral e espiritual mais satisfatória (UNESCO 

- Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, 2001). 

Apesar do contexto cultural diversificado em que estão inseridas as empresas 

brasileiras, a questão da diversidade cultural é um tema recente, assim como o interesse das 

empresas na gestão da diversidade cultural, que surgiu nos anos 90. Esse tema pode ser 

estudado com foco na sociedade, nas organizações, nos grupos e também nos indivíduos 

(Fleury, 2000). As diferenças culturais interagem com um conjunto de fatores individuais, 

grupais e organizacionais a fim de estabelecer o impacto da diversidade no desempenho 

individual e organizacional. O desempenho individual é dividido em variáveis de resposta 

afetiva como satisfação, identificação organizacional e envolvimento no trabalho e em 

variáveis de desempenho (performance, mobilidade no cargo e compensação). Já os resultados 

organizacionais podem influenciar a qualidade do atendimento, de turnover, de qualidade no 

trabalho e de lucratividade (Cox, 1994). O interesse das organizações pelo tema da diversidade 

cultural não tem apenas um caráter igualitário e ideológico, mas também como uma vantagem 

estratégica para as empresas (Hanashiro & Carvalho, 2005). 

No contexto de gerenciamento de projetos, a diversidade cultural é um tema que os 

gerentes de projetos devem focar sua atenção a fim de serem bem-sucedidos (Obikunle, 2002). 

Nesse ambiente, a diversidade cultural pode ser determinada por diversos fatores, e segundo o 

modelo desenvolvido por Miliken e Martins (1996), a diversidade cultural tem diferentes 

impactos no curto e no longo prazo na produtividade de grupos heterogêneos e também sobre 

os indivíduos em duas dimensões temporais de curto e longo prazo, e por tipos de impactos, 

que são os afetivos, relacionados à identificação e satisfação da pessoa com o grupo, e 

cognitivos, considerados como a habilidade do indivíduo em processar a informação, perceber 

e interpretar estímulos, além de tomar decisões. A Figura 8 delineia os impactos da 

diversidade cultural sobre os indivíduos. 
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Figura 8 – Impactos da Diversidade Cultural sobre os Indivíduos. 

 

 

 
 

 

Fonte adaptado de: Miliken; Martins, 1996. 

 

 

 

Os impactos da diversidade cultural podem ser tanto positivos como negativos, já que 

além de algumas vantagens, também podem gerar problemas motivacionais, conflitos, 

rotatividade e dificuldades de comunicação afetando, consequentemente, a produtividade 

(Miliken & Martins,1996).  
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Segundo Cox (1994), a diversidade cultural presente nas organizações pode causar 

impactos tanto em termos da eficácia organizacional quanto individual. E o ambiente 

organizacional é importante para determinar se esse impacto será positivo ou negativo. Gerir a 

diversidade cultural pode trazer benefícios como atrair e reter os melhores talentos 

disponíveis, ampliar os esforços de marketing, maior criatividade e inovação, melhor 

resolução de problemas e mais flexibilidade organizacional. (Cox, 1994). Por isso, os gerentes 

de projetos devem sempre estar atentos para aprender com pessoas de diferentes culturas, e 

adquirir conhecimentos sobre importantes costumes, cortesias e protocolos de negócios antes 

de se responsabilizar pelo gerenciamento de um projeto internacional (Verma, 1997). 

Na Figura 9 pode-se ver o resumo das principais definições levantadas na pesquisa 

bibliográfica desse estudo sobre gestão de projetos e cultura. 

 

Figura 9 – Principais Definições sobre Gestão de Projetos e Cultura. 

 

Definições Autores 

 

Projetos podem introduzir um novo aspecto, perspectiva, ou ainda mudar os 

processos, produtos ou serviços de uma organização, e são realizados por 

pessoas com diferentes habilidades, conhecimentos e cultura, que devem ser 

integradas em uma efetiva equipe de projetos. 

Verma (1997). 

 

Gerenciamento de Projetos é a utilização do conhecimento, das habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos, 

e é realizado através da aplicação e integração de cinco grupos de processos: 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento; e 

cujas atividades devem estar alinhadas à direção estratégica da organização. 

 

PMI (2013). 

 

 

Projetos Globais assim como projetos locais requer planejamento, organização 

e controle, mas o gerenciamento de projetos globais apresenta desafios 

adicionais em termos de comunicação, negociação e relações humanas como 

resultado de experiências e culturas diferentes dos participantes do projeto. 

 

Verma (1997). 
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               Continua 

 

 

 

 

         Continuação 

 

 

 

Cultura é entendida como a diversidade cultural da equipe de projetos globais 

que apresenta diferentes valores, crenças, costumes, linguagem, estilos de 

liderança entre outras diferenças, que determinam a forma de agir das pessoas, e 

que consequentemente requer dos gerentes de projetos globais um estilo de 

gestão focado na integração e cooperação dos membros da equipe.  

Rodrigues (2010).  

 

Cultura Organizacional é a cultura de cada organização, que se reflete no 

modo como a empresa realiza seus negócios, na forma como faz a 

administração das pessoas e as direciona para o alcance das metas. Em se 

tratando de gestão de projetos, a cultura organizacional influencia o processo de 

planejamento do projeto assim como a forma de trabalho é estimada ou como os 

recursos dos projetos são designados. 

Stare (2011). 

 

 

Diversidade Cultural é um conjunto de pessoas com identidades diferentes 

interagindo no mesmo sistema social, o seu conceito tem relação com o 

reconhecimento e respeito à individualidade de cada pessoa, e saber gerenciá-la, 

exige o desenvolvimento das competências necessárias ao crescimento e 

sucesso do negócio. 

Fleury (2000). 
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3 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Este capítulo tem como finalidade apresentar o método e técnicas utilizadas para a 

realização dessa pesquisa. Todos os procedimentos foram escolhidos com base nos objetivos 

que o estudo se propõe a atingir. É importante destacar que, a identificação da questão de 

pesquisa abordada pelo estudo é um dos mais importantes passos para o processo de pesquisa 

(Yin, 2010). Por isso, vale ressaltar que além dos objetivos que se pretende atingir, o foco 

desta pesquisa também se define pela busca à resposta para a seguinte questão-chave: Como as 

diferentes características culturais (idioma, valores, religião e etc.) dos integrantes de projetos 

globais de empresas multinacionais podem influenciar a habilidade de gestão do gerente de 

projetos? 

O método e as técnicas de pesquisa que foram planejados para a realização desse 

estudo, estão descritos de forma resumida na Figura 10. 

 

Figura 10 – Método e Técnicas de Pesquisa. 
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3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva que se caracteriza por um 

estudo de caso múltiplo, que tem em vista, examinar como a diversidade cultural de uma 

equipe pode influenciar a habilidade do gerente de projetos na gestão de equipes de projetos 

globais em empresas multinacionais. A abordagem estudo de caso foi escolhida para esta 

pesquisa, pois é um método relevante para responder as questões que procuram explicar 

alguma circunstância presente, e também para questões que exigem uma descrição ampla de 

algum fenômeno social (Yin, 2010). Além disso, esta estratégia de pesquisa se caracteriza pela 

descrição, compreensão e interpretação de fatos e fenômenos dentro do seu contexto real, cujo 

pesquisador não tem controle sobre os eventos, mas apreende toda uma situação, descreve, 

compreende e interpreta a complexidade de um caso concreto (Martins & Theóphilo, 2009). O 

estudo de caso é uma investigação que se concentra na compreensão da dinâmica atual dentro 

de configurações individuais e tipicamente combina métodos de coleta de dados como 

entrevistas, questionários, arquivos, observações e evidências que podem ser qualitativas 

(como por exemplo, palavras) ou quantitativas (números) ou ambos (Eisenhardt, 1989). 

Cabe ainda esclarecer que, dentre os métodos de investigação científica, a abordagem 

positivista busca explicar os fenômenos e fatos a partir da observação e da identificação das 

suas relações (Martins & Theóphilo, 2009), e que esta metodologia recusa o conhecimento 

baseado apenas no raciocínio lógico, e considera o empirismo, a experiência, o foco e 

observação dos fatos (Barbosa et al., 2012). Neste sentido, este estudo tem uma abordagem 

epistemológica positivista, na medida em que a pesquisadora-autora capta e relata as 

experiências e interações vivenciadas pelos indivíduos entrevistados, com o intuito de 

entender melhor a forma de interação destas pessoas. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi estabelecido um planejamento, conforme 

a Figura 11 em que se pode verificar um resumo das etapas realizadas nesse estudo. 
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Figura 11 – Etapas da Pesquisa  

 

 

 

3.1.1 Unidade de Análise 

A unidade de análise desse estudo são empresas multinacionais de diversas 

nacionalidades, segmentos e portes que trabalham com projetos globais e possuem operação 

no Brasil. Esta escolha decorre do fato de que a cultura da equipe de projetos globais apresenta 

um alto grau de diversidade de valores, crenças, estilo de liderança entre outras diferenças e 

consequentemente, requer um estilo de gestão focado na integração dos seus membros, 

cooperação, compartilhamento do poder, comprometimento, dentre outros fatores (Rodrigues, 

2010). Além disso, neste ambiente complexo, multinacional e tecnologicamente intrincado, a 

equipe do projeto que é um grupo que possui necessidades, origens e experiências diferentes 

deve ter todas estas suas variáveis habilmente focadas a fim de transformar esse grupo de 

trabalho em uma equipe integrada e unificada (Thanhaim, 2012). 

Quanto às organizações selecionadas para análise, a escolha foi realizada por 

conveniência, porém respeitando os seguintes critérios: (i) empresas multinacionais de 
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qualquer nacionalidade e segmento com operação no Brasil; (ii) empresas multinacionais que 

atuam com projetos globais / multiculturais; (iii) empresas multinacionais de pequeno, médio 

e grande porte, conforme a classificação do porte de empresa adotada pelo BNDES - Banco 

Nacional de Desenvolvimento (2015) e aplicável a todos os setores (Figura 12): 

 

Figura 12: Classificação do Porte de Empresa. 

 

Classificação Receita operacional bruta anual 

Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

Pequena empresa 
Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 

milhões 

Média empresa 
Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 

milhões 

Média - grande empresa 
Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 

milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 

 

Fonte adaptado de: BNDES, 2015. 

 

Com relação ao número de casos selecionados para análise, Eisenhardt (1989) 

esclarece que, um número entre quatro e dez casos é bastante adequado para um estudo 

qualitativo, já que um número acima de dez casos torna difícil a análise em razão do volume e 

complexidade dos dados, além de poder ocorrer a saturação das informações obtidas. Desta 

maneira, com base nos critérios estabelecidos foram escolhidas dez empresas para a realização 

desse estudo (Figura 13). 
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Figura 13 – Empresas Multinacionais Participantes. 

 

 

Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E 

Nacionalidade: 

Sueca 

Nacionalidade: 

Uruguaia 

Nacionalidade: 

Holandesa 

Nacionalidade: 

Alemã 

Nacionalidade: 

Norte Americana 

Segmento: 

Tecnologia 

Industrial 

Segmento: 

Tecnologia da 

Informação e 

Serviços 

Segmento: 

Divulgação não 

autorizada 

Segmento: 

Divulgação não 

autorizada 

Segmento: 

Tecnologia da 

Informação 

Porte: Pequeno Porte: Médio Porte: Grande Porte: Grande Porte: Grande 

Número de 

Colaboradores:  

9 a 19 

Número de 

Colaboradores: 

100 a 499 

Número de 

Colaboradores: 

Acima de 500 

Número de 

Colaboradores: 

Acima de 500 

Número de 

Colaboradores: 

Acima de 500 

 

Empresa F Empresa G Empresa H Empresa I Empresa J 

Nacionalidade: 

Italiana 

Nacionalidade: 

Norte-Americana 

Nacionalidade:  

Francesa 
Nacionalidade:  

Norte-Americana 

Nacionalidade:  

Brasileira 

Segmento: 

Automobilístico 

Segmento: 

Cosmética 
Segmento: 

Lacticínios 
Segmento: 

Divulgação não 

autorizada  

Segmento: 

Bancário  

Porte: Grande Porte: Grande Porte: Grande Porte: Grande Porte: Grande 

Número de 

Colaboradores: 

Acima de 500 

Número de 

Colaboradores: 

Acima de 500 

Número de 

Colaboradores: 

Acima de 500 

Número de 

Colaboradores: 

Acima de 500 

Número de 

Colaboradores: 

Acima de 500 

 

 

         3.1.2 Sujeitos da Pesquisa 

 

Para maior confiabilidade das informações coletadas, os respondentes desta pesquisa 

foram selecionados com base nos seguintes critérios: 1. Ter ou já ter tido a função de gerente, 

coordenador e/ou líder de projetos globais em empresas multinacionais; 2. Ter experiência de 

mais de dois anos em projetos globais que envolvam equipes globais/multiculturais. Desta 

forma, com base nos critérios estabelecidos foram entrevistados dez profissionais, sendo um 

profissional de cada uma das empresas selecionadas (Figura 14). 
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Figura 14 - Respondentes da Pesquisa. 

 

 

Empresa Função no Projeto Área de Atuação Tempo na empresa 

Empresa A Gerente Produção 3 a 7 anos 

Empresa B Gerente Financeiro mais de 7 anos 

Empresa C Gerente Tecnologia da Informação mais de 7 anos 

Empresa D Líder Produção 1 a 3 anos 

Empresa E Gerente Tecnologia da Informação 3 a 7 anos 

Empresa F Líder Vendas 1 a 3 anos 

Empresa G Gerente Tecnologia da Informação 3 a 7 anos 

Empresa H Coordenador Qualidade mais de 7 anos 

Empresa I Gerente  Tecnologia da Informação 1 a 3 anos 

Empresa J Gerente Tecnologia da Informação mais de 7 anos 
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3.2 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS 

Na busca de respostas para a questão de pesquisa deste estudo e de evidências e 

dados que contribuíssem para a defesa das proposições adotadas, esta pesquisa foi realizada 

com gerentes, coordenadores e/ou líderes de projetos globais de empresas multinacionais. Para 

a coleta de dados desse estudo, foram utilizadas diferentes fontes de evidências: entrevistas, 

questionário e análise de informações organizacionais básicas disponibilizadas no site de cada 

empresa. As entrevistas eram semi-estruturadas e com perguntas semi-abertas e foram 

realizadas com o apoio de um roteiro de questões (apêndice 1) previamente elaborado com 

base nas proposições do item 3.2.1 deste capítulo. O objetivo da realização destas entrevistas 

foi levantar percepções, opiniões, perspectivas e atitudes em relação ao tema de estudo. As 

entrevistas foram realizadas pela pesquisadora-autora com cada um dos respondentes 

pessoalmente e, quando necessário por meio do software Skype. As entrevistas tiveram 

duração média de 40 minutos e foram registradas com a utilização de um gravador, com a 

prévia autorização dos entrevistados. Em paralelo também foram feitas anotações pela 

pesquisadora-autora das sentenças que foram consideradas mais relevantes para o estudo. Os 

entrevistados ainda responderam um questionário (apêndice 2) com informações pessoais 

como nome, nacionalidade, idade e também com informações sobre a empresa (origem, setor, 

número de funcionários e etc.) para o levantamento de dados específicos da amostra estudada. 

 

         3.2.1 Proposições do Estudo 

 

As proposições podem ser consideradas como uma teoria preliminar formulada pelo 

autor de uma pesquisa. Elas devem ser defendidas e demonstradas por meio de dados e 

evidências da realidade e dão uma adequada direção para o desenvolvimento de um estudo de 

caso (Martins & Theóphilo, 2009). A partir da pesquisa bibliográfica realizada nesse estudo, 

foram formuladas proposições que serviram de base para a elaboração do roteiro de entrevista 

e do questionário que foram utilizados como ferramentas para a coleta de dados em campo. A 

Figura 15 traz as proposições adotadas e as questões de pesquisa formuladas. 
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Figura 15: Proposições e Questões de Pesquisa 

 

Proposições Autores Questões 

A. Os impactos da diversidade cultural 

podem gerar problemas 

motivacionais, conflitos, rotatividade 

e dificuldades de comunicação 

afetando, consequentemente, a 

produtividade. 

 

 

 

Miliken e Martins, 

1996. 

1. Quais as principais barreiras para 

lidar com uma equipe de projetos 

composta por pessoas de diferentes 

culturas? Você poderia dar 

exemplos concretos de dificuldades 

que você já vivenciou e como você 

lidou com esta situação? 

2. Como você acha que a 

diversidade cultural influencia o 

desempenho de uma equipe? Você 

poderia dar exemplos concretos 

com base na sua experiência? 

B. A multiculturalidade em equipes de 

projetos globais traz uma série de 

vantagens como, variedade de 

perspectivas, de habilidades e de 

características pessoais que 

contribuem para uma organização. 

 

Rodrigues, 2010. 

3. Em sua opinião, quais os 

aspectos positivos que as diferentes 

culturas de cada um dos integrantes 

podem trazer para o projeto? 

C. Para desenvolver habilidades 

adequadas para atuar em um 

ambiente global e multicultural, os 

gerentes de projetos devem 

desenvolver um claro entendimento 

dos aspectos humanos do 

gerenciamento de projetos. 

 

 

 

 

Verma, 1997. 

 

4. Em sua opinião, o que contribui 

para que uma equipe de projetos 

com integrantes de diferentes 

culturas seja bem sucedida? Você 

poderia dar exemplos específicos 

com base na sua experiência? 

5. Com base em sua experiência, 

quais as habilidades que um gerente 

de projetos deve possuir para gerir 

uma equipe multicultural? 

6. Da mesma forma, quais seriam 

essas habilidades para a equipe de 

projetos? 

 

Continua 
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Continuação 

 

Proposições Autores Questões 

D. Para desenvolver equipes eficientes, 

os gerentes de projetos devem ser 

flexíveis e estarem dispostos a apoiar 

o time. 

 

 

Segil, 1999. 

7. Cada vez mais a capacidade de 

trabalhar em contextos 

multiculturais tem sido exigida 

tanto dos gestores como da equipe. 

Em sua opinião, como os gestores 

devem se preparar para atender à 

esta exigência?   

E. No estágio inicial de um projeto 

global, um projeto cultural deve ser 

desenvolvido para construir uma 

efetiva equipe intercultural. 

 

 

Verma, 1997. 

8. Em sua opinião, no estágio inicial 

de um projeto global seria 

interessante identificar as diferenças 

culturais básicas dos integrantes do 

projeto (educação técnica, idioma, 

crenças, experiência profissional em 

projetos, hábitos sociais, valores e 

modo de vida geral)? Por quê?  

Você já teve alguma experiência 

semelhante que possa citar? 

F. Gerir a diversidade cultural pode 

trazer benefícios para a organização.  

 

Cox, 1994. 

9. Quais os benefícios que as 

empresas podem ter com a gestão 

da diversidade cultural? Por quê? 

G. O tema da diversidade cultural nas 

organizações tem sido considerado 

como um fator de vantagem 

estratégica para as empresas.  

 

Hanashiro e Carvalho, 

2005. 

 

10. Em sua opinião, a diversidade 

cultural pode ser considerada uma 

vantagem estratégica para a 

empresa? Por quê? 
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3.3 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS DADOS 

A metodologia utilizada para a análise e interpretação dos dados obtidos nesse estudo 

de caso múltiplo foi a analise de conteúdo. Inicialmente todo o material das entrevistas foi 

transcrito (a transcrição de cada uma das entrevistas se encontra nos apêndices 4 a 13), e 

posteriormente analisado caso a caso juntamente com os questionários, anotações extras feitas 

pela pesquisadora-autora e informações organizacionais básicas disponibilizadas no site de 

cada empresa como as principais crenças, valores e formas de trabalho de cada organização 

que serviram de complemento para as características descritas sobre as empresas no 

questionário aplicado. Feito isto, todo conteúdo das entrevistas foi organizado então em 

categorias iniciais que foram estabelecidas com o auxílio do software Iramuteq para análises e 

estatísticas textuais. Parte destas análises,  encontram-se nas figuras 16 a 19. 

 

Figura 16 - Classificação hierárquica descendente  
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Figura 17 - Classificação hierárquica descendente - Dendogramas 
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Figura 18 - Classificação hierárquica descendente – Forma Gráfica 
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Figura 19 - Classificação hierárquica descendente – Forma Gráfica por Especifidades 
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Posteriormente este material foi reanalisado e interpretado de forma consolidada e em 

conjunto com a revisão bibliográfica realizada, e após a triangulação destas diferentes fontes 

de informação, os resultados obtidos foram organizados e descritos em novas categorias 

agrupadas por analogia. 

De forma resumida os procedimentos para análise dos dados foram: 1. Audição e 

transcrição das entrevistas; 2. Pesquisa no site de cada empresa sobre as principais crenças, 

valores e formas de trabalho de cada organização; 3. Análise e interpretação de cada 

entrevista, questionário e demais fonte de informações (individualmente) 4. Análise conjunta e 

consolidada dos resultados obtidos em paralelo com a revisão bibliográfica realizada 5. 

Elaboração do texto final das análises e interpretações dos resultados e considerações finais. 
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3.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 Devido aos critérios de seleção estabelecidos para a escolha das empresas e dos 

respondentes desta pesquisa, e ainda em razão da inacessibilidade de alguns profissionais 

convidados, este estudo possui algumas limitações que precisam ser explicadas. A primeira 

restrição é em relação à amostra escolhida, que gerou resultados apenas do ponto de vista dos 

gerentes, coordenadores e/ou líderes de projetos globais e não de suas equipes. Um segundo 

fator limitante, é que todos os respondentes são brasileiros, refletindo em resultados cujas 

opiniões, percepções e perspectivas são baseadas nas experiências e na visão somente deste 

grupo. Além disso, metade dos profissionais entrevistados atua na área de tecnologia da 

informação e das dez organizações participantes, três são empresas norte-americanas. 

É importante também esclarecer que os resultados desta pesquisa não podem ser 

tratados de forma generalizada, em razão da própria natureza do tema e do procedimento 

metodológico adotado. Porém, os resultados obtidos são considerações, sugestões e 

alternativas baseadas nas experiências de um determinado grupo que podem também ser 

discutidas ou adotadas por outras organizações e profissionais da área de gestão de projetos. 

Tais resultados podem ser ainda utilizados em estudos futuros relacionados à cultura no 

ambiente de gestão de projetos. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

 Este capítulo apresenta a análise e interpretação dos dados obtidos na pesquisa de 

campo acerca de como as diferentes características culturais dos integrantes de um projeto 

podem influenciar a habilidade de gestão do gerente de projetos globais e como estes gerentes 

podem lidar com estes fatores de forma adequada, para isto este capítulo foi dividido em duas 

seções: a primeira sessão apresenta a caracterização das dez empresas selecionadas e os 

resultados individuais gerados pelos dez respondentes da pesquisa que são gerentes, 

coordenadores e/ou líderes de projetos globais. Na segunda sessão, é apresentada a análise e 

interpretação conjunta e consolidada de todas as fontes de informações pesquisadas. 

Estas análises e interpretações são baseadas nas informações fornecidas pelos 

respondentes, em dados organizacionais básicos disponibilizados no site de cada empresa e em 

uma revisão bibliográfica, em que as informações coletadas foram analisadas, interpretadas e 

posteriormente categorizadas. 

Este capítulo também traz a descrição das características gerais dos respondentes 

desta pesquisa (Figura 20). Todos os profissionais entrevistados têm experiência em projetos 

globais com equipes multiculturais e a grande maioria tem a função de gerente de projetos, 

como se pode observar no primeiro gráfico denominado Funções no Projeto, já a outra parte 

dos respondentes tem a função de líder ou coordenador de projetos. A maior parcela destes 

profissionais é do sexo maculino, e como demonstrado no segundo gráfico, titulado Idade, os 

respondentes desta pesquisa têm idade entre 31 a 40 anos e em sua maioria têm mais de sete 

anos de empresa conforme o gráfico Tempo de Empresa. Em maior quantidade, estes 

profissionais atuam na área de tecnologia da informação, conforme o gráfico denominado 

Área de Atuação. Também se pode verificar no gráfico denominado Porte das Empresas, que 

estes mesmos profissionais atuam em empresas de grande porte, e que a maioria destas 

organizações tem como valores essenciais da sua cultura organizacional os correspondentes à 

cultura clã, que segundo Cameron & Quinn (2006) são empresas que enfatizam a construção 

do consenso, valorizam o trabalho em equipe, a capacitação dos funcionários, consideram os 

clientes como parceiros e reforçam que faz parte das tarefas da gestão, desenvolver os 

funcionários e facilitar a sua participação, compromisso e lealdade. Já em menor quantidade 
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observam-se as empresas cuja cultura organizacional corresponde à cultura hierárquica e de 

mercado, e posteriormente as denominadas Adocracia conforme demonstrado no gráfico 

intitulado Tipo de Cultura Organizacional. 

 

Figura 20 - Características Gerais dos Respondentes da Pesquisa. 
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4.1 ANÁLISE INTRA-CASOS  

Todas as empresas participantes desta pesquisa são empresas multinacionais com 

operação no Brasil e que atuam com projetos globais. Essas organizações possuem 

nacionalidades e segmentos diversos, mas são em sua maioria empresas de grande porte, 

conforme classificação do BNDES, que estabelece como empresa de grande porte aquela que 

tem receita operacional bruta anual maior que 300 milhões (BNDES, 2010). Cabe ressaltar 

que, por questões éticas e para preservar a identidade destas empresas, elas foram 

denominadas neste estudo como empresas A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, e os respectivos 

entrevistados de cada uma destas organizações que são gerentes, coordenadores e/ou líderes de 

projetos foram denominados como GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9 e GP10.  

         4.1.1 Estudo de Caso I 

 A empresa A é uma organização multinacional privada com sede na Suécia e sua 

unidade brasileira se encontra no município de São Paulo. É uma empresa de pequeno porte 

que atua no setor de tecnologia para a manutenção de máquinas industriais e está há 

aproximandamente 25 anos no mercado brasileiro. Com base nas informações obtidas na 

entrevista, questionário e no site oficial desta organização, esta empresa preza pela segurança, 

sustentabilidade, confiabilidade, produtividade, flexibildade e agilidade. Apresenta uma 

cultura que busca o desenvolvimento dos funcionários e o trabalho em equipe. Os líderes têm 

uma atuação mais participativa que ajuda na interação entre as pessoas, e os clientes são vistos 

como seus parceiros de negócios. 

         4.1.1.1 Apresentação dos Resultados do Estudo de Caso I  

Segundo o gerente de projetos da empresa A denominado GP1, as principais barreiras 

para lidar com equipes de projetos compostas por pessoas de diferentes culturas são: falhas 

comunicação ocasionadas muitas vezes pelos diferentes significados das palavras ou 

expressões nos diferentes idiomas e as diferentes formas de tomada de decisão, por exemplo, 

segundo o GP1 os suecos se mostram mais diretos, pragmáticos e preferem correr mais riscos 

que os brasileiros ao tomar uma decisão, já que para os suecos não assumir riscos é o mesmo 
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que ser pessimista. Outras barreiras, apontadas são as diferentes formas de entrega de 

resultados, as diferentes posturas, hábitos e costumes das pessoas, já que muitas vezes um 

gesto ou um ritual aparentemente comum para uma pessoa pode ser agressivo ou até mesmo 

ofensivo para o outro. 

De acordo com o GP1 os aspectos positivos que as diferentes características culturais 

dos integrantes do projeto trazem ao projeto são: pontos de vista diferentes, já que uma equipe 

multicultural sempre traz um olhar diferente e opiniões distintas sobre um mesmo cenário, 

abrindo portas para soluções inusitadas e contribuindo para a tomada de decisões mais 

assertivas. Além disso, a experência de pessoas de “fora” pode confirmar se determinado 

produto ou serviço poderá ser bem aceito ou não em um determinado mercado. 

Conforme relatado pelo GP1, para lidar com os diferentes aspectos culturais 

(negativos e positivos) que os integrantes do projeto trazem ao projeto são necessárias as 

seguintes habilidades: ser um bom comunicador, ter um bom conhecimento do idioma adotado 

para poder mediar e ajudar a tirar as dúvidas quando não houver clareza na comunicação. Ter 

empatia, uma atitude positiva e um “coração aberto” frente às pessoas de diferentes culturas. 

Liderar de acordo com o contexto e com o liderado (liderança situacional), sendo mais 

assertivo e oferecendo apoio a pessoa que necessita de mais suporte, e saber quando deve 

delegar totalmente. Ter inteligência emocional para lidar com as atitudes e opniões adversas. 

Ser um bom negociador e gerenciador de conflitos, sabendo transformar os problemas de 

diferença entre as pessoas em oportunidades de forma criativa, através dos vários pontos de 

vista. 

Na opinião do GP1, o gerente de projetos globais além de investir muito em 

comunicação, deve também desenvolver outras ações como o estabelecimento de um pacote 

de regras de convivência dentro do projeto, porém com determinada flexibilização e 

respeitando todas as diferenças de tempo, espaço e hábitos do dia-a-dia; estabelecendo os 

horários mínimos e máximos de entrada, saída e almoço, visando diminuir a chance de 

conflitos por hábitos, por exemplo. É necessário ainda, procurar saber sobre as diferentes 

culturas que terá que lidar por meio de pesquisas, leituras e viagens. 

Para o GP1 a área de Recursos Humanos tem um papel relevante no apoio à na 

compreensão das diferentes culturas e na integração dos diferentes participantes do projeto, já 

que tem o knowhow para promover uma série de atividades para que as pessoas possam criar 
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outros laços, trabalharem juntas, aprenderem e se apoiarem também em outro contexto fora do 

ambiente de projetos. Além disso, o GP1 entende que as organizações devem investir no 

gerenciamento da diversidade cultural, pois é um ativo organizacional que gera informações, e 

que se as empresas conseguem trabalhá-lo de forma positiva, possivelmente conseguirão ter 

mais sucesso nos mercados que estão almejando, pois conseguirão interpretar e falar a língua 

destes mercados com maior facilidade. 

         4.1.2 Estudo de Caso II 

 A empresa B é trata-se de uma multinacional de médio porte com sede no Uruguai, é 

voltada para o mercado de Tecnologia da Informação e Serviços, e atua no mercado brasileiro 

há mais de 12 anos. Com base nas informações obtidas na entrevista, questionário e no site 

oficial desta organização, esta empresa enfatiza a busca da inovação e do conhecimento. 

Destaca o trabalho em equipe para atender da melhor forma todos os clientes, como uma das 

premissas da cultura da organização e ressalta a necessidade do desenvolvimento profissional 

e pessoal dos seus colaboradores. 

         4.1.2.1 Apresentação dos Resultados do Estudo de Caso II 

Segundo o gerente de projetos da empresa B denominado GP2, as principais barreiras 

para lidar com equipes de projetos composta por pessoas de diferentes culturas são: 

primeiramente o idioma que causa uma série de dificuldades de comunicação, em seguida, as 

diferentes formas de se trabalhar e o respeito às normas de horários. Segundo o GP2 os 

Uruguaios costumam cobrar contantemente as entregas necessárias, mas demonstram 

desagrado quando são cobrados. Eles ainda seguem à risca o horário de trabalho estabelecido, 

e não costumam exceder o horário de encerramento do expediente, em oposição aos brasileiros 

que muitas vezes têm o hábito de realizar horas extras de trabalho. 

De acordo com o GP2 os aspectos positivos que as diferentes características culturais 

dos integrantes do projeto trazem ao projeto são: a possibilidade de aprendizado mútuo e a 

adoção de novos comportamentos e formas de pensar que favorecem o desenvolvimento do 

projeto. Um exemplo é a forma como usar determinada metodologia, em que cada um pode ter 

uma interpretação quanto à sua aplicabilidade, e frente a diferentes opiniões, tanto um lado 
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como o outro tem a oportunidade aprender e compreender possibilidades de aplicabilidade de 

diferentes metodologias. 

Conforme o GP2 para lidar com os diferentes aspectos culturais (negativos e 

positivos) que os integrantes do projeto trazem ao projeto são necessárias as seguintes 

habilidades: primordialmente saber gerenciar os conflitos, ser um líder presente que interage 

constantemente com a equipe e que procura sempre aproximá-la e incentivá-la com atividades 

de integração fora do ambiente de trabalho. Ser um bom comunicador, objetivo e transparente. 

Ser focado no projeto, e disposto a abrir mão da família em determinados momentos. Também 

é preciso deixar de lado os preconceitos e ainda, ser um bom ouvinte e orientador quando 

necessário. 

Na opinião do GP2, o gerente de projetos globais também deve ter ao menos um 

pouco de conhecimento das pessoas que estarão envolvidas no projeto, e se possível obter o 

currículo de cada componente da equipe com uma avaliação do perfil comportamental. Ter o 

conhecimento mínimo das outras culturas, como estas pessoas vivem em seus países, como é o 

relacionamento profissional deles com o projeto ou a empresa faz-se necessário para que o 

gerente possa interagir de forma adequada com uma equipe multicultural e para que evite os 

possíveis conflitos. 

Para o GP2 as empresas que se preocupam em gerir a diversidade cultural das suas 

equipes, podem se beneficiar pois promovem uma maior interação entre as unidades, e quando 

fomentam a mistura de diferentes culturas em um mesmo projeto acabam adquirindo e 

trasmitindo conhecimentos. 

         4.1.3 Estudo de Caso III 

 A empresa C é uma organização multinacional de grande porte e de origem holandesa 

que atua no mercado brasileiro há mais de 35 anos e tem filial em mais de 20 países. Com base 

nas informações obtidas na entrevista, questionário e no site oficial desta organização, esta 

empresa tem uma cultura predominantemente hierárquica, com foco em um ambiente de 

trabalho mais formal e estruturado com regras, controles e procedimentos bem definidos, 

porém apoia a capacitação dos funcionários e o trabalho em equipe, o compromisso e lealdade. 
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Ao mesmo tempo, busca produzir produtos inovadores, antecipando-se às futuras tendências 

do mercado. 

         4.1.3.1 Apresentação dos Resultados do Estudo de Caso III 

Segundo o gerente de projetos da empresa C denominado GP3, as principais barreiras 

para lidar com equipes de projetos composta por pessoas de diferentes culturas são: 

primeiramente o idioma, pois a boa comunicação em outro idioma é muito importante para 

garantir que todos compreendam e estejam alinhados quanto ao que é preciso fazer em um 

projeto, assegurando que não haverá desentendimentos. 

Para o GP3, a questão comportamental devido as diferentes culturas também é mais uma 

barreira, as diferentes dinâmicas de trabalho, as diferentes maneiras de acompanhar a 

execução do projeto, o grau de confiança nos parceiros de trabalho, a adaptação aos horários e 

a negociação de soluções que atendam aos diferentes países envolvidos, como por exemplo, 

uma mesma solução a ser aplicada na matriz e na filial da empresa, que poderá sofrer o 

impacto das questões legais ou ainda dificuldades de aceitação de um produto ou serviço em 

um determinado mercado. 

De acordo com o GP3 os aspectos positivos que as diferentes características culturais 

dos integrantes do projeto trazem ao projeto são: os diferentes pontos de vista, as diferentes 

formas de trabalho, a possibilidade da troca de conhecimentos, como por exemplo, maneiras 

de se executar um projeto e de acompanhar esta execução, de documentar as decisões tomadas 

e as diferentes formas de planejamento. 

Conforme o GP3, para lidar com os diferentes aspectos culturais (negativos e positivos) 

que os integrantes do projeto trazem ao projeto são necessárias as seguintes habilidades: ter 

um modelo mental aberto e maturidade para trabalhar com a diversidade, e ainda, pré-

disposição para trabalhar com pessoas de diferentes culturas, sabendo compreender e respeitar 

as diferenças, ser uma pessoa aberta a novos aprendizados, flexível e de fácil adaptabilidade, 

ter experiência em tratar de projetos em outros países e conhecer um pouco dos aspectos 

culturais de cada país que tiver que lidar. 

Na opinião do GP3, o gerente de projetos globais também precisa saber dar feedback 

direto e claro e aceitar feedbacks, ter empatia, ser bom negociador e saber se posicionar 
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quando necessário. Deve ter o perfil de líder reconhecidamente, e ser uma pessoa que saiba 

criar confiança e credibilidade. Este gerente também precisa ser paciente, organizado e 

disciplinado, e saber fazer uso da tecnologia a favor do trabalho com equipes multiculturais, e 

fundamentalmente saber se comunicar, para garantir o conhecimento e alinhamento de todos 

sobre as informações do projeto.  

Para o GP3 as empresas que se preocupam em gerir a diversidade cultural das suas 

equipes, podem ter mais sucesso na implementação de projetos em mais de um país, pois 

conseguem aproximar mais as pessoas e ter a contribuição delas, diminuindo as resistências. A 

área de Recursos Humanos também pode ser uma parceira neste processo, auxiliando no 

engajamento das pessoas. 

         4.1.4 Estudo de Caso IV 

 A empresa D trata-se de uma organização multinacional de grande porte de origem 

alemã que atua em mais de 45 países e cuja filial brasileira se encontra no estado de São Paulo 

e foi fundada há mais de 58 anos. Com base nas informações obtidas na entrevista, 

questionário e no site oficial desta organização, esta empresa preza pela alta qualidade e 

confiabilidade de seus produtos. É focada em um ambiente formal e estável, com níveis 

hierárquicos bem definidos e liderança mais conservadora. Valoriza a capacitação dos 

colaboradores, o crescimento profissional e destaca a necessidade de ter colaboradores 

motivados e com alto desempenho. 

         4.1.4.1 Apresentação dos Resultados do Estudo de Caso IV 

Segundo o líder de projetos da empresa D denominado GP4, as principais barreiras 

para lidar com equipes de projetos composta por pessoas de diferentes culturas são: a língua, 

costumes, disciplina, as diferentes formas de entendimento e maneiras distintas de dar e 

receber feedback. Por exemplo, para o GP4 os alemães são bastante diretos e objetivos, e 

mesmo diante de um feedback negativo geralmente não entendem isso como algo pessoal. 

De acordo com o GP4 os aspectos positivos que as diferentes características culturais 

dos integrantes do projeto trazem ao projeto são: a troca de experiências diversas que faz com 
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que a equipe tenha uma abordagem mais “mente aberta” com relação às diferentes culturas, 

posturas e formas de trabalho. 

Conforme o GP4 para lidar com os diferentes aspectos culturais (negativos e 

positivos) que os integrantes do projeto trazem ao projeto são necessárias as seguintes 

habilidades: o líder deve saber respeitar e entender as diversas culturas, ser flexível e ter 

interesse em aprender sobre outras culturas, ter transparência e boa comunicação. Além disso, 

o gerente de projetos globais deve sempre que possível realizar intercâmbio em outros países. 

Para o GP4 as empresas que se preocupam em gerir a diversidade cultural das suas 

equipes, ajudam os seus gerentes de projetos a serem mais assertivos na tomada de decisão, no 

feedback e no estilo de orientação para cada integrante da equipe. 

         4.1.5 Estudo de Caso V 

A empresa E é uma multinacional norte americana de grande porte do setor de 

tecnologia da informação, está presente em mais de 170 países e atua no mercado brasileiro há 

mais de 95 anos. Com base nas informações obtidas na entrevista, questionário e no site oficial 

desta organização, esta empresa busca oferecer soluções inteligentes que beneficiem a 

sociedade, preocupa-se com a questão da sustentabilidade e tem como principais valores: a 

inovação, a excelência no atendimento customizado de cada cliente, o respeito, 

responsabilidade e confiança. Tem uma cultura destacadamente hierarquizada com as funções 

e tarefas integradas e bem definidas, apoia a capacitação e o crescimento profissional dos seus 

funcionários e entende a diversidade como um elemento de competividade. 

         4.1.5.1 Apresentação dos Resultados do Estudo de Caso V  

Segundo o gerente de projetos da empresa E denominado GP5, as principais barreiras 

para lidar com equipes de projetos composta por pessoas de diferentes culturas são: em 

primeiro lugar o idioma e posteriormente, o fuso horário e as diferentes formas de se pensar e 

de raciocinar, que muitas vezes geram conflitos na equipe. 

De acordo com o GP5, os aspectos positivos que as diferentes características culturais 

dos integrantes do projeto trazem ao projeto são: formas de pensar e de interpretação distintas, 

que podem gerar desacordos, mas também podem contrinbuir na solução dos problemas e a 
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tomar de decisões mais rápidas e com mais segurança e confiança, além da apresentação de 

soluções mais assetivas. 

Conforme o GP5, para lidar com os diferentes aspectos culturais (negativos e 

positivos) que os integrantes do projeto trazem ao projeto são necessárias as seguintes 

habilidades: ser flexível, saber se planejar para conhecer a equipe, os colegas e parceiros de 

trabalho, saber ouvir, e lidar com as diferenças. Na opinião do GP5 o gerente de projetos 

globais deve também respeitar os fusos-horários, mostrar respeito, ser “político” e saber se 

adaptar para não perder a colaboração das pessoas. É necessário ainda, ter “mente aberta”, 

disponibilidade de viagem, conhecer táticas de negociação, ter empatia e, se possível, 

experiência anterior com equipes multiculturais. 

Para o GP5 os gerentes de projetos globais podem se preparar para a demanda cada 

vez maior de projetos internacionais, conhecendo previamente as culturas que terão de lidar e 

estas informações eles podem obter por meio da internet, recebendo os parceiros no seu 

próprio país, realizando viagens ou ainda participando de treinamentos oferecidos pela 

empresa. Na opinião do GP5 empresas que fazem a gestão da diversidade cultural podem ter 

maior agilidade no andamento dos projetos, principalmente devido ao conhecimento prévio 

dos parceiros que terão que trabalhar. 

         4.1.6  Estudo de Caso VI 

 A empresa F é uma organização multinacional com sede na Itália e atua no mercado 

brasileiro há mais de 18 com filial na região de Minas Gerais. É uma empresa de grande porte 

do setor automobilístico e está presente comercialmente em mais de 150 países. Com base nas 

informações obtidas na entrevista, questionário e no site oficial desta organização, esta 

empresa tem como seus principais valores a inovação e melhoria contínua, eficiência, 

compromisso e confiabilidade. Tem uma cultura pouco hierarquizada e é orientada para 

resultados, mas valoriza o trabalho em equipe, o consenso e a capacitação e desenvolvimento 

dos seus funcionários. 



77 

 

         4.1.6.1 Apresentação dos Resultados do Estudo de Caso VI 

Segundo o líder de projetos da empresa F denominado GP6, as principais barreiras 

para lidar com equipes de projetos compostas por pessoas de diferentes culturas são: as 

dificuldades decorrentes dos diferentes idiomas e o entendimento e respeito por outras 

culturas, as distintas formas de se expressar, de pensar e os diversos hábitos e religiões, que 

muitas vezes geram desconfortos e discussões. 

De acordo com o GP6 os aspectos positivos que as diferentes características culturais 

dos integrantes do projeto trazem ao projeto são: as distintas experiências de cada integrante 

que traz mais conhecimento, criatividade e a incorporação de novas ideias para o projeto. 

Conforme o GP6 para lidar com os diferentes aspectos culturais (negativos e 

positivos) que os integrantes do projeto trazem ao projeto são necessárias as seguintes 

habilidades: saber entender o contexto e lidar com as diferentes culturas da equipe e de seus 

parceiros, respeitando os outros pontos de vista e opiniões. Ter uma boa comunicação, 

curiosidade e uma postura aberta ao novo, saber reconhecer e utilizar os pontos fortes de cada 

cultura, como por exemplo, a forma de organização do projeto ou até mesmo determinado 

tratamento dado aos clientes. 

Para o GP6 falar em projetos é também falar de pessoas e seus comportamentos, por 

isso é preciso conhecer no mínimo as regras básicas de cada país, os costumes das pessoas que 

tem ou terá de lidar a fim de minimizar possíveis conflitos e para garantir uma interação ou 

relacionamento mais produtivo e com menos estresse. Além disso, é fundamental, ter 

paciência, ser cauteloso, saber expor claramente seu ponto de vista, mas ao mesmo tempo 

ouvir os outros, suas opiniões, e fundamentalmente saber gerenciar os conflitos. 

Na opinião do GP6, o gerente de projetos globais deve sempre, antes de iniciar um 

projeto, conversar individualmente e de maneira informal com cada pessoa da sua equipe, 

falar um pouco de si mesmo e procurar conhecer um pouco mais da cultura destas pessoas e 

das suas expectativas no projeto e quando se tratar de equipes virtuais, procurar saber também 

as principais necessidades da equipe relacionadas ao trabalho. Para o GP6 esta é uma forma de 

se aproximar da equipe e também de se absorver conhecimento sobre outras culturas. 
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         4.1.7 Estudo de Caso VII 

 A empresa G é uma organização multinacional norte americana de grande porte cuja 

unidade brasileira se encontra no município de São Paulo. Atua no mercado de beleza e está 

no Brasil há mais de 60 anos. Com base nas informações obtidas na entrevista, questionário e 

no site oficial desta organização, os princípios desta empresa são: dar oportunidades de 

desenvolvimento e ganhos às pessoas, oferecer produtos de alta qualidade, preservar o meio 

ambiente e reconhecer e compensar os funcionários. E os seus valores são: confiança, respeito, 

crença, humildade e integridade. É voltada a produção de produtos inovadores, considera os 

clientes como seus parceiros e preocupa-se com a capacitação e desenvolvimento profissional 

dos seus funcionários. 

         4.1.7 Apresentação dos Resultados do Estudo de Caso VII 

Segundo a gerente de projetos da empresa G denominada GP7, as principais barreiras 

para lidar com equipes de projetos compostas por pessoas de diferentes culturas são: a 

contrução da confiança, o idioma, a distância da equipe e a falta de flexibilidade. Segundo o 

GP7 os americanos se mostram menos dispostos a propor e implementar diferentes soluções 

em comparação aos brasileiros que costumam ser mais proativos e buscar opções de solução. 

De acordo com a GP7 os aspectos positivos que as diferentes características culturais 

dos integrantes do projeto trazem ao projeto são: possibilidade de aprendizado com as 

diferentes culturas, por exemplo, os americanos costumam reconhecer e agradecer um bom 

trabalho realizado ou um trabalho extra, e isso são um exemplo de boa prática, já que estimula 

muito a equipe. Além disso, conviver com culturas diferentes traz sempre novas opiniões, 

mais conhecimento, criatividade e novas características que ajudam as pessoas a pensarem 

também de forma diferente e a respeitarem as outras culturas, um exemplo, é o cumprimento 

dos horários de início de reuniões em que os brasileiros normalmente atrasam e enquanto 

aguardam um ou mais colegas conversam sobre futebol, política, já os americanos iniciam 

pontualmente a reunião falando de negócios. 

Conforme a GP7 para lidar com os diferentes aspectos culturais (negativos e 

positivos) que os integrantes do projeto trazem ao projeto são necessárias as seguintes 
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habilidades: saber entender que pessoas de diferentes culturas têm formas diferentes de 

trabalhar e de entregar os resultados. Ter este entendimento, evita criar expectativas que 

podem não ser correspondidas, por exemplo, em relação ao cronograma e atividades, além 

disso, ajuda a definir se uma equipe necessita de orientações mais diretas ou não, logo ter o 

entedimento das diferentes culturas, diminui a chance do gerente do projeto ter de lidar 

constantemente com conflitos. Ademais, saber comunicar-se e adequar a forma de conversar, 

ser curioso e aberto ao novo e ter uma postura maleável, mas ao mesmo tempo saber se 

posicionar. 

Na opinião da GP7, o gerente de projetos globais deve antes de iniciar um projeto 

mapear os limites e os aspectos pessoais dos integrantes da equipe, por exemplo, se 

determinada pessoa pode trabalhar ou não às sextas-feiras e sábados por conta da religião ou 

qualquer outro tipo de impedimento. É necessário também estar atento aos diferentes fusos-

horários, aos feriados religiosos e a formação técnica da equipe. Conhecendo então, a cultura e 

necessidades da equipe, é possível distribuir de forma mais adequada as tarefas, ajudando a 

equipe a trabalhar de forma mais unida. 

Para a GP7 os gerentes de projetos devem cada vez mais preocupar-se em ter o 

dominio ao menos do idioma inglês e mais conhecimento sobre as diferentes culturas, a forma 

como os projetos são desenvolvidos em outras localidades e quais as metodologias são 

utlizadas. Conforme a GP7 é importante destacar que as próprias empresas podem preparar 

estes gerentes de projetos, oferecendo informações sobre as diferentes culturas, além disso, as 

organizações devem começar a compreender que quando se pensa em estratégia, se pensa em 

capacidade, competências e conhecimento, e quanto mais diversidade, mais competências e 

conhecimentos diversificados que podem trazer maior vantagem competitiva. 

         4.1.8 Estudo de Caso VIII 

 A empresa H é uma organização multinacional francesa de grande porte, que atua no 

setor de laticínios em mais de 70 países e tem sua unidade brasileira estabelecida no município 

de São Paulo. Com base nas informações obtidas na entrevista, questionário e no site oficial 

desta organização, os valores desta organização são: comprometimento, conhecimento, 
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transparência, responsabilidade e recompensa. É uma organização voltada a resultados, 

rentabilidade, competitividade e expansão dos negócios. 

         4.1.8.1 Apresentação dos Resultados do Estudo de Caso VIII 

Segundo a coordenadora de projetos da empresa H denominada GP8, as principais 

barreiras para lidar com equipes de projetos composta por pessoas de diferentes culturas são: 

compreender as diferentes formas de se trabalhar, por exemplo, na empresa H os franceses 

trabalham para atingir um alvo estabelecido, diferentemente dos brasileiros que têm um 

mesmo padrão mínimo ou máximo que é utilizado como parâmetro para verificar se a 

qualidade de um produto está ou não em conformidade. Outra barreira é o idioma, pois quando 

não se tem o domínio da língua usada, a comunicação fica truncada. 

De acordo com a GP8 os aspectos positivos que as diferentes características culturais 

dos integrantes do projeto trazem ao projeto são: as diferentes visões e possibilidades de 

soluções para um mesmo problema, que favorecem o desenvolvimento de uma equipe mais 

flexível. 

Conforme a GP8, para lidar com os diferentes aspectos culturais (negativos e 

positivos) que os integrantes do projeto trazem ao projeto são necessárias as seguintes 

habilidades: ser flexível e estar aberto para entender as diferenças culturais para não bloquear 

novas formas de se trabalhar, ou de se pensar sobre um determinado aspecto e, além disso, é 

claro, para não frustrar e desmotivar a equipe. Também é preciso ter sensibilidade cultural 

para compreender quando uma pessoa não está realmente obedecendo por teimosia ou má 

vontade, ou por princípios e valores, ou ainda por simplemente não ter entendido o que foi 

solicitado. 

Na opinião da GP8 as empresas melhorariam muito os relacionamentos multiculturais 

se fornecessem cursos sobre as diferenças entre culturas e dicas, por exemplo, quanto à forma 

de cumprimento em determinada cultura, se um convite para jantar é bem visto ou não, ou se é 

costume chegar atrasado ou antecipado para as reuniões, ou até mesmo uma simples 

informação sobre o tipo e voltagem das tomadas dos países seria muito útil e facilitaria e 

agilizaria o início de um trabalho. 
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A GP8 considera a diversidade cultural dentro de uma empresa como uma vantagem 

competitiva, já que pode permitir que uma organização atinja satisfatoriamente mais 

mercados, pois tem capacidade de desenvolver produtos para outros países com o apoio de 

pessoas que conhecem este mercado e sabe o que eles esperam, além de tudo isso, hoje em dia 

quanto mais uma empresa estiver capitalizada em vários mercados melhor, pois se uma crise 

atinge determinado local, a empresa consegue se manter com os mercados que estão melhores. 

         4.1.9 Estudo de Caso IX 

 A empresa I é uma empresa multinacional norte americana de grande porte e está 

presente no Brasil há mais de 15 anos. Com base nas informações obtidas na entrevista, 

questionário e no site oficial desta organização, os valores que orientam as decisões 

empresariais desta organização são: oferecer resultados e soluções diferenciadas para o 

progresso com ética, compromisso e responsabilidade. É uma empresa voltada a resultados e 

com liderança focada na consecução de objetivos; valoriza o desenvolvimento e crescimento 

profissional e a força de trabalho diversificada. 

         4.1.9.1 Apresentação dos Resultados do Estudo de Caso IX 

Segundo o gerente de projetos da empresa I denominado GP9, as principais barreiras 

para lidar com equipes de projetos compostas por pessoas de diferentes culturas são: a língua, 

e os problemas de entendimento e traduções, outra barreira é a forma de organização do 

trabalho, por exemplo, os americanos costumam seguir o passo a passo dos processos e os 

mexicanos não são totalmente abertos a seguir todos os processos. Para os americanos é 

comum escalar as pessoas para os chefes se alguma solicitação não é respondida, e isso 

geralmente ofende os brasileiros. Já os japoneses costumam fazer acordos verbais, 

diferentemente dos americanos e brasileiros, que solicitam, muitas vezes após um acordo, o 

envio de um e-mail formalizando tudo o que foi falado. 

Para o GP9, os aspectos positivos que as diferentes características culturais dos 

integrantes do projeto trazem ao projeto são: uma equipe multicultural que já tem experiência 

com projetos internacionais (equipe sênior) lida com muito mais facilidade com as barreiras de 

idioma e com as maneiras distintas de se trabalhar. Além disso, com uma equipe multicultural 
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é mais fácil atender os diferentes clientes que recebem melhor uma opinião ou sugestão na sua 

língua materna. A pluralidade de uma equipe multicultural ajuda a todos os membros da 

equipe a ter novas formas de pensamento e análise quanto a maneira que um projeto é 

executado. 

Conforme o GP9, para lidar com os diferentes aspectos culturais (negativos e 

positivos) que os integrantes do projeto trazem ao projeto, são necessárias as seguintes 

habilidades: ter domínio do idioma inglês, saber se comunicar e ser um elo de comunicação 

entre os diversos participantes do projeto. Ter flexibilidade para aceitar opiniões diferentes e 

para se preocupar com a cultura do outro. Saber aconselhar a equipe e extrair dela as 

habilidades mais favoráveis para determinadas tarefas. 

Na opinião do GP9, também é preciso ser formal e evitar as piadas, brincadeiras e 

críticas à comida ou hábitos das outras pessoas para evitar possíveis ofensas, conflitos e 

problemas de relacionamento. É necessário ainda preparar-se por meio de treinamentos sobre 

diversidade e convivência cultural, e conhecer ao menos o background técnico da equipe para 

saber como aconselhar de forma adequada. 

Para o GP9 as empresas devem se preocupar com a gestão da diversidade cultural e 

com a preparação das pessoas para lidarem com este tipo de ambiente, para evitar possíveis 

riscos e prejuízos decorrentes das dificuldades de lidar com os mais variados aspectos 

culturais. 

         4.1.10 Estudo de Caso X 

 A empresa J é uma empresa multinacional brasileira de grande porte e está presente 

no Brasil há mais de 70 anos. Com base nas informações obtidas na entrevista, questionário e 

no site oficial desta organização, os valores que esta empresa destaca são: paixão, excelência, 

performance, eficiência, meritocracia, ética e compromisso. É uma organização voltada a 

resultados e performance, que apoia o ambiente de colaboração, meritocracia e alto 

desempenho. 
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         4.1.10.1 Apresentação dos Resultados do Estudo de Caso X 

Segundo o gerente de projetos da empresa J denominado GP10, as principais 

barreiras para lidar com equipes de projetos compostas por pessoas de diferentes culturas são: 

as diferentes formas de se trabalhar, por exemplo, algumas culturas planejam e levam bastante 

tempo para isso e a execução às vezes leva menos tempo, em contrapartida outros já começam 

a executar sem um período para planejamento e podem ter que parar para incluir novas 

demandas. Outra barreira é a forma de adaptação aos problemas. Em comparação com os 

europeus, os latinos têm mais facilidade para improvisar e com isso conseguem se adaptar 

mais facilmente às mudanças. Além dessas barreiras, também há a dificuldade com o idioma. 

Para o GP10 os aspectos positivos que as diferentes características culturais dos 

integrantes do projeto trazem ao projeto são: com uma equipe multicultural o projeto adquire 

mais conhecimentos e experiências, e a  empresa tem melhores chances de crescimento e de 

adquirir conhecimento sobre o mercado externo. 

Conforme o GP10, para lidar com os diferentes aspectos culturais (negativos e 

positivos) que os integrantes do projeto trazem ao projeto são necessárias as seguintes 

habilidades: saber lidar com pessoas, saber ouvir e dar e receber feedback de forma 

construtiva, ser resiliente, paciente e ter empatia para criar entrosamento com a equipe e 

parceiros. Além disso, saber entender a maneira como pensam as diferentes culturas. 

Na opinião do GP10, ainda muitos poucos gerentes de projetos têm o domínio do 

idioma inglês, mas para lidar com diferentes culturas, é importante se desenvolver em pelo 

menos um segundo idioma e buscar ter alguma imersão na cultura com que terá de lidar. O 

GP10 também considera muito importante, antes de iniciar um projeto global, e ao se mapear 

os stakeholders, mapear também as possíveis diferenças culturais básicas existentes na equipe 

e parceiros do projeto, as questões de horários, hábitos profissionais e do dia a dia, como por 

exemplo, a maneira adequada de se trocar os cartões de visitas com os japoneses para não 

demonstrar más maneiras e/ou desrespeito. 
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4.2 ANÁLISE INTER-CASOS  

Este capítulo apresenta a análise e interpretação conjunta e consolidada de todas as 

informações fornecidas pelos profissionais entrevistados nesta pesquisa, dos dados 

organizacionais básicos pesquisados e da revisão bibliográfica realizada. 

Com base nos resultados obtidos verifica-se que as diferentes características culturais 

(idioma, valores, religião e etc) dos integrantes de projetos globais podem influenciar de forma 

tanto negativa quanto positiva a habilidade de gestão dos gerentes de projetos globais. A 

Figura 21 apresenta as dificuldades que foram mais citadas pelos entrevistados (gerentes, 

coordenadores e/ou líderes de projetos) para lidar com equipes multiculturais. 

 

Figura 21: Principais dificuldades para lidar com equipes multiculturais. 

 

 

 

 Para cada uma das principais dificuldades relatadas há uma série de subclassificações 

que também foram agrupadas e listadas conforme a quantidade de vezes em que foram citadas 

pelos entrevistados. A Figura 22 apresenta estas subclassificações para cada principal 

dificuldade definida. 

 

 



85 

 

Figura 22 Subclassificações das principais dificuldades apontadas. 

 

 

 

Com base nas informações mencionadas pelos entrevistados constata-se que os 

principais aspectos negativos relacionados ao idioma dizem respeito aos problemas de 

compreensão e comunicacão em outras línguas, e aos seus diferentes significados e expressões 

que muitas vezes causam desentendimentos, necessidade de traduções, dificultando a 

comunicação que se torna truncada. 

Os aspectos negativos relacionados à dinâmica de trabalho referem-se às diferentes 

formas de se trabalhar, de executar, planejar, acompanhar, entregar resultados e de pensar 

sobre o projeto como um todo. Além disso, outros aspectos negativos da dinâmica de trabalho 

estão correlacionados ao respeito e adaptação às normas de horário de trabalho estabelecidas e 

ainda às diferentes formas de negociação de soluções, de adaptação aos problemas com o 

projeto e de tomada de decisão. Outras peculiaridades que também foram consideradas como 

aspectos negativos e/ou barreiras para gerir equipes globais/multiculturais, são a distância da 

equipe e o fuso horário no caso das equipes virtuais, que podem criar problemas de 

comunicação; também foi apontada a forma de se dar feedbacks às equipes que pode gerar 

desmotivação e desconfortos. 
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Para a categoria dos valores culturais apresentam-se como aspectos negativos as 

questões relacionadas aos diferentes hábitos, costumes e religião dos integrantes e parceiros do 

projeto que podem gerar além de dificuldades de relacionamento e desentendimentos, também 

podem ter impacto em um projeto quanto às questões de ética, valores, hierarquia, gêneros 

(masculino versus feminino) ou datas e rituais religiosos. A falta de entendimento e de 

respeito pelas diferentes culturas também foram mencionadas como barreiras para a gestão de 

equipes de projetos globais/multiculturais. 

Em menor número foram citados como aspectos negativos para a gestão de equipes 

de projetos globais os fatores relacionados às questões comportamentais, que incluem as 

diferentes maneiras de se expressar e posturas conforme determinada cultura, e ainda a falta de 

flexibilidade, disciplina e de confiança entre a equipe, gestor e stakeholders que podem 

dificultar os relacionamentos entre estes profissionais. 

Todos estes resultados apresentados e considerados como aspectos que influenciam 

de forma negativa a gestão de equipes multiculturais estão em acordo com a proposição A 

deste estudo em que Miliken & Martins (1996) afirmam que, os impactos da diversidade 

cultural podem gerar problemas motivacionais, conflitos, rotatividade e dificuldades de 

comunicação afetando, consequentemente a produtividade. 

Os resultados desta pesquisa também demonstram que as diferentes características 

culturais (idioma, valores, religião e etc) dos integrantes de projetos globais podem trazer 

aspectos que influenciam de forma positiva o projeto e que favorecem a gestão das equipes de 

projetos globais. A Figura 23 apresenta as principais influências positivas apontadas pelos 

respondentes com relação à diversidade cultural existente nas equipes de projetos globais. 
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Figura 23: Influências Positivas da Diversidade Cultural 

 

 

  

As diferentes formas de se pensar ou de entender e raciocinar, e ainda as distintas 

dinâmicas de trabalho dos integrantes de uma equipe foram apontadas pelos respondentes da 

pesquisa como uma das principais influências positivas em uma equipe de projetos 

globais/multiculturais, porém comparando-se os resultados relacionados aos aspectos 

negativos da diversidade cultural com os resultados sobre os aspectos positivos apontados, 

verifica-se que dentre todos os elementos listados, as diferentes formas de pensar e dinâmicas 

de trabalho são consideradas pelos entrevistados tanto como fatores negativos assim como 

positivos, o que converge com a afirmação de Miliken & Martins (1996) que esclarecem que 

os impactos da diversidade cultural podem ser tanto negativos como positivos, já que além de 

vantagens podem gerar conflitos e dificuldades. E ainda com a afirmação de Rodrigues (2010) 

que explica que, em razão da influência dos aspectos negativos e positivos, o gerente de 

projetos globais precisa saber identificar as potenciais vantagens e desvantagens competitivas 

trazidas à equipe pelos profissionais de diferentes culturas, pois independentemente da 

orientação cultural, estas influências podem ser valiosas se o gerente souber administrá-la. 

Ademais, os variados e diferentes níveis de conhecimentos e experiências dos 

integrantes de um projeto global/multicultural também foram indicados como fatores que 

influenciam de forma positiva a gestão das equipes, já que trazem uma série de vantagens para 
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o projeto como diferentes pontos de vista e opiniões sobre um mesmo cenário, oportunidades 

de aprendizado mútuo e a troca de conhecimentos e experiências, que favorecem a 

apresentação de soluções inusitadas, uma abordagem mais aberta da equipe às novas culturas, 

a tomada de decisões mais assertivas, um maior conhecimento do mercado externo, mais 

criatividade e flexibilidade, e ainda a adoção de novos comportamentos. 

Todos estes resultados apresentados e considerados como aspectos que influenciam 

de forma positiva a gestão de equipes multiculturais estão em acordo com a proposição B 

deste estudo em que Rodrigues (2010) afirma que, a multiculturalidade em equipes de projetos 

globais traz uma série de vantagens como, variedade de perspectivas, de habilidades e de 

características pessoais que contribuem para uma organização.  

Os participantes deste estudo também foram questionados sobre quais as principais 

habilidades que eles julgam necessárias ao gerente de projetos para lidar de forma adequada 

com os diferentes aspectos culturais na gestão de equipes de projetos globais/multiculturais, e 

os resultados indicam que é preciso um conjunto de habilidades pessoais, sociais e de 

relacionamento que estão descritas na Figura 24. 

 

Figura 24: Habilidades para lidar com os diferentes aspectos culturais 
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Na categoria das habilidades pessoais, a característica mais citada é capacidade de ser 

flexível e adaptável para lidar com os pontos de vista divergentes, entender outras formas de 

viver e pensar diferente e com resiliência se adequar as situações volúveis para não perder a 

colaboração das pessoas. Os resultados mostram ainda que, o gerente de projetos globais deve 

ter um modelo mental aberto a novas informações e ideias, sabendo ponderar sobre elas sem 

atitude preconceituosa. Estes resultados convergem com a afirmação de Segil (1999) que 

defende que os gerentes de projetos globais devem ser flexíveis e ter uma mentalidade global 

para responder prontamente e de forma criativa os desafios que podem surgir. Os resultados 

também revelam que os gerentes de projetos globais devem ter a capacidade de ser objetivo, 

de se posicionar com integridade e franqueza perante os demais, criando confiança e 

credibilidade. Ter a capacidade de reconhecer e utilizar os pontos fortes de cada cultura e de 

identificar quais as pessoas são mais adequadas para realizarem determinadas tarefas. Saber 

ainda entender e controlar as proprias emoções, ter foco no projeto, gerenciando também a 

vida pessoal. 

Na categoria das habilidades sociais e de relacionamento, a característica mais citada 

é capacidade do gerente de projetos globais/multiculturais de se comunicar com assertividade, 

sabendo adequar o diálogo com a equipe e com os demais envolvidos no projeto, além de dar e 

receber feedbacks construtivos, e ainda saber fazer o uso das tecnologias disponíveis. A 

segunda habilidade mais mencionada foi a capacidade de compreensão e respeito pelas 

diferentes culturas, com sensibilidade cultural para identificar, por exemplo, se determinada 

tarefa não tem sido realizada por princípios e valores, por insubordinação ou apenas por não 

ter sido entendido o que realmente foi solicitado. Ainda foi apontada como necessário ao 

gerente de projetos globais/multiculturais saber gerir pessoas e a capacidade de liderar de 

acordo com o contexto e com o liderado, e de identificar quando necessário maior apoio e 

orientação e quando delegar totalmente. Esta afirmação está de acordo com a explicação de 

Rodrigues (2010) que esclarece que o gerente de projetos deve adaptar o seu estilo de 

liderança às características dos membros da equipe, compreendendo como eles se comportam 

em relação à hierarquia, ao coletivismo e a incerteza nos projetos. Seguidamente foi referida a 

aptidão de ouvir e de ter empatia para criar entrosamento com a equipe e parceiros, e ainda a 

capacidade de negociar com diferentes pessoas e de gerenciar e solucionar os diversos 

conflitos existentes. 
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Todos estes resultados apresentados sobre as principais habilidades necessárias ao 

gerente de projetos para lidar de forma adequada com os diferentes aspectos culturais na 

gestão de equipes de projetos globais/multiculturais estão em acordo com a proposição C deste 

estudo em que Verma (1997) esclarece que para desenvolver habilidades adequadas para atuar 

em um ambiente global e multicultural, os gerentes de projetos devem desenvolver um claro 

entendimento dos aspectos humanos do gerenciamento de projetos. Há concordância ainda 

destes resultados com a proposição D estabelecida neste estudo em que Segil (1999) explica 

que, para desenvolver equipes eficientes, os gerentes de projetos devem ser flexíveis e estarem 

dispostos a apoiar o time. 

Os resultados indicam ainda, que além das habilidades pessoais, sociais e de 

relacionamento, ter a experiência com equipes globais/multiculturais e o domínio de um 

segundo idioma também é muito importante para gerir este tipo de equipe, e mostram ainda 

que algumas ações utilizadas e mencionadas pelos profissionais participantes desta pesquisa, 

podem ser consideradas como sugestões de boas práticas para lidar de forma adequada com os 

aspectos culturais na gestão de equipes de projetos globais. Estas sugestões de boas práticas 

estão listadas na Figura 25. 
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Figura 25: Boas práticas para lidar com os diferentes aspectos culturais da equipe de projetos globais. 

 

 

 

Para diminuir as chances de conflitos e dificuldades e interagir melhor com os 

envolvidos estrangeiros de um projeto, os profissionais entrevistados adotam medidas que 

preferencialmente devem ser realizadas antes de se iniciar o projeto, tais como: procurar ter o 

conhecimento prévio do currículo dos integrantes da equipe preferencialmente com uma 

avaliação do perfil comportamental que ajudará a identificar as características profissionais e 

ponto forte de cada um, outra medida adotada, é ao mapear os stakeholders, identificar 

também as possíveis diferenças culturais básicas existentes e os aspectos restritivos 

relacionados a feriados e rituais religiões dos envolvidos que podem ter impacto no projeto.  
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Outra medida é estabelecer um pacote de regras básicas de comportamento e 

convivência com determinada flexibilidade de horários e que respeite as diferenças de tempo, 

espaço e hábitos das diferentes culturas e que pode ser apresentado para a equipe no kick-off 

meeting do projeto. Todos estes fatos corroboram a proposição E estabelecida neste estudo, 

em que Verma (1997) afirma que, no estágio inicial de um projeto global, um projeto cultural 

deve ser desenvolvido para construir uma efetiva equipe multicultural. 

Sugere-se também, verificar com a área de Recursos Humanos da empresa a 

possibilidade de realizar treinamentos sobre diversidade e convivência cultural, atividades 

extras para integração da equipe e para que as pessoas possam criar outros laços, e aprender 

em outro contexto fora do trabalho como atuar melhor em equipe. Verificar também a 

possibilidade desta área da empresa para dar suporte fornecendo informações úteis para os 

integrantes de outros países, como por exemplo, a entrega de um manual com dicas gerais 

sobre o país de acolhimento. 

No decorrer do projeto sugere-se: investir na comunicação e realizar conversas com 

cada integrante para aproximar-se da equipe e ainda entender um pouco da cultura de cada um, 

e falar sobre a sua própria cultura. Realizar reuniões frequentes de alinhamento, pois a 

interação entre os envolvidos deve ser promovida com muita frequência. É muito importante 

também, fazer interações constantes para aproximar a equipe e manter um bom ambiente. 

 Os profissionais entrevistados também buscam informações sobre as diferentes 

culturas que terão de lidar por meio de pesquisas na internet, leitura de noticiários 

internacionais para se interar do que acontece em determinados países, treinamentos sobre 

diversidade e convivência cultural que são oferecidos em algumas das empresas, e ainda em 

viagens ou intercâmbios que realizaram. 

O estudo também revela que são poucos os projetos globais/multiculturais que em seu 

estágio inicial realizam uma atividade estruturada e formal para identificar as diferenças 

culturais básicas dos integrantes do projeto como a educação técnica, idioma, crenças, 

experiência profissional em projetos, hábitos sociais, valores e modo de vida geral.  

A pesquisa ainda demonstra que menos da metade das empresas participantes desta 

pesquisa oferecem algum tipo de treinamento intercultural e que a maioria dos profissionais 

entrevistados acredita que a área de recursos humanos das empresas pode desempenhar um 

importante papel de suporte para a compreensão das diferentes culturas e para um melhor 
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relacionamento dos envolvidos no projeto, por meio de atividades de integração, orientações 

básicas para estrangeiros e programas de treinamento sobre diversidade cultural.  

Com base nos resultados desta pesquisa, verifica-se ainda, que os profissionais 

entrevistados em unanimidade consideram que a diversidade cultural é um fator de vantagem 

estratégica para as empresas já que pode oferecer a oportunidade de conhecer antecipadamente 

outras culturas e diminuir as resistências e barreiras para entrar em mercados distintos, além 

de promover uma maior interação entre as unidades e a obtenção de mais competências, 

experiências e conhecimentos. Fato este, que está em acordo com a proposição F deste estudo, 

em que Cox (1994) afirma que gerir a diversidade cultural pode trazer benefíios para a 

organização. Além disso, os respondentes consideram a diversidade cultural de uma equipe 

um ativo organizacional, uma mão de obra diferenciada e preparada que a empresa possui e 

que se bem trabalhada pode atuar com sucesso em qualquer outro lugar que for necessário. 

Este resultado corrobora a proposição G deste estudo, em que Hanashiro e Carvalho (2005) 

esclarecem que o tema da diversidade cultural nas organizações tem sido considerado como 

um fator de vantagem estratégica para as empresas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve por objetivo analisar como a diversidade cultural existente entre os 

integrantes de projetos globais de empresas multinacionais pode influenciar a habilidade de 

gestão dos gerentes de projetos, e de como estes profissionais podem lidar de forma adequada 

com estes aspectos culturais na gestão de equipes de projetos globais. 

Com base nos resultados deste estudo, é possível afirmar que os objetivos 

estabelecidos foram cumpridos. O primeiro objetivo deste estudo – Analisar como as 

diferentes características culturais dos integrantes (idioma, valores, religião e etc.) de projetos 

globais podem influenciar a habilidade de gestão dos gerentes de projetos foi cumprido por 

meio dos resultados obtidos com as questões 1, 2, 3 e 4 do roteiro de entrevistas, anotações 

extras realizadas pela pesquisadora-autora e revisão bibliográfica efetuada, em que se 

verificou que as diferentes características culturais (idioma, valores, religião e etc) dos 

integrantes de projetos globais podem influenciar de forma tanto negativa quanto positiva a 

habilidade de gestão dos gerentes de projetos globais. Sendo que as influências negativas estão 

relacionadas principalmente às questões de idioma, diferentes dinâmicas de trabalho e valores 

culturais e ainda a questões comportamentais. E as influências positivas estão relacionadas às 

diferentes formas de pensar, dinâmicas de trabalho, conhecimentos e experiências. 

O segundo objetivo deste estudo – Investigar e descrever as principais habilidades 

que podem auxiliar os gerentes de projetos globais a gerir equipes multiculturais foi cumprido 

por meio dos resultados obtidos com as questões 5, 6 e 7 do roteiro de entrevistas, anotações 

extras realizadas pela pesquisadora-autora e revisão bibliográfica efetuada, em que se 

verificou que as principais habilidades que podem auxiliar os gerentes de projetos globais a 

gerir equipes multiculturais estão relacionadas principalmente a habilidades pessoais, sociais e 

de relacionamento. 

O último objetivo – Propor sugestões e alternativas que possam ajudar os gerentes de 

projetos a lidar de forma adequada com as diferentes culturas existentes em uma equipe de 

projetos globais também foi cumprido por meio dos resultados obtidos com as questões 8, 9 e 

10 do roteiro de entrevistas e anotações extras realizadas pela pesquisadora-autora, em que 
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algumas medidas adotadas pelos profissionais entrevistados foram sugeridas como boas 

práticas para lidar com os aspectos culturais na gestão de equipes de projetos globais.  

Por meio dos resultados obtidos, pode-se ainda inferir que em razão da diversidade 

cultural existente entre os integrantes de projetos globais, os gerentes deste tipo de projeto têm 

de lidar com uma série de desafios que exigem várias habilidades pessoais, sociais e de 

relacionamento, e ainda a adoção de medidas para minimizar os possíveis problemas 

existentes neste contexto. 

É possivel se concluir também que, a diversidade cultural existente entre os 

integrantes de projetos globais pode influenciar de maneira positiva o projeto e favorecer a 

gestão das equipes, desde que os gerentes de projetos estejam preparados e saibam identificar 

e lidar com as possíveis vantagens trazidas pelas diferentes características culturais da equipe. 

Ademais se pode inferir que, ainda são poucos os gerentes de projetos aptos para 

trabalhar neste tipo de ambiente multicultural e complexo. Assim ter profissionais com este 

perfil pode ser considerado com um fator estratégico para as empresas. 
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5.1 CONTRIBUÇÕES DO ESTUDO 

Como contribuição para a prática profissional, o conjunto de ações e alternativas 

informadas pelos profissionais envolvidos neste estudo para lidar com os conflitos e 

dificuldades decorrentes dos diferentes aspectos culturais de uma equipe multicultural e ainda 

para interagir melhor com os envolvidos estrangeiros de um projeto, pode ser considerado 

como boas práticas e serem adotadas por outros profissionais e empresas envolvidas com a 

gestão de projetos globais. Estas ações e alternativas consideradas como boas práticas neste 

estudo estão listadas a seguir: 

 

 diversidade e convivência cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Antes de iniciar um projeto global/ multicultural: 

 Ter em mãos o currículo dos integrantes da equipe, preferencialmente com o perfil 

comportamental. 

 Identificar as características culturais básicas da equipe e dos parceiros ao fazer o 

mapeamento dos stakeholders do projeto. 

 Estabelecer um pacote de regras básicas de comportamento e convivência que pode 

ser apresentado para a equipe no kick-off meeting do projeto. 

 Verificar com o RH da empresa a possibilidade de realizar treinamentos sobre 

diversidade e convivência cultural, atividades extras para integração da equipe e de 

suporte com informações úteis para os integrantes de outros países. 

No decorrer do projeto: 

 Investir na comunicação e ter conversas individuais com todos os integrantes da 

equipe. 

 Realizar reuniões frequentes de alinhamento com os envolvidos e fazer interações 

constantes com o grupo. 

 Dar feedbacks para a equipe ao longo do projeto 

Buscar informações sobre as diferentes culturas por meio de:  

 Pesquisas na internet 

 Leitura de noticiários internacionais 

 Treinamentos sobre diversidade e convivência cultural 

 Viagens e/ou intercâmbios 



97 

 

 Já como contribuição acadêmica, as limitações deste estudo possibilitam pesquisas 

futuras que busquem compreender a questão da diversidade cultural na gestão de equipes de 

projetos globais sob a perspectiva não somente dos gerentes de projetos globais, mas também  

dos membros das suas equipes, além disso, todos os resultados obtidos e descritos neste estudo 

podem incentivar e direcionar estudos futuros que envolvam a questão da diversidade cultural 

no gerenciamento de projetos globais. 
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APÊNDICE 1 – PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

 

1. Contexto da pesquisa. 

Informar aos entrevistados que a pesquisa se refere a parte de uma dissertação de mestrado em 

gestão de projetos, e que será realizada em empresas multinacionais com gerentes e 

integrantes de projetos que atuam ou já atuaram em projetos globais. E que o objetivo 

principal é o estudo da influência da diversidade cultural na habilidade de gestão do gerente de 

projetos globais de empresas multinacionais. 

 

2. Termos e conceitos adotados. 

Explicar os conceitos adotados: 

Projetos Globais tem denominações distintas, tais como projetos internacionais, 

transnacionais, multiculturais ou virtuais, e referem-se a projetos cujos membros da equipe são 

de diferentes países, podendo ser as equipes locais ou distribuídas. 

 

Diversidade Cultural é entendida como os diferentes valores, crenças, costumes, linguagens 

e estilos de liderança entre outras diferenças dos integrantes do projeto, que determinam a 

forma de agir das pessoas, e que consequentemente requer dos gerentes de projetos globais um 

estilo de gestão focado na integração e cooperação dos membros da equipe (Rodrigues, 2010).  

 

Cultura Organizacional é a forma como a empresa realiza seus negócios, faz a administração 

das pessoas e as direciona para o alcance das metas (Stare, 2011). 

 

 

3. Confidencialidade dos dados. 

Esclarecer que nenhuma informação específica do respondente ou da sua respectiva empresa 

será divulgada e que todos os dados solicitados no questionário de pesquisa serão tratados de 

forma agregada. 

 

 

4. Solicitar autorização para gravar ou registrar por escrito as entrevistas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE QUESTÕES PARA AS ENTREVISTAS 

 

1. Quais as principais barreiras para lidar com uma equipe de projetos composta por 

pessoas de diferentes culturas? Você poderia dar exemplos concretos de dificuldades 

que você já vivenciou e como você lidou com esta situação? 

 

2. Como você acha que a diversidade cultural influencia o desempenho de uma equipe? 

Você poderia dar exemplos concretos com base na sua experiência? 

 

 

3. Em sua opinião, quais os aspectos positivos que as diferentes culturas de cada um dos 

integrantes podem trazer para o projeto? 

 

4. Em sua opinião, o que contribui para que uma equipe de projetos com integrantes de 

diferentes culturas seja bem sucedida? Você poderia dar exemplos específicos com 

base na sua experiência? 

 

5. Com base em sua experiência, quais as habilidades que um gerente de projetos deve 

possuir para gerir uma equipe multicultural? 

 

6. Da mesma forma, quais seriam essas habilidades para a equipe de projetos? 

 

7.  Cada vez mais a capacidade de trabalhar em contextos multiculturais tem sido exigida 

tanto dos gestores como da equipe. Em sua opinião, como os gestores devem se 

preparar para atender a esta exigência? 

 

8. Em sua opinião, no estágio inicial de um projeto global seria interessante identificar as 

diferenças culturais básicas dos integrantes do projeto (educação técnica, idioma, 

crenças, experiência profissional em projetos, hábitos sociais, valores e modo de vida 

geral)? Por quê? Você já teve alguma experiência semelhante que possa citar? 

 

9. Quais os benefícios que as empresas podem ter com a gestão da diversidade cultural? 

Por quê? 

 

10. Em sua opinião, a diversidade cultural pode ser considerada uma vantagem estratégica 

para a empresa? Por quê? 
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APÊNDICE 3 - QUESTIONÁRIO  

 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE MESTRADO EM GESTÃO DE PROJETOS 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

Orientador Responsável: Prof. Dr. Leandro Alves Patah 

Mestranda: Nádia Lima 

 

BLOCO 1 - INFORMAÇÃO DO RESPONDENTE 

Nome (Opcional): 

Nacionalidade: 

Idade: (   )  20 a 30 anos 

(   )  31 a 40 anos 

(   )  41 a 50 anos 

(   )  Acima de 50 anos  

 

Tempo de empresa: (   )  menos de 1 ano 

(   )  1 a 3 anos 

(   )  3 a 7 anos 

(   )  mais de 7 anos 

 

 

Função no projeto (   ) Gerente/Líder 

(   ) Analista/Técnico 

Outro (Especificar): 

Área de atuação: (   ) Produção 

(   ) TI 

(   ) Financeiro 

(   ) Engenharia / P&D 

(   ) Comercial/Marketing 

(   ) Planejamento 
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(   ) Outro (Especificar): 

 

BLOCO 2 - INFORMAÇÃO DA EMPRESA 

Razão social (Opcional): 

Origem/País: 

Setor de atuação: 

Número de funcionários: (   ) de 0 a 9 

(   ) de 9 a 19 

(   ) de 20 a 99 

(   ) de 100 a 499 

(   ) acima de 500 

 

Receita Anual/Porte: (    ) Até a R$ 2,4 milhões 

(Microempresa) 

(    ) Entre R$ 2,4 milhões e R$ 16 milhões 

(Pequena empresa) 

(    ) Entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões 

(Média empresa) 

(    ) Entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões 

(Média grande empresa) 

(    ) Maior que R$ 300 milhões (Grande empresa) 

 

Por favor, indique com um “x” quais das definições melhor definem as principais características da sua empresa: 

 

 

(  ) Valoriza a capacitação dos funcionários, o trabalho em equipe, o consenso, a coesão e a moral, considerando os 

clientes como parceiros. A principal tarefa da gestão é o de desenvolver os funcionários e facilitar a sua 

participação, compromisso e lealdade. Em situações de conflito, o gerente de projetos pode ouvir atentamente as 

preocupações dos outros para construir um consenso para resolução. 

 

 

(   ) É orientada para resultados. A rentabilidade, os resultados financeiros, força em nichos de mercado, metas de 

superação, e bases de clientes seguras são objetivos primordiais. Os valores dominantes são a competitividade e 

produtividade conseguidas através de uma forte ênfase no posicionamento externo e controle. 
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(  ) Focada no ambiente de trabalho formal e estável, com tarefas e funções integradas e coordenadas, e diversos 

níveis hierárquicos. Apresenta linhas claras de autoridade na tomada de decisão, regras, procedimentos 

padronizados e controles. 

 

 

(  ) Voltada à produção de produtos e serviços inovadores, dá ênfase para adaptabilidade, flexibilidade, criatividade 

e visão do futuro. O ambiente de trabalho é dinâmico, empreendedor e criativo. A liderança é visionária, inovativa e 

orientada para riscos. 
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APÊNDICE 4 – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA NA EMPRESA A. 

 

ENTREVISTA: GP1_24_Oct_2015 

 

1. Quais asprincipais barreiras para lidar com uma equipe de projetos composta por pessoas de diferentes 

culturas? Você pode dar um exemplo concreto que tenha vivido e que teve dificuldades ou encontrou barreiras? 

Quais foram essas barreiras? 

 

Quando se fala de cultura é sempre até um pouquinho difícil de explicar as raízes, porque na verdade cultura é 

um conjunto de valores, e que diz respeito a determinado grupo e tal. Então por exemplo, um que é muito óbvio é 

quando a gente fala de comunicação, mas não é só comunicação, é o jeito como as pessoas agem, esse tipo de 

coisa. E tem de fato alguns exemplos, coisas das quais eu assisti, vi e passei também.  

 

Quando você começou a me falar sobre esse assunto, eu me lembrei de quando estava trabalhando na Nalco, uma 

empresa americana, e nós estávamos envolvidos em um projeto muito interessante, muito grande mesmo, que era 

trazer toda uma tecnologia de fora de uma empresa também americana chamada Nilma Press (que é Pneuma 

Press na verdade), e que daí iríamos fazer esse trabalho juntos.  

 

Eu me lembro que entrou em conflito ali no meio, um problema técnico, que nem seria nada demais, só que se 

transformou em um conflito maior e inclusive com grande ressentimento porque em um email que um americano 

escreveu tinha a seguinte expressão: “It’s a shame” e no contexto que ele escreveu e o que ele queria dizer era 

algo no sentido de “É uma pena”, e pra nós, com o nosso inglês, a forma como a gente aprende inglês o “Shame” 

a gente associa diretamente a vergonha, então uma coisa é você falar “Isso é uma vergonha”, e outra coisa é você 

falar “Isso é uma pena”. 

 

Nós interpretamos como “Isso é uma vergonha”, e ficamos muito ressentidos. Foi quase um rompimento, quase 

que estraga todo o projeto, e não era esse o sentido. Então uma barreira de comunicação óbvia que faz com que 

mesmo um significado da palavra, uma palavra pode ter vários significados, cada cultura pode interpretar de um 

jeito, e temos que pensar que nós somos mais emotivos do que eles, nós latinos. Então a gente vai naturalmente 

para o lado da emoção, do “Shame – vergonha” enquanto ele estava falando “É uma pena que isso deu errado”, e 

não era por aí. Isso foi um.  

 

[Pesquisadora-autora] Interessante,você vê... Uma palavra, uma interpretação errada, olha o estrago. 

 

Sim, e ficou feio, ficou feio mesmo, foi quase que um negócio, um projeto multimilionário. Realmente tem um 

comprometimento muito grande. 

 

Eu tenho hoje um sócio sueco, e o sueco ele tem, como eu andei lendo bastante sobre cultura, ele tem uma 

característica de eles serem muito diretos, assim como os alemães, então eles verbalizam tudo, e nós somos 

menos de verbalizar, a gente conta parábolas para passar o significado das coisas. E uma coisa também que eles 

acabam sendo um pouco mais, um pragmatismo, eles vão direto não só no ponto nas coisas, mas também eles tem 

um jeito de enxergar os riscos da situação diferente, eles vão pra cima mesmo, eles não tem muito medo das 

coisas, e eu também acabo sendo, e nós, nossa cultura entendo eu, nós somos menos propensos a riscos. 

 

E o que aconteceu, eu me lembro que por exemplo, quando começou essa situação dessa crise no Brasil, ele não 

consegue fazer a mesma leitura de lá do que a gente aqui obviamente, e quando eu comecei a perceber, comecei a 

falar em termos de contensão de despesas, que obviamente ia doer tanto pra ele quanto pra mim, e para todos. Ele 

não aceitava e ele inclusive me chamou claramente de pessimista, ele usou a palavra “você é um pessimista”.  

 

E hoje ele enxerga que o que eu estava falando naquele tempo era real. Mas acontece que eu via a maneira como 

eu estava enxergando aqui e vivendo aqui, me permitia enxergar uma coisa que ele não. E pra ele isso é 
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pessimismo, você não assumir um risco é pessimismo, que não, a gente não tem que pensar nisso agora. Algumas 

coisas ele acaba tendo razão. Nesse aspecto em particular aí, eu acho que se a gente não tivesse sido prudente, as 

coisas teriam saído até muito piores, mas enfim.  

 

Mas não faltam exemplos. Tem um conhecido meu que trabalhava na Odebrecht, e ele tem uma planta se não me 

engano no Iraque, alguma coisa assim, há muito tempo atrás. E esse pessoal trabalhando lá, um deles era 

brasileiro e ele querendo chamar um iraniano ali na obra, sabe aquela coisa quando você vai chamar uma pessoa e 

você faz estendendo o braço com a mão pra uma pessoa que tá longe, que aí você encolhe os dedos, e balança os 

dedos, os quatro dedos da mão com a palma? Ele fez isso daí, só que levantando assim o braço ele colocou a 

palma da mão pra baixo e encolhendo os dedos naquela coisa que chamar pra perto de você, quando ele fez isso a 

pessoa veio com uma faca, porque você fazer isso lá significa chamar a pessoa de cachorro, e não era nada disso, 

mas enfim. Ele ofendeu a pessoa, como se estivesse humilhando a pessoa, como se fosse uma pessoa que tinha 

que vir rastejando, alguma coisa assim, a ideia era mais ou menos essa.  

 

[Pesquisadora-autora] Essa eu não sabia, e aí para resolver esse problema? 

 

No final, esclareceram tudo, até onde lembro, não lembro todos os detalhes porque não é uma história tão nova, 

mas no final resolveu tudo, e só contava essa história de como a gente tem que tomar cuidado. 

 

Eu estive na China há dois anos, e também tem uma série de rituais que são muito parecidos inclusive com alguns 

rituais japoneses, ao entregar o seu cartão de visitas você tem que entregar com as duas mãos, o cara do outro 

lado recebe com as duas mãos, e tem que olhar um pouquinho para o cartão. Você não pode por no bolso, se você 

entrega com uma mão ou recebe com uma mão ou não olha com atenção, não perde uns trinta segundos olhando 

para o cartão é sinal de falta de respeito.  

 

E assim vai, são tantos as nuances culturais que podem levar a problemas em projetos que dá pra continuar 

contando, vou lembrar de vários. Essas coisas acontecem muito.  

 

[Pesquisadora-autora] Tem coisa que parece tão pequena, e não é. Um gesto... 

 

E eu acho que define bem cultura, porque a interpretação o que é pequeno pra um não é pequeno pro outro, o que 

é agressão pra um é elogio pro outro, ou não significa nada. Então é uma área realmente muito interessante 

porque vai muito acho que da interpretabilidade humana. Aquilo que a gente entende como o que é certo, e 

interpreta, além de tudo em cima disso, o ser certo e o ser errado pra você baseado em uma cultura. 

 

Você vai trabalhar junto, você tem um objetivo, e você começa a ter esse tipo de problema. Então atrapalha 

mesmo, e isso tudo são situações de projeto. 

 

2. Como você acha que essa diversidade cultural influencia o desempenho da equipe? Você consegue dar um 

exemplo de algo que você viu que melhorou ou piorou muito a equipe. 

Eu acho que tem duas coisas, a questão de melhora, sempre que você consegue um ponto de vista diferente, um 

olhar diferente, pode ajudar, a gente não pode esquecer que projeto é um ambiente ainda no qual existem 

incertezas, mudanças, então você ter mais de um ponto de vista eventualmente abre a porta pra soluções 

inusitadas.   

 

Então eu acho que é uma questão realmente bacana, traz uma experiência, uma coisa que vivenciou. Outra coisa 

que ajuda quando você tá trabalhando em um ambiente multicultural, não raramente a gente tá trabalhando com 

projetos internacionais, produtos que vão ser usados em outros lugares do mundo. Então também vale aí um olhar 

das pessoas falar “Olha, isso daqui onde eu estou não vai funcionar”, “Isso aqui não faz sentido pra gente”. Então 

eu acho que esse tipo de contribuição é boa para o produto final do projeto.  

 

Agora em geral, eu acho que a cultura ela traz mais barreiras para o projeto do que oportunidades. As 

oportunidades são essas né, mas assim acho que ela acaba trazendo muitas barreiras.  

Ah, vamos pensar em mais uma oportunidade, quando a gente está falando, por exemplo, de escassez de recurso, 

quando eu falei desse negócio do Iraque, a Odebrecht também tem planta em Angola. A Angola traz muita gente 
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de fora por falta de mão de obra pra trabalhar nos projetos, então você traz gente qualificada. Então é bom, você 

pega uma cultura, que tem um desenvolvimento melhor, você traz pra cá e então aí vai ficar na parte boa. 

 

Mas indo para o ruim agora, que acho que acontece muita coisa, são hábitos, costumes e também a comunicação. 

Os exemplos de comunicação eu já lhe dei. Eu posso falar uma coisa que nós passamos aqui, logo no início da 

empresa no Brasil, e era um produto novo, que nós contratamos um parceiro para fazer a fabricação de uma 

válvula muito especial, uma válvula grande, pesada, e tal. E era uma coisa bem complicada, vieram dois suecos 

especialistas pra cá, para dar instruções, acompanhar, pois o pessoal não tinha muita experiência nesse assunto.  

 

Então nós fomos pra planta, era um final de tarde, já na fábrica aqui encontramos lá o pessoal que estava 

trabalhando, ele tirou as dúvidas, falou o que poderia melhorar, fez alguns comentários de qualidade, e deu as 

instruções para eles trabalharem durante a noite, porque era um projeto para entregar os equipamentos e a gente 

estava com um prazo realmente bem apertado. No dia seguinte nós voltamos, entramos na fábrica, fomos lá ver 

como é que tinha sido o progresso da noite, chegamos lá estava exatamente igual. E era pra ter avançado muito 

porque a gente estava ali às portas da entrega. E procuramos o pessoal pra saber o que aconteceu. É que eles 

tinham ficado em dúvida em relação a uma coisa, e acharam melhor parar pra não errar. E isso tem muito a ver 

com a nossa cultura, porque justamente pela nossa baixa propensão ao risco, nós temos medo de errar, o erro é 

punido, você tentar fazer alguma coisa por si só nem sempre é bem visto, muito embora dependa muito também 

do nível hierárquico que você está, etc. 

  

Daí nesse caso os suecos eles não entendiam, perguntavam por que eles não tinham tentado, porque daí pelo 

menos a gente corrigia alguma coisa, mas teria tido progresso no resto. E na hora nós falamos que eles ficaram 

preocupados de estar errado. Mas eles falaram “E qual o problema de estar errado? A gente corrige!”. Até eu 

mesmo em um primeiro momento entendi o que o pessoal tinha ficado com medo, mas quando eles falaram 

“Qual é o problema de você errar? Erra e arruma, mas pelo menos faz. A gente podia hoje estar com muito mais 

coisa pronta”. E daí eu fiquei olhando e assim, com outro olhar, porque a gente não está habituado. 

 

[Pesquisadora-autora] É, a gente na verdade não é criado dessa forma, a gente não pode errar. 

 

Não pode errar, porque errar é uma coisa complicada. Por isso que a gente inova pouco também né, por isso que a 

gente não tem um prêmio Nobel.  

 

[Pesquisadora-autora] É verdade. E áreas que eu vejo pelo menos, em áreas de inovação, por exemplo, lá na 

minha empresa, nossa é um problema, porque a galera que está lá pensa dessa forma, estou aqui para testar e 

errar, se eu errei, corrija ou não, e parte pra outra. Mas a empresa em si não é dessa forma, ela não admite o erro, 

o erro significa uma incompetência, falta de maturidade, gasto de tempo e dinheiro, é bem complicado.  

 

É uma incoerência, porque inovar implica em errar muito, aquela frase acho que é do Thomas Edison que ele teve 

três mil tentativas antes de conseguir fazer a lâmpada. Aí perguntaram pra ele como é que ele se sentia por ter 

errado três mil vezes, e ele falou assim “Não, eu descobri três mil maneiras de não se fazer uma lâmpada”. E 

mudou a vida, alguém tinha que encarar todos esses erros, todas essas frustrações e seguir em frente.  

 

3. Em sua opinião, quais os aspectos positivos que essas diferentes culturas, de cada uma das pessoas do projeto, 

podem trazer pro projeto. 

 

A diversidade, diversos olhares, formas distintas pra você olhar um mesmo cenário, enxergar as coisas de uma 

maneira distinta, tudo isso eu acho muito bom e muito interessante, acaba ajudando muito. O projeto precisa 

disso. 

 

4. Em sua opinião, o que você acha que contribui pra que uma equipe de projetos com integrantes com culturas 

tão diferentes, pra que essa equipe seja bem sucedida? O que você acha que é preciso? 

Investir muito em comunicação, isso eu não tenho dúvidas. Na Nalco por exemplo, nós participamos da 

implementação do SAP, foi um projeto de dois anos, eu era gerente regional nessa época, da parte de projetos e 

engenharia, da parte de equipamentos, portanto eu era responsável pela implementação pela perspectiva da nossa 

área. E era na região, na América Latina no Comisul. E o que nós tínhamos era gente de todos os lugares, então 
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você tinha gente do mundo inteiro, tinha gente da Índia, muita gente dos Estados Unidos, tinha pessoas da 

Europa, tinha gente da Austrália, da América Latina, de todos os países. E daí então era todo mundo trabalhando 

junto porque você tem que ter esse sistema integrado globalmente.  

 

Então, o que aconteceu logo no início, cada um com hábitos distintos, por exemplo, tem um lugar que o pessoal 

começa a trabalhar um pouquinho mais tarde, mas gosta de avançar pela noite, uns que chegam realmente mais 

cedo, uns que param para comer em determinado horário, uns que acham que tem que fumar, uns que tem que 

fazer não sei o que não sei que horas, então essa coisa da convivência é muito importante, o jeito de entregar as 

coisas.  

 

Então qual que é a solução, investir muito em comunicação e estabelecer regras de convivência, regras do 

projeto. Então no início falar “Olha, o nosso projeto nós vamos trabalhar juntos, vai ser de tal hora a tal hora, 

você tem uma margenzinha, não precisa chegar exatamente às 8:00, mas entre 7:30 e 8:30 é importante que todo 

mundo esteja aqui no máximo 8:30”. E o horário máximo que as pessoas saem se precisar sair, por qualquer 

coisa, como é que a gente faz pra se achar em um caso de alguma emergência, então como que as pessoas se 

comportariam ali dentro, respeitando todas essas diferenças. 

 

Isso frisa que uma vez que você tem regras, vale pra todo mundo. Isso diminui a chance de conflitos por hábitos, 

por exemplo. Tem que ter um cuidado sempre muito grande na forma das pessoas interpretarem as coisas e bateu-

se muito nessa questão da comunicação, que é possível que as pessoas tivessem um entendimento errado, pra que 

sempre que tivesse alguma dúvida, que tivesse uma outra pessoa junto pra ter um conhecimento melhor do inglês, 

que era o idioma adotado pra poder mediar e ajudar a tirar as dúvidas. 

 

Como tudo foi levado para um lado mais técnico, o lado pessoal começa a perder força. Então não funciona 

muito bem. Eu acho que em resumo então, já que eu dei o exemplo, investir muito em comunicação, e estabelecer 

todo um pacote de regras de convivência para aquele projeto em particular. 

 

[Pesquisadora-autora] Tem regras, mas pelo que você me falou ao mesmo tempo é um pacote de regras com 

determinada flexibilização. 

 

Sim, até mesmo pelo respeito às pessoas que estão lá, porque se não você vai transformar o negócio em uma 

ditadura, daí também já não funciona. Já que o negócio aqui é cultura, eu penso assim, tem aquele trabalho lá do 

Eduardo Raul, que fala duas coisas que são interessantes, por exemplo, a visão de tempo que as culturas têm, a 

nossa cultura o tempo é uma coisa meio, é um pano de fundo. E para algumas culturas do hemisfério norte elas 

tem o tempo mais linear, por conta daquela coisa das estações do ano bem definidas lá, e a gente nunca tem isso.  

 

O tempo para nós, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Então lá, por exemplo, eles estavam lá plantando, 

se a gente pensar nas estações. Então você tem uma época lá de semi preparar a terra, semear, e você vai 

cuidando tudo e aí você tem a colheita. Esse é o seguro de vida, vai chegar uma hora que chegou o inverno e 

acabou tudo. Pra nós, a gente pode estar aqui colhendo em algum lugar, mas estar semeando aqui em uma horta 

um outro tipo de produto, dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então isso criou uma percepção de tempo 

muito distinta. 

 

Quando você coloca pessoas trabalhando juntas uns são mais presos ao cronograma, e nós olhamos o cronograma 

com maior flexibilidade, por isso que a gente tradicionalmente atrasa. Então você imagina você colocar em um 

projeto um alemão, você trabalha com alemães que são muito mais rígidos em relação ao tempo, porque eles têm 

essa visão muito linear, os suecos e os austríacos também, e nós que temos uma visão não tão linear assim, 

obviamente que vamos ter problemas se vamos trabalhar juntos, então tem que ter regra.  

 

A percepção de espaço também. Isso eu assisti uma briga em uma empresa alemã que trabalhei, e uma pessoa 

pegou a caneta do outro, tinha um alemão trabalhando, daí tinha uma caneta lá na mesa e dois brasileiros 

começaram a conversar, um brasileiro precisava anotar uma coisa e viu a caneta do lado e pegou, e o alemão 

ficou muito chateado, falou “Como que você pega a minha caneta e nem fala nada comigo” e daí começou uma 

discussão, o brasileiro dizendo “Então você acha que eu to te roubando?”, e o negócio foi pra esse lado, uma 

bobagem. Mas porque, também a percepção de espaço, nós temos uma certa flexibilidade em relação ao espaço 
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que eles não tem, eles estabelecem limites mais rígidos de espaço. Então o que é propriedade, essa coisa toda, a 

visão deles é um pouco mais fechada do que em relação a nossa. Nós somos um povo de contato, você conhece 

uma pessoa você beija, eles não. 

 

Então tudo isso, seja essa visão de tempo, espaço, ou esses hábitos do dia a dia. Há também um case que vi de 

uma empresa argentina e uma empresa russa de software que os caras perderam o negócio por causa de briga de 

dois gerentes de projeto de lado a lado, e começou com um problema de comida, porque nenhum dos dois era 

habituado com a comida que tinha no país do colega, então quando eles viajavam, para evitar ter que ir ao 

restaurante e comer uma coisa que eles não se sentiam a vontade, eles preferiam de lado a lado ficar sozinhos, 

isso começou a criar um distanciamento, que foi associado a antipatia, da antipatia isso foi crescendo a troca de 

emails agressivo, e tudo começou com comida. 

 

E eu tive, assim não foi problema, porque a pessoa também foi muito clara desde o início, quando tinha nessa 

época do SAP, era um sábado a tarde e nós saímos do trabalho que a gente tava lá bem carregado, e fomos 

almoçar. E daí a gente já não ia mais voltar, que já tinha terminado lá pelo fim de semana, eu levei eles pra tomar 

um chop, e era um indiano, um americano e eu. E nós fomos pra um lugar e o indiano não comia nada, ele olhava 

pra nossa comida com nojo. E eu poderia me ofender, mas você entende que aquilo, que eu também quando viajo 

pra China quando eu via aqueles insetos, barata, eu não vou comer isso, e pra eles não é nada. E se você não sabe 

se portar em uma situação dessa você pode arrumar briga. Então regra, entendimento, empatia, você se colocar no 

lugar do outro, isso é muito importante. 

 

5. Com base na sua experiência, quais as habilidades que um gerente de projetos deve então possuir para gerir 

toda essa equipe multicultural? 

 

Com certeza ser um bom comunicador, ele tem que compreender bem, inclusive as nuances da comunicação, até 

pra poder trazer clareza quando não houver, que nem aquela coisa de “It’s a shame” não, pera lá, não é assim não, 

o cara tá falando é isso, eu conheço, eu já morei lá, eu sei o que isso significa, o contexto é esse, por exemplo. 

Então na comunicação tem que ser bom para lidar com isso, ou pelo menos estar bem cercado, saber suprir essa 

parte da comunicação. A comunicação tem que ser boa. 

 

Tem que ter inteligência emocional, porque se você se fecha porque a pessoa fez uma coisa que você não gostou, 

ou porque não quis comer a sua comida e tal, isso é complicado, aí você se fecha e se irrita então você tem que ter 

inteligência emocional para saber lidar com essa experiência, que é uma experiência que traz uma carga 

emocional razoável, que tem todo o estresse do projeto mais pessoas diferentes juntos, então não é fácil.Eu falaria 

de novo empatia, para você realmente poder se colocar no lugar de todas as partes e, portanto colaborar aí com o 

entendimento e a comunicação de todos. 

 

Tem que ser um bom negociador, entendendo que negociação e gerenciamento de conflitos eles são lados da 

mesma moeda, então você saber gerenciar os conflitos, transformar os problemas em oportunidades, quer dizer, a 

diferença entre as pessoas que é um problema você pode transformar isso em uma oportunidade se você 

conseguir fazer isso virar criatividade através de vários pontos de vista.  

 

E até a liderança, ela tem que ter esse conceito de liderança situacional, esse conceito que é talvez um dos mais 

modernos, que é o conceito de que o líder ele tem que liderar de acordo com o contexto e com o liderado. Então é 

a situação e o liderado, não é só o ponto de vista do líder. Por isso que a empatia é muito importante. 

 

Você vê uma pessoa que está mais preparada ou menos preparada você tem que ser um pouquinho mais assertivo, 

um pouco menos assertiva, tem que ser simplesmente uma pessoa que dá um pouco mais de apoio, uma pessoa 

que precisa só um pouco mais de suporte, ou saber quando tem que delegar totalmente, então acho que isso tudo 

ajuda a diminuir os conflitos e fazer a liderança e o gerenciamento do projeto ser mais efetiva. Então resumindo, 

acho que a inteligência emocional, comunicador, ser um bom líder, empático, um bom negociador, e um bom 

gerenciador de conflitos, acho que isso é fundamental.  

6. Da mesma forma, quais seriam essas habilidades para a equipe de projeto? 
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Eu acho que primeiro a comunicação, de novo, ou pelo menos entender as limitações da comunicação, vamos 

colocar de novo empatia, se você consegue se colocar no lugar do outro acho que boa parte dos problemas se vão, 

e atitude positiva, você não enxergar o desconhecido como uma ameaça, você olhar de forma positiva para aquilo 

que você não está entendendo. Não ver aquela pessoa como um inimigo seu, ele é só diferente. Uma pessoa ela 

tem que estar pelo menos de coração aberto, a gente fala que é pelo menos uma atitude positiva. 

 

7. Cada vez mais a capacidade de trabalhar em contextos multiculturais tem sido exigida tanto dos gestores como 

da equipe. Na sua opinião, como os gestores devem se preparar então para atender a essa demanda? 

 

Aí tem que ler o seu trabalho. O que nós temos hoje de literatura sobre isso? Isso é um assunto muito novo. Quer 

dizer, o assunto não é novo, as culturas sempre existiram, mas essa necessidade de as pessoas trabalharem juntas 

em projetos, ela vem aí com essa palavra que já ficou até muito desgastada que é a globalização. Então todo 

mundo tem que trabalhar junto, não tem jeito, a TI acabou nos aproximando demais. E você trabalha com gente 

de todo lugar, tem cliente de todo lugar.  

 

Então urge aí você ter conhecimento para as pessoas entenderem essas diferenças, e ainda tem pouca coisa. Se 

você pegar Hofstadter que você está usando, Eduardo Raul, são estudos isolados do século passado, o pessoal fez 

por uma necessidade específica de alguma coisa, ou que vivenciaram, ou uma necessidade de um cliente em 

particular. Hoje não é necessidade de uma pessoa ou de uma empresa, hoje é pra todos.  

Portanto, é fundamental que haja mais pesquisas sobre os aspectos culturais, como eles influenciam nos negócios, 

e assim por diante. Seu trabalho ele vem muito a calhar e espero que tenha outras iniciativas. 

 

7a. Dentro do seu trabalho, até pros novos gestores que não tem essa experiência ainda, o que você poderia falar 

para eles melhorarem a performance nessa questão de lidar com diferentes culturas? 

 

Eu entrei em um assunto, a aula minha era sobre isso, foi na quinta feira, de Projetos de Infraestrutura, e nós 

estávamos analisando algumas coisas do Brasil em especial, e eu comecei a falar sobre cultura que o assunto 

entrou por aí, falando que ah, mas o pessoal assume mais risco que a gente e tal, daí entrou no assunto de risco, 

cultura, etc. E eu comecei a falar, o que eu já falei várias vezes, entra pelo menos no site do Hofstede e lê sobre 

aquela cultura, faz uma comparação com a sua.  

 

Você precisa comparar de alguma maneira, que cultura você só percebe por comparação, não tem jeito. Viagem, 

você tem que viajar, porque viajar quando você conhece outra cultura na verdade primeiro você está conhecendo 

você, e você não consegue entender sua cultura se não for por comparação, pra nós isso aqui é isso aqui, é o meu 

mundo, a partir do momento quando você vê outro você começa a perceber o seu. Então você só consegue fazer 

por diferença.  Então tem que viajar, tem que ler sobre o assunto, tem que fazer alguma pesquisa e entender, 

perceber que as diferenças existem e que não é certo ou errado, que não tem cultura melhor ou pior, só tem 

culturas diferentes. 

 

 

8. Em sua opinião, você acha que no estágio inicial de um projeto global, seria interessante identificar as 

características culturais básicas da equipe? Por exemplo, educação técnica, crenças ou idiomas, experiência 

profissional, valores e o modo de vida em geral? Você acha isso importante, e porque sim ou não? 

 

Eu acho que é importante sim, como exemplo até essa que eu vivi aí da implementação do SAP, porque na 

verdade se você olhar pra parte de um projeto de gerenciamento de riscos, uma parte do gerenciamento é a 

prevenção, e a prevenção passa por essa coisa de inicialmente ter uma reunião geral aí para ficar todo mundo na 

mesma página, por assim dizer. Então é você trazer todo mundo para ficar com a mesma base de informações, 

pontos e procedimentos, como você se comportar, e etc. 

Então eu acho importante justamente por isso, porque a energia que você vai perder no projeto se você não tratar 

isso no início isso vai ser problema, você vai ter um monte de problema, então é melhor tratar logo no início, traz 

tudo aqui às claras logo no início, todo mundo entendendo tudo, e daí o caminho melhora. E isso significa 

conhecer pessoas, nós estamos falando não só de entender o projeto, das pessoas se entenderem. Se determinado 

horário uma pessoa precisa parar e virar para Meca, é parte de cultura e você tem que entender isso. Assim como 

tem lugares que você, por exemplo, até esse negócio do Iraque lá, você não pode tomar bebida alcoólica. Tinha 
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um pessoal que trabalhava lá e queria tomar uma cervejinha, isso é crime, você vai preso se você fizer isso, você 

vai pra cadeia e você não pode. Então assim, é importante cada um entender o outro, o lugar, o contexto, é 

fundamental. 

 

8a. Você já teve alguma experiência parecida assim de antes de começar um projeto, de fazer um levantamento 

ou algo parecido? 

 

Talvez não de forma assim tão óbvia, deixar tão transparente e falar “Vamos aqui conhecer uns aos outros”, o que 

eu assisti, voltando ao exemplo do SAP, era mais uma questão de regras de convivência, então isso aí eu acho 

que ajudou demais, foi muito evidente, e o que aconteceu no meio do projeto é que ainda algumas diferenças 

obviamente existiam, aí o pessoal do RH acabou conseguindo uma série de atividades nos fins de semana, que era 

justamente para fazer com que as pessoas saíssem só daquele ambiente do projeto e pudessem criar outros laços, 

porque é um projeto de dois anos, as pessoas iam conviver por muito tempo, e por exemplo, nós fomos pra Brotas 

onde tem as corredeiras, daí assim equipes, a gente tinha que remar junto, aquela coisa toda. Não vou dizer uma 

corredeira perigosa, nada disso, mas assim a gente tinha que fazer equipes trabalhando junto, aprender, em um 

outro contexto as pessoas se ajudando, fora daquela coisa do projeto.  

E teve uma atividade que foi muito bacana também em um hotel que nós fomos, e essa daí era muito de conhecer 

as pessoas, e eu passei lá por uma experiência que foi muito interessante para mim, inclusive. Digamos que 

tivessem 30 pessoas na sala, colocaram 30 folhas de flip chart, uma folha com o nome de cada uma das pessoas 

que estavam lá, e duas colunas grandes, escrito aspectos positivos e negativos daquela pessoa. E você passava por 

todas aquelas pessoas menos a sua, e você tinha que escrever três coisas boas que você gostava e três coisas que 

você não gostava. É muito ruim você ler o que não gostam de você, na hora incomoda, mas depois você 

consegue, se todo mundo está olhando para aquilo e vê aquela particular característica sua, você é levado a pensar 

o que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo um negócio desses, e não tem como, você muda. 

 

E eu me lembro que nós terminamos esse fim de semana cozinhando juntos, então daí tinha que fazer, daí um 

tinha que preparar, você tinha um prazo muito curto, era um projeto né, uma equipe era responsável por isso, 

outra era responsável até por colocar a mesa, de um jeito que fosse legal para todo mundo. E daí todo mundo 

cozinhando junto. Eu achei bacana, foram experiências legais, e foi no meio do projeto porque o projeto era 

longo, então teve primeiro aquelas regras, isso foi na metade do projeto quando você começa a ter um pouquinho 

de conflito, você tem um desgaste das pessoas ali, você começa a pegar antipatia por um, por outro, ai esse cara 

trabalha de um jeito que eu não gosto, esse aqui tá me cobrando isso...aí foi no meio, e eu acho que foi bem 

bacana, teve um resultado muito surpreendente, muito positivo. É, eu nunca esqueci. São coisas de vários anos, 

eu saí da Nalco no final de 2009, já são cinco anos. E isso deve ter acontecido lá pra 2007, oito, nove anos atrás. 

Até hoje falando eu lembro assim com detalhes de tudo que eu podia até.  

 

[Pesquisadora-autora] Muito bem trabalhado e pensado eu acho. É uma coisa assim, até que simples né?  

 

Muito simples. Teve antes toda uma coisa, falar sobre as pessoas, teve uma aula, curso, especialista, palestra. 

Criou-se obviamente ali um preâmbulo né, e depois teve esse trabalho um pouco mais intenso aí.  

 

9. Quais os benefícios que as empresas podem ter com a gestão da diversidade cultural? Por quê? Por exemplo, 

essa empresa que fez esse tipo de trabalho, gerindo essa diversidade. Qual o benefício que você vê? 

 

A gente tem que pensar que hoje o mundo como se costuma dizer, o mundo é menor. E as empresas estão 

precisando crescer uma das estratégias para gente gerar valor à internacionalização. Por exemplo, hoje se a minha 

empresa tivesse mais bem estruturada, se eu não dependesse tanto do mercado brasileiro, hoje nós certamente ok, 

aqui caiu, mas você continua vivendo porque o Chile está bem, e assim vai. 

 

Então a internacionalização é um aspecto muito positivo. E como é que você entra em outro mercado, uma das 

grandes barreiras pra você entrar no mercado distinto é que você não conhece a cultura. Você vai com um 

produto que não cabe lá, não faz sentido. Como por exemplo, vou falar uma coisa bem grosseira, quase uma 

piada, se quiser vender carne na Índia, carne de boi não vai porque não pode, porque é sagrado, então a questão 

de você não conhecer.  
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Eu entendo que a diversidade cultural ela é na verdade um ativo organizacional. É informação que você tem, todo 

mundo quer informação. E você tem informação através da diversidade cultural. Então as empresas que 

conseguem trabalhar isso de forma positiva, certamente conseguem ter mais sucesso nos mercados que elas estão 

aí almejando, porque você consegue interpretar, falar a língua daqueles mercados com mais facilidade. Você 

pode tentar sozinho. Vai conseguir um dia? Vai. Só que aí a eficiência é menor, você vai sofrer mais, vai dar mais 

cabeçada, vai gastar mais, vai demorar mais, então pra mim a diversidade ela é realmente muito interessante pra 

qualquer organização hoje em dia, qualquer projeto acaba tendo um bracinho internacional nem que seja um 

fornecedor, alguma coisa. Então é importante, eu vejo só como grande vantagem.  

 

10. Você consideraria então a diversidade cultural  como uma vantagem estratégica  para a empresa? 

Estratégica, é. Tem todo o ônus né, que vem da diferença. Mas ao mesmo tempo você pode converter isso em 

vantagem estratégica porque é informação, e informação você só tem a ganhar.  
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APÊNDICE 5 – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA NA EMPRESA B. 

 

ENTREVISTA: GP2_15_Oct_2015 

 

1. Quais as principais barreiras para lidar com uma equipe de projetos composta por pessoas de diferentes 

culturas? Você poderia dar um exemplo de dificuldade que você já vivenciou e como lidou com esta situação? 

 

A principal barreira nisso tudo primeiro é a língua, principalmente quando ninguém da equipe fala inglês e cada 

um fala a língua de seu país. Por exemplo, eu tive num projeto que a língua nativa era o espanhol, e a equipe 

brasileira ninguém falava espanhol, e ninguém da equipe espanhola falava português, e muito menos inglês de 

ambos os lados. Então teve um problema sério de comunicação por causa da língua, e também a cultura e a forma 

de trabalhar é muito diferente.  

 

O Uruguai, por exemplo, que era a maior parte da equipe, maior até que o número de brasileiros, eles tem uma 

forma de trabalhar totalmente diferente da nossa. Encerrou o horário de expediente pra eles tá encerrado, não tem 

aquela situação que brasileiro normalmente faz de dar uma esticadinha pra pelo menos acabar a tarefa e ir embora 

depois. Isso com eles é muito difícil, eles não aceitam. Dentre os projetos que eu estive encontrei esses dois tipos 

de barreira. A língua e a cultura de forma de trabalho né. Respeito à rigidez com respeito às normas normais da 

empresa, normas de horário né, fica bem claro. Se é de direito eles também sabem cobrar muito bem, quando 

você cobra os deveres é complicado. 

 

2. Como que você acha que a diversidade cultural de um grupo de projetos influencia o desempenho da equipe? 

Você também tem algum exemplo para comentar? 

 

Assim, a diferença cultural influencia sim no desempenho tanto negativamente quanto positivamente né. É o que 

eu tava falando, no começo teve um grande problema com a equipe uruguaia, porque o cronograma era um 

cronograma muito apertado, e a gente precisava ter certa flexibilidade nos horários principalmente de sair e de 

final de semana. E no início, os uruguaios não aceitavam isso de maneira nenhuma. Aí à medida que eles foram 

vendo que os brasileiros faziam isso com uma certa frequência, eles passaram a adotar o mesmo padrão. Mas isso 

demandou algum tempo. E esse gap de tempo em que eles agiam da forma deles, começou a influenciar 

negativamente os brasileiros, porque os brasileiros falavam assim “Pô, se eles podem ir embora no horário e não 

querem trabalhar de final de semana, porque que eu não posso?”. Então é uma situação de mão dupla tá?  

 

Então tinha o lado positivo, que eles começaram a enxergar a necessidade através dos brasileiros, e teve o lado 

negativo que os brasileiros queriam depois atuar da mesma forma que os uruguaios, ter os mesmos direitos. Aí o 

gerente fica louco. 

 

[Pesquisadora-autora] Você acha que a parte positiva então seria conseguir fazer os uruguaios também com o 

tempo mudar, e o negativo foram as interferências na forma de atuar dos brasileiros, e ainda os questionamentos 

dos brasileiros “poxa eu trabalho e o outro não?”. 

 

Exatamente. Até forma de pagamento ficou questionada. É, porque pra você ter uma ideia, aqui no Brasil 

consultoria não paga hora extra, é banco de horas. Quando os caras são de fora, no nosso caso a filial México e a 

filial Uruguai, eles pagam hora extra. E quando os caras ficavam até mais tarde eles recebiam, e aí a minha 

situação aqui com os brasileiros como que ficava? Aí vinha aquele questionamento “Pô, porque que eles recebem 

hora extra e eu não?”. E nem eu sabia que eles recebiam hora extra, entendeu. Então tem todos esses problemas 

quando você tem uma equipe mista né, com culturas e formas de trabalho diferente. É muito complicada, a gestão 

de conflitos é muito grande. Exige demais dos gestores. 

 

3. Em sua opinião, quais os aspectos positivos que essas diferentes culturas podem trazer para o projeto? Só os 

aspectos positivos, de forma mais generalizada. 

É bem generalizada mesmo, muito embora o jeito de tanto os brasileiros como os outros usam os procedimentos 

dos métodos do PMI né, via de regra, a grande maioria baseada no PMBOK, cada um tem uma forma de 

interpretação né, de uma forma de usar essa ferramenta.  
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O aspecto positivo é que tanto um lado quanto o outro consegue aprender e enxergar a metodologia de formas 

diferentes né. Ajuda no entendimento da própria tecnologia, às vezes a gente aqui tinha uma compreensão de uma 

forma, o uruguaio tinha de outra forma, e de repente a do uruguaio era melhor e a gente passou a adotar a forma 

de atuar sobre determinado conhecimento do PMI através do conhecimento do uruguaio e vice e versa. Então 

essa troca é muito legal. 

 

4. O que você acha que contribui para que uma equipe de projetos com integrantes de diferentes culturas seja bem 

sucedida? Você poderia dar exemplo específico com base na sua experiência? 

 

Eu acho que aí tem a atuação da liderança, a interação entre os grupos, isso tem que ser promovido com muita 

frequência, acho que reuniões de alinhamento pra poder se entender claramente os dois lados né, a equipe como 

um todo, o que se pretende, aonde a gente quer chegar, pra não deixar fugir o copo. Porque principalmente quem 

tá fora de seu país de origem queira ou não às vezes bate o desanimo e uma certa depressão né, e isso acaba 

interferindo no projeto.  

 

Então fazer interações constantes, procurar aproximar as equipes uma da outra, ajuda bastante pra manter o 

ânimo e alcançar o sucesso do projeto. Eu estive em dois projetos dessa situação, a gente procurava com uma 

certa frequência ter algum tipo de happy hour, coisas desse tipo né, churrascos, pra poder desestressar o pessoal 

de fora pra que a gente pudesse manter os ânimos né, pra dar continuidade no projeto de uma forma tranquila.  

 

[Pesquisadora-autora] E você aumenta a integração das pessoas com isso, você consegue conhecer um pouco das 

pessoas com quem trabalha fora do ambiente da empresa. 

 

É, tem algumas situações que apesar de você aumentar a integração da equipe os desafetos continuam né. Passa a 

ter só o respeito profissional, mas o que importa é que alinhava pra gente chegar num objetivo comum que era o 

sucesso do projeto. 

5. Quais as habilidades que um gerente de projetos deve ter para gerir uma equipe multicultural? O que você acha 

que esse cara deve ser e agir pra lidar com essa equipe? 

 

Transparência, objetividade, comunicação clara, orientação voltado ao foco do projeto, e tem que ser um bom 

ouvinte porque como você está lidando com gente de fora, que tem cultura diferente né, eu acho que primeiro a 

gente tem que ouvir muito pra depois poder dar qualquer opinião, dar qualquer orientação, porque como é de 

fora, língua diferente, cultura diferente, é bem complicado porque quando você tá lidando com uma equipe 

multicultural, aqueles que são da sua cultura é muito mais fácil você passar o que você tá pensando né.  

 

Aí quando você tá com pessoas de outra cultura, antes você tem que expor o que tá acontecendo e antes de 

qualquer coisa, antes de o que você imagina o que deva ser feito, você tem que procurar o vírus pra primeiro 

saber se eles entenderam corretamente o que foi passado, e também você entender quais estão sendo as 

verdadeiras dificuldades deles, porque aí pra depois poder alinhar. Fui claro? 

 

6. Da mesma forma que o gestor, quais seriam essas habilidades para a equipe de projetos?  

 

Tem que ser uma equipe desprendida né, de laços, desprendida não, que desprendida vai dar a impressão de que o 

cara tem que ser um largado na vida né, mas a equipe principalmente os que estãovindo de fora eles tem que estar 

dispostos a abrir mão do relacionamento né, pessoal, familiar, se focar no projeto, tá focado com o projeto. 

 

A equipe como um todo tem que ter muita interação apesar das diferenças, não pode haver disputas internas né 

“Eu sou mais, você é menos”, que a gente sabe que existe isso, e tem que deixar de lado os preconceitos, porque 

pode parecer ou não, brasileiro tem muito preconceito. Nos outros países também tem muito preconceito quanto o 

brasileiro. Percebi muito isso, na pele inclusive. Tudo que eu mandava fazer eles ligavam pro Uruguai pra saber 

se podia fazer ou não. 

 

7. Cada vez mais a capacidade de trabalhar em ambientes multiculturais tem sido exigido tanto dos gestores como 

da equipe. Em sua opinião, como os gestores então devem se preparar para atender a essa exigência?  
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Aí é muito complicado porque depende de cada um dos projetos né. Mas antes de mais nada, eu acho que o 

gestor ele deveria ter pelo menos um pouco de conhecimento da cultura das pessoas que estão vindo pro projeto. 

Vamos imaginar se tem um projeto com tríplices culturas né. A dele própria ele sabe como que é, mas ele 

deveria... a gente, eu ia falar a gente porque como um gestor né, a gente passa a ter pelo menos um pouco do 

conhecimento da cultura das pessoas que estão vindo.  

 

E se possível até ter conhecimento do currículo de cada componente da equipe. Porque uma avaliação [...] avaliar 

o currículo com uma avaliação psicológica né, pra gente poder saber como que é cada um dos componentes, pra 

poder saber como lidar com cada um deles pra não ser uma caixinha de surpresa, que acontece muito da gente 

receber muitas caixinhas de surpresa. 

 

[Pesquisadora-autora] Essa da avaliação psicológica você teve alguma coisa semelhante a isso, você já viu ou 

não? 

 

Eu já vi, mas nos meus projetos nos últimos anos foi tudo caixinha de surpresa. Inclusive aí depois eu soube que 

em dois projetos me mandaram em cada um deles um consultor que a filial não queria mais, ou vinha pro Brasil 

ou eles iam mandar embora. Eles se descartaram do problema e passaram o problema pra filial aqui do Brasil.  

 

Aí você tem uma avaliação sabe como o cara foi coisa e tal, você pode até selecionar quem você vai por na 

equipe. Isso era um fato até 2005, era normal de acontecer. Na equipe do projeto tanto pelo lado da consultoria 

como pelo lado do cliente, a gente fazia uma entrevista antes com o key user, com possíveis key users, e uma 

entrevista com os consultores pra depois montar a equipe. Hoje essa pratica foi abandonada. Aí eles que mandam 

os caras e vêm tudo imposto e você recebe um monte de caixas de surpresa e você tem que lidar com isso. 

[Pesquisadora-autora] Há então a possibilidade da consultoria mandar as pessoas já com uma avaliação 

psicológica ou perfil comportamental? 

 

Há sim, lógico. Pensa dessa forma, quando você vai admitir um funcionário você não passa por todos esses 

processos? Um projeto não é uma empresa a parte da empresa, porque não adotar o mesmo procedimento? 

Porque aí depois o gestor não pode dizer “Pô, você me mandou esse cara, eu não opinei”. Entendeu? 

 

8. Em sua opinião, no estágio inicial de um projeto global, você acha que seria interessante identificar as 

diferenças culturais básicas dos integrantes do projeto? Por exemplo, a educação técnica, o idioma, crença, a 

experiência profissional, modo de vida em geral?  

 

Com certeza, lembra que eu falei que uma ou duas perguntas atrás que o ideal seria o gestor do projeto conhecer 

um pouco da cultura da equipe que ele tá e com a qual ele vai trabalhar? Com certeza, isso ajudaria muito.  

 

[Pesquisadora-autora] E por quê? Você já teve alguma experiência semelhante que possa citar? 

 

Eu tive a experiência de trabalhar e não ter tido esse conhecimento. Influenciou porque quando você não tem esse 

conhecimento você vai agir com todo mundo da mesma forma que você sempre agiu, como se você tivesse no 

seu ambiente natural. E um projeto com uma equipe multicultural você não pode agir dessa forma, você tem que 

entender a cultura da pessoa pra poder interagir com ele. O fato de você não conhecer a cultura pode te causar 

transtornos. Então se você só conhecer um pouco da cultura de como que eles vivem no país deles, como que é o 

relacionamento profissional deles com o projeto ou com a empresa, ou com o que quer que seja de seu país, 

facilita muito a gente entender.  

 

Vou te dar um exemplo, eu fui pro México, e eu não conhecia a expressão “Un ratito”. OK? Aí nós chegamos lá, 

nossa infraestrutura tava toda parada, os consultores não conseguiam trabalhar nada porque nenhum desktop 

funcionava, a gente não podia espetar os nossos notebooks na rede, por uma questão de segurança e sigilo né, e 

eu fui atrás do responsável pela infraestrutura. Aí o cara falou pra mim “Um ratito”, eu imaginei bom “Um ratito” 

deve ser um minuto.  

Voltei pra minha mesa, passou uma hora nada, duas horas nada, três horas nada, e eu fui perguntar pro outro 

mexicano o que era “Um ratito”. Ele falou pra mim depende, vai de um segundo a infinito, depende da boa 
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vontade da pessoa. Se eu tivesse conhecimento dessa situação, por exemplo, é um exemplo bem simples, mas é 

que pega, eu não ia esperar eu ia falar pra ele naquele momento na sala. É uma questão cultural. 

 

[Pesquisadora-autora] Seria, por exemplo, pra nós brasileiros “Eu vou ver”? 

 

“Eu vou ver”. “Já já eu to lá”. Exatamente isso. Se você conhecer um pouco da cultura ajuda na sua gestão, na 

sua integração, ajuda você na sua própria integração com eles e ajuda você auxiliar na integração entre as 

equipes. 

 

9. Quais os benefícios que as empresas podem ter com a gestão da diversidade cultural e por quê? Quais os 

benefícios você enxerga se gerir essa gestão cultural? 

 

Primeiro que eu enxergo que as unidades deixam de trabalhar de forma separada, né. Eu acho que através disso 

você começa a promover uma maior interação entre as unidades. O outro benefício é como eu disse, quando você 

começa a misturar culturas né dentro de um mesmo projeto, você tá trazendo conhecimentos novos porque cada 

um trabalha de um jeito dentro da sua própria cultura, e você trazendo várias culturas pra dentro do projeto você 

consegue disseminar outros conhecimentos como podem disseminar coisas que também não vale a pena, né. Tem 

que saber separar o joio do trigo.  

 

Mas o maior benefício é trazer novos conhecimentos pra dentro da equipe. Por exemplo, nós trouxemos uma 

consultora que dominava o Microsoft Project de uma maneira absurda, e também tinha um conhecimento muito 

amplo do aplicativo. Então com isso ela disseminou o conhecimento dela e ajudou todo mundo a poder trabalhar 

de uma forma legal.  

Ela não deixou conhecimentos só com ela, porque tem gente que guarda só com ele né, faz questão nenhuma de 

repassar, porque enxerga que o cara do lado é um concorrente, mas de qualquer maneira, mesmo com esses caras 

você sempre consegue absorver alguma coisa diferente, uma forma de pensar diferente. 

 

10. Em sua opinião, a diversidade cultural pode ser considerada uma vantagem estratégica para a empresa e por 

quê? 

 

Pode ser sim uma vantagem estratégica competitiva porque misturando a diversidade cultural, a empresa prepara 

as equipes pra atuar em qualquer ambiente, em qualquer país. Ela pode atender qualquer outra restrição se for 

necessário, com relação a cultura, a pessoa poder atuar em outros países, ter contato com novas culturas, novas 

línguas, eu acho que é uma vantagem sim.  

 

Tanto é que a minha maior frustração foi não ter ido para o Marrocos. É, quando a gente terminou o projeto do 

México era pra ter ido pro Marrocos né, só que lá tem um problema muito sério, eles não falam inglês. Eles falam 

a língua oficial do Marrocos, é o francês, só que eles têm 115 dialetos marroquinos. E quem fala francês? É o 

pessoal do staffing de fábrica né, o pessoal de engenharia de produção, média gerência, falam 1 dos 115 dialetos, 

então eles desistiram do projeto por causa desse problema, entendeu. O que foi que a gente fez, a gente repassou 

conhecimento, a gente fez um roll out pro pessoal da Espanha, porque a unidade do Marrocos ela respondia pra 

Espanha e o pessoal da própria empresa na Espanha que fez o papel de multiplicador. A gente não foi, foi uma 

pena, mas eu acho que sim, agrega bastante pra empresa. 

 

[Pesquisadora-autora] E aí em sua opinião é estratégia competitiva porque a empresa ela por si pode criar, montar 

essa equipe? 

 

Exato. É assim, toda empresa quando faz esse tipo de coisa ela corre um risco né, porque ela tá formando uma 

mão de obra diferenciada. E essa mão de obra depois pode ir pro mercado. Você tá treinando mão de obra pro 

mercado, mas o foco principal em uma situação dessa é você formar uma equipe diversa né, pra poder atuar em 

qualquer lugar. 
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APÊNDICE 6 – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA NA EMPRESA C. 

 

ENTREVISTA: GP3_22_Oct_2015 

 

1. Quais as barreiras para lidar com uma equipe de projetos composta por pessoas de diferentes culturas? Você 

teria assim, um exemplo até para me dar em que você vivenciou essas dificuldades e como você conseguiu lidar 

com elas? 

 

Tá. Bom, eu já participei de projetos de prestação de sistemas na Argentina e no México né, e eu já fiz algumas 

coisas, alguns trabalhos também pra empresa lá na Europa e pra Ásia. Mas acho que o mais tempo que eu fiquei 

foi com o pessoal da Argentina e do México. É sempre é complicado, né? A diferença cultural é uma coisa que 

começa com a questão da língua primeiramente né. Primeira coisa é todo mundo se entender e acertar a 

comunicação, tá.  

 

Então a questão da comunicação, garantir que o outro lado esteja entendendo e esteja alinhado com o que precisa 

fazer no projeto, é um problema. E aí às vezes é usado pra justificar algumas coisas, entendeu. Então o que  

acontece às vezes “Ah, mas eu entendi determinada coisa de determinado jeito”, mas é porque fica mais fácil 

entender de um outro jeito e aproveita também a questão da barreira da língua pra justificar algumas coisas. Estão 

assim né, no limite, mas no geral é mais garantir que as informações estejam corretas pros dois lados.  

 

É... Tem as questões mesmo de comportamento e de questão cultural dos próprios países né. Por exemplo, a 

Argentina né, eu lembro que quando a gente fez um trabalho lá, eles são um povo que são bem criteriosos, mas 

eles também sempre acham que o que eles fazem é melhor do que os outros né. Então, é... Até você provar que o 

que você tá fazendo tá correto demora um pouco pra ganhar confiança. A nossa sorte é que como nós somos a 

matriz né pra operação, e nós somos o país que controla o processamento de dados, pra gente foi mais fácil.  

 

Mas havia muita desconfiança assim com relação ao que a gente tava fazendo, se tava certo ou não. Tinha uma 

certa resistência num primeiro momento a usar os sistemas, então tinha a questão de usar as planilhas tudo como 

sistemas auxiliares, então tem uma barreira aí pra ser derrubada. Mas depois foi super tranquilo, depois que a 

gente adquiriu essa confiança eles foram super parceiros. 

 

No caso do México, eles têm uma coisa que é bem engraçada. Eles acham sempre que, que eu acho que eu falo 

que é uma questão um pouco de autoestima, que por estar distante a gente pode não tá olhando, sabe uma coisa 

meio de vídeo mesmo, de igual novela mexicana? Eles têm um pouco disso. Eles sempre acham que “Ah, mas 

nós estamos longe, ah, mas só porque nós somos menores” não sei o que... Então eles têm um pouco disso.  

 

É. Quando a gente tava lá, eu tive a oportunidade de ir pra lá duas vezes, eles recebem a gente super bem, é um 

povo bem bacana, é um povo que gosta muito de história, que gosta de falar da história deles e se orgulham da 

história deles. Eles têm uma questão bem interessante que eles têm uma admiração pelos Estados Unidos maior 

até que a nossa né. Então acho que talvez até pela proximidade né, então eles tem essa admiração e eles querem 

fazer tudo parecido com o que os Estados Unidos faz.  

 

[Pesquisadora-autora] Então, é, eu sempre ouço, todo mundo fala muito bem dos mexicanos e que recebem muito 

bem as pessoas. 

 

Eles recebem muito bem. A Argentina também, eu tive sorte, eu fui bem recebido na Argentina também, mas os 

mexicanos também são bem legais, assim. É... Mas eles têm uma questão deles acham, é não sei se é porque 

talvez eles foram meio oprimidos pelos Estados Unidos, às vezes eu acho que eles se sentem um pouco 

sacaneados, assim, sabe? Eles têm muito medo de estar sendo sacaneados em alguma coisa, e eu acho que tem a 

questão também de poder, né.  

 

Que acho que uma questão importante em projeto assim né, quem que é a empresa ou a unidade que tá 

controlando, que detém o poder do projeto, acho que isso é bem importante. E aí acaba tendo uma relação né de 

quem manda e quem obedece, e eu vou seguir, mas eu vou seguir porque, mas porque que foi escolhido da 
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solução de um determinado país em detrimento de outro, porque que a solução de um país é melhor que a de 

outro, acho que tem uma relação de poder interessante, toda vez. 

 

Tem a questão de horários, de adaptação de horários, mas aconteceu mais no caso do México, porque da 

Argentina tinha um horário de verão, porque o horário de verão nosso era o horário de verão deles. Então tem 

uma adaptação e aí acaba entrando nesse “Ah, mas eu preciso de alguém que me atenda no horário, não tem 

ninguém que atenda”, aí você tem que deslocar uma parte do time pra atender. Às vezes a negociação pra 

reuniões é uma coisa às vezes complicada porque que horário que é melhor fazer, o horário de almoço deles é 

um, o nosso horário de almoço é outro, nosso horário de entrada é um, né. Então tem isso também. 

 

E tem uma questão também que é interessante e também isso aconteceu nos dois países, é em fechar uma solução 

que atenda mais de um país né. No nosso caso a gente tentou a nossa estratégia foi de o máximo possível ter uma 

mesma solução pra todos os países. Mas sempre eles quiseram colocar alguma coisa “Ah, mas a minha operação 

aqui no México é diferente nisso, nisso e nisso”. “Ah, mas aqui na Argentina a gente faz assim, assim e assado”.  

 

Além das questões fiscais que a gente sabe que são diferentes, o restante da operação deveria ser muito parecida, 

porque a gente vende roupa do mesmo jeito que vende lá vende aqui, vende em qualquer lugar do mundo. Mas 

eles sempre vieram com esse discurso “Ah, mas a minha operação”, “Ah, mas aqui eu faço desse, desse e desse 

jeito”.  

 

Então teve que ter muita negociação, muita paciência pra tentar fazer convergir todas as ideias, e aí o quanto 

antes a gente conseguiu fazer eles participarem do desenho das coisas, participar da tomada de decisão, foi mais 

fácil pra gente conseguir o buy-in deles entendeu, porque senão era mais complicado toda vez que a gente tentava 

decidir e mostrar alguma coisa sempre acabava gerando algum retrabalho. 

 

[Pesquisadora-autora] E você acha então que a palavra aí envolvimento é muito importante? 

 

Ô! E quanto antes melhor. O envolvimento é mega importante e o quanto antes melhor, principalmente na 

tomada de decisão quando envolve mais de um país. Então eles têm que participar pra se sentir realmente parte 

do projeto. 

 

2. Como você acha que a diversidade cultural influencia o desempenho de uma equipe? Você poderia dar um 

exemplo concreto com base na sua experiência? 

 

Geralmente, os países eles tem, é que é uma questão cultural e até pela dinâmica de trabalho eles tem 

desempenhos diferentes né. É... Então assim, cada país tem uma característica talvez diferente. Eu lembro assim, 

que eu me recordo, é... A Argentina era muito organizada tá, com relação aos projetos né, muito disciplinada, 

então na hora da execução dos projetos era muito disciplinada, é... No caso do México eu lembro que uma 

característica boa que eles tiveram, eles também eram bastante organizados, mas eles tinham uma característica 

muito forte de cobrar, mas no sentido bom de como as coisas andaram. Então follow up, follow up. Então assim, 

o México era muito bom e é uma coisa que eles sempre brigavam que assim, a gente tem que aprender com eles 

né, porque eles eram muito bons de fazer follow up tá.  

 

E documentar decisões também. Todas as decisões que eram tomadas eles registravam, então eles eram bons 

nisso. Agora o argentino era muito bom com relação a processo de negócio, sabe? A fechar o processo de 

negócio e seguir e garantir que todo mundo dessa equipe, o processo de negócio, pra que o projeto desse certo. 

Eu lembro muito disso de coisas que marcaram, de ter uma disciplina bem forte com relação a fazer com que os 

processos andassem. A gente, brasileiro.  A gente é mais improviso. 

 

[Pesquisadora-autora] É mesmo? Ficava nítido isso? 

 

Ah sim, em alguns momentos sim. Eu sentia um pouco mais de planejamento por parte dos argentinos em relação 

à gente, e a gente era um pouco mais improvisado. Só que por outro lado, acho que, o que tem de vantagem pra 

gente, a gente é mais flexível e a gente consegue se adaptar aos imprevistos melhor né. Mas é diferente. 
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[Pesquisadora-autora] Um faz planejado, o outro no improviso? 

 

Sim. Ah, gerava às vezes alguns conflitos, né. No caso da Argentina o fato deles serem, por exemplo, ajudava a 

gente. Eu acho que daí a gente procurava, deixava até eles meio como se essa parte de deixar as coisas mais 

preparadas. É... Agora a questão do follow up às vezes (e aí falando mais do México), soava meio como cobrança 

e a gente ficava às vezes meio chateado, tipo, eles só cobram a gente mas quando é a parte deles eles meio que 

esquecem né. Então rolava um pouco disso assim tipo ah, eles são bons pra cobrar a gente né. Então tipo, ah... 

Eles tão com tempo pra cobrar, então ao invés de ficarem trabalhando eles ficam só cobrando... Não era 

totalmente verdade né, eles estavam cobrando pras coisas acontecerem, mas aí né, calor do projeto mesmo né, 

então tudo bem. 

 

3. Em sua opinião, quais os aspectos positivos que essas diferenças culturais de cada um dos integrantes pode 

trazer pro projeto?  

 

Ah. Eu acho que a diversidade é sempre boa né. Quando você traz pontos de vista diferentes, forma de trabalho 

diferente, se você tiver maturidade pra trabalhar com isso é sempre bom. Então por exemplo, quando você traz 

alguém que é mais planejado que você, ou traz alguém que te cobra um pouco mais, ele faz você subir um pouco 

a tua régua também e se organizar um pouco melhor, se preparar um pouco melhor, né. Então fazer com que as 

coisas andem melhor. Então acho que esse é o lado positivo, né.  

 

É... Se tiver coisas que o outro país, determinado país faz melhor do que a gente, porque não aprender? Você só 

tem que tá aberto pra esse aprendizado, mas é... Não tem problema nenhum né. E por outro lado, essa diversidade 

ela força com que você tenha que se adaptar, você aprender a negociar né, aprender a respeitar também as 

diferenças, aprender a também se impor em determinados momentos né.  

 

Em determinados momentos tem que falar assim “Olha, vamo lá. Aqui tá quem tá conduzindo esse projeto é a 

gente, a gente sabe o que tá fazendo”. Em um momento tem que se posicionar né “Então fica tranquilo, confia 

que a gente sabe o que tá fazendo”. Então é um aprendizado. De certa forma, em alguns momentos eles são meio 

clientes da gente, né, tem os momentos que eles ficam se comportando como parceiro, tem os momentos que 

ficam se comportando como clientes.  

 

Então é sempre bom também, que às vezes na hora quando as coisas apertam a gente não vê né, mas eu considero 

assim os períodos que a gente teve de projeto com outros países um dos dois períodos que eu mais aprendi, 

porque quando tá tudo correndo 100%, e brasileiro é um povo que é um pouco diferente dos demais né, a gente 

tem um pouco de receio de dar feedback, né. Ah, a gente sempre fica tentando minimizar, falar com jeitinho, não 

sei o quê, né. E o mexicano já fala um pouco mais, e mesmo o argentino acho que é um pouco mais direto. Mas é 

franco, acho que a gente tem que aprender com isso e tentar trabalhar. Então tem diferença mesmo. 

 

4. Em sua opinião, o que contribui pra que uma equipe de projetos com integrantes de diferentes culturas seja 

bem sucedida? O que contribui pra essa equipe ser bem sucedida, ela sendo assim, tão diversa? 

 

Eu acho que primeiro ela tem que ter boa vontade com os outros membros que sejam diferentes ou de outro país 

né, paciência pra poder lidar com todas essas questões. Ela tem que ter o mínimo de organização né, porque 

senão vira uma bagunça e você não consegue fazer nada né, tem que ter o mínimo de organização, de disciplina 

né, as regras tem que estar claras pra todas as partes né, então tem que saber bem os papéis de responsabilidade 

de cada um dentro do projeto pra evitar de dar problema.  

 

Tem que ter conversas de feedback né, às vezes conversas difíceis pra ir acertando as coisas ao longo do 

caminho. Não dá pra ficar falando que tá tudo bem e depois no final ficar jogando a culpa nas costas dos outros, 

então tem que ter conversas. Acho que o segredo mesmo é comunicação, comunicação é a chave.  

 

E aí assim, escrita, é conversa, é ata de reunião pra garantir que as coisas, principalmente quando né, idiomas 

diferentes, então acho que aí a parte escrita aí acaba sendo importante que daí você garante na revisão de que 

todo mundo tem o mesmo entendimento né. É comunicar, é ter boa vontade, é... Ter um modelo mental aberto né 

pra receber também coisas, contribuir, mas também receber né, ajuda aí, o feedback e tudo mais. 
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5. Quais as habilidades que um gerente de projetos deve possuir para gerir uma equipe multicultural? Que você 

acha que esse gerente precisa pra trabalhar nesse mundo aí tão diverso, diversificado? 

 

Ele tem que ser um bom negociador, tem que ter um cara com poder de liderança alta, assim, que seja 

reconhecidamente um líder né, tenha credibilidade, que ambos os times possam confiar nele, possa ter confiança 

de ambos os times. Pra mim acho bastante importante a questão de conhecer a língua das outras culturas, isso 

ajuda muito. Isso me ajudou muito em vários momentos.  

 

É... Conhecer um pouco dos aspectos culturais de cada país que você tiver lidando, então você ter um cara que é 

atento a essas questões culturais, como abordar né, acaba sendo a parte da comunicação, como que eu abordo 

outras culturas. É que é, por exemplo, o México que é latino né, Argentina tudo bem, mas vai trabalhar com 

japonês ou com alemão, é mais complicado ainda. Então você tem que ir conhecendo, não adianta fingir que é a 

mesma coisa que não é. Não são a mesma coisa e muitas vezes acabam se ofendendo ou nos ofendendo, porque a 

gente talvez não entende que é o jeito às vezes deles né, então é importante conhecer que esse também é o nosso 

jeito né. Então ter uma pessoa assim, com disposição, porque assim, acho que tem que ter disposição pra ir de 

mente aberta pra tentar entender também esses aspectos, né. Não é só, é... Um cara que sabe falar inglês... Não, é 

o cara que tá aberto a entender a cultura do outro lado, que tenha interesse né, e é muito da lente que você coloca 

né. Se você achar que o outro cara do outro país só vai querer levar vantagem você já começou errado né. Então 

você tem que ter uma pré-disposição boa pra usar a lente correta pra fazer as coisas darem certo, né. 

 

6. Da mesma forma que um gerente de projetos precisa dessas habilidades, quais seriam essas habilidades pra 

equipe de projetos? 

 

É... Eu acho que flexibilidade, tem a questão da empatia né, de se colocar um pouco no lugar do outro porque tem 

gente que só fica reclamando “Ah, mas fulano não fez, beltrano não entende”, acho que tem que praticar isso em 

vários momentos, principalmente nos momentos de crise tem que se colocar no lugar do outro, que ele pode tá 

com uma operação sendo afetada, ou com uma pressão grande do lado de lá, então tem que ter essa capacidade de 

se colocar no lugar do outro.  

 

É... Tem que ser uma equipe que tenha respeito né pela cultura dos outros, acho que é bem importante... Isso acho 

que vale tanto pro gestor quanto pro time, tem que ser pessoas que respeitam, sejam pessoas bem educadas né, 

então [...] e que sejam profissionais né, não fiquem levando as coisas pro lado pessoal porque acho que aí quando 

você tá falando com outros países isso é mais importante ainda né, não levar as coisas pro lado pessoal, que a 

gente tem uma tendência aí de levar as coisas pro lado pessoal, ao invés do lado profissional, principalmente 

quando o feedback não é bom. 

 

7. Cada vez mais a capacidade de trabalhar em contextos multiculturais tem sido exigida tanto dos gestores como 

da equipe. Em sua opinião, como os gestores devem se preparar pra atender a esta exigência? 

 

É, eu acho que a equipe ela tem que ser uma equipe mais sênior né, uma equipe de alta performance né, uma 

equipe de pessoas que já tenha experiência em tratar por exemplo com projetos com outros países, com outras 

culturas. Não dá pra entrar com um time totalmente né despreparado, tem que ter pessoas que assim “Não gente, 

é assim mesmo! [...]”. Então tem que ter pessoas com experiência né, tem que ter alguém no time já com 

experiência internacional né, com um pouco mais de bagagem.  

 

A questão do idioma é importante né, acho que o time tem que cada vez mais tem que ter pelo menos o inglês pra 

ajudar na comunicação né, o espanhol também ajuda bastante, mas acho que o inglês, com o inglês você resolve 

boa parte dos problemas, então essa questão da língua é importante. É... Eu acho que é mais isso, e uma equipe 

preparada que saiba usar a tecnologia a favor do que a gente tá fazendo aqui né, então usar a tecnologia a favor 

do trabalho com equipes multiculturais, multipaíses. Então cada vez mais acho que a tecnologia vai ter que 

contribuir pra isso, né. 

 

[Pesquisadora-autora] Perfeito! Mais alguma característica comportamental você consegue falar? Assim... que 

você acha que é importante? 
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De soft skill? Falei de empatia, falei de educação, de paciência, é... Conhecimento técnico é meio pré-requisito 

até porque pra ajudar a fechar as questões mais rápido né. É que isso aí independe de ser multicultural ou não né, 

acho que isso aí vale pra tudo né. Pensando no contexto do multicultural, é... Eu acho que tem que ser pessoas 

que tem [...] que gostam de trabalhar com pessoas de outras culturas né, acho que tem que ter uma pré-disposição 

pra trabalhar com pessoas de outras culturas né, senão fica um pouco difícil. Tem gente que não gosta, tem gente 

que não gosta nem de sair fora do país né, então... Aí ela vai ter mais dificuldade. 

 

8. Em sua opinião, no estágio inicial de um projeto global, você acha que seria interessante identificar as 

diferenças culturais básicas dos integrantes do projeto? Por exemplo, a educação técnica, idiomas, crenças, 

experiência profissional, hábitos sociais, modo de vida em geral? Se sim, por quê né, e se não também por quê, e 

se você já teve alguma experiência similar a isso. 

 

Eu acho que é super importante. Eu acho que infelizmente as empresas elas não tem isso de forma estruturada, 

né. Acho que isso é tipo uma imersão, acaba acontecendo meio de forma informal, você acaba indo pra um lugar, 

pra conhecer, mas não de uma forma assim, bem estruturada.  

 

[Pesquisadora-autora] Tá, então só retomando... Você disse que considera muito importante, mas que isso não 

tem nas empresas de forma estruturada? 

 

Isso. De uma viagem, às vezes você faz uma viagem pra conhecer determinado país que é do projeto, ou 

geralmente acontece o contrário, o país que tá encabeçando o projeto é visitado pelos outros países né, mas não 

tem uma coisa assim “Não, vamos falar um pouco dos países envolvidos, como são as pessoas.”. Acho que isso 

não acontece infelizmente de forma estruturada.  

 

Vem acontecendo ao longo do projeto, você vai e assim, dependendo muito da habilidade do gestor do projeto, 

das pessoas que estão encabeçando o projeto em passar essas informações tanto pro time quanto pros sponsors, 

pra quem for [...] todos os stakeholders envolvidos no projeto, mas não que seja isso uma prática que sempre 

acontece em todos os projetos, que tenha um roteiro ou planejamento, isso não acontece.  

 

É até bom se isso acontecesse né tipo um on board assim, vamos comparar lá dos países, como funcionam né. Até 

quando você vai falar de papéis e responsabilidades poderia ser um gancho pra falar um pouco dessas questões 

culturais, mas isso hoje não acontece não. Quando a gente fala de papéis e responsabilidades no projeto, 

geralmente é no início, quando você vai falar de kick-off e tudo seria o momento pra falar talvez um pouco disso, 

aproveitar pra já colocar todo mundo na mesma página, tratar também de uma forma até leve né, falar um pouco 

das diferenças.  

 

[Pesquisadora-autora] Mas você acha que é legal falar até da formação da pessoa , e assim tudo junto? 

 

Não, aí não, mas falar assim das questões de uma forma mais ampla né, falar das questões do país, das questões 

culturais, as característica de cada país, então não, isso não, a parte pessoal acho que pode falar em outro fórum, 

aí dependente de quem vai trabalhar com quem, aí você coloca coisas, dados pessoais é uma coisa é mais 

complicada né, mais sensível. Mas nos termos gerais de cultura, de horários, né. 

 

9. Quais os benefícios que as empresas podem ter com a gestão da diversidade cultural e por quê?  

 

É... Primeiro quando você traz pontos de vista diferentes. Então, eu acho que é sempre bom você ter mais de um 

ponto de vista né, porque aí acho que a solução fica mais rica né, não fica viciada né. Você tendo mais de um 

ponto de vista é sempre bom ou pra validar o que você tá pensando ou pra você contribuir com o de alguma outra 

parte, então acho que é sempre produtivo né. Tem que ter maturidade porque às vezes você ser questionado e 

nem todo mundo lida bem em ser questionado né.  

 

[Pesquisadora-autora] Então você acha que sim, que traz benefício fazer a gestão da diversidade cultural na 

empresa? 
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Sim. E aí assim se você não fizer isso, não optar por fazer isso você não vai ter sucesso na implementação em 

mais de um país. Então você tem que trazer as pessoas perto, as outras culturas pra poder contribuir né, não tem 

como. Não dá pra ser goela abaixo né, não dá mais hoje no mundo pra ser as coisas assim né, tem que tentar 

algumas coisas acontecem, mas aí a resistência é tão grande que assim, não é a melhor alternativa.  

 

Pode acontecer, mas não é a melhor alternativa né. Então você vai ter sempre aquelas pessoas que ficam “Ah, 

mas a matriz fez”, “A matriz obrigou”, acho que é muito mais fácil você trazer eles pra contribuir e mesmo assim 

você vai ter como resistência, mas pelo menos você consegue trabalhar com essas resistências né, do que você 

tentar só por goela abaixo e pronto né, acho que é pior. 

 

[Pesquisadora-autora] Você faz isso na sua empresa? Tem algum tipo de gestão da diversidade cultural ou não? 

 

Então, a gente em projetos muito grandes a gente envolve às vezes o RH e aí vai muito assim, no nosso caso teria 

muito sponsorship dos presidentes tudo né, pra garantir tanto o engajamento das pessoas como definir bem os 

papéis e responsabilidades de cada um né.  

 

É... E assim, com todo o projeto grande tem transformação pra garantir que as pessoas também elas vão se 

beneficiar com o projeto né, então eles têm que ter de cima pra baixo né, eles têm que ter olhar, só grandes porte, 

se não é difícil, porque a questão assim, em projetos de vários países tem a questão do poder né envolvido, então 

aí quando envolve poder e se é um projeto de transformação grande, tem que ter um patrocínio do board também. 

 

10. Em sua opinião, a diversidade cultural pode ser considerada uma vantagem estratégica então para a empresa e 

por quê? 

 

Ah eu acho que hoje em dia sempre empresas elas não competem só em um lugar, elas competem em vários 

lugares, ainda mais hoje com o advento da internet a gente tá competindo globalmente, então você tem que trazer 

pro teu projeto visões de vários lugares né, até pra solução ser mais completa, mais rica. Então eu acho que é 

importante sim, né, não dá mais no mundo que a gente tem hoje, não dá pra ficar tratando as coisas como silos ou 

como coisas muito específicas né.  

 

A gente já vive num mundo global. Até quem não tá [...] quem acha que não tá atuando de forma global tá 

atuando de forma global já né. É... Hoje os produtos e serviços já trouxeram poderes pra muita gente já né.  

 

[Pesquisadora-autora] Então trabalhar a questão da diversidade você acha que dá pra falar que é um ponto 

estratégico pra empresa? 

 

Ah, eu acho que hoje em dia sim. Se você quer, é... Ter soluções mais completas e se você quer um crescimento 

mais sustentável é preciso entender né essa diversidade, e usar ela a seu favor e não contra você né. 
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APÊNDICE 7 – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA NA EMPRESA D. 

 

ENTREVISTA: GP4_05_Nov_2015 

 

1. Quais as principais barreiras para lidar com uma equipe de projetos composta por pessoas de diferentes 

culturas? Você poderia dar exemplos concretos de dificuldades que você já vivenciou e como você lidou com 

esta situação? 

 

A língua, os costumes, disciplina, a forma de entendimento e interação entre as diversas culturas. Também a 

forma como o feedback é dado, na Alemanha é mais direto e não se leva para o lado pessoal. 

 

2. Como você acha que a diversidade cultural influencia o desempenho de uma equipe? Você poderia dar 

exemplos concretos com base na sua experiência? 

 

Com a diversidade cultural as pessoas prestam mais atenção no que é falado e como as pessoas se comunicam. 

Quando estava na Alemanha pelo fato de ser estrangeiro todos sempre prestavam muita atenção. 

 

3. Em sua opinião, quais os aspectos positivos que as diferentes culturas de cada um dos integrantes podem trazer 

para o projeto? 

 

Experiências diversas, além disso, faz com que o grupo tenha uma abordagem mais mente aberta. 

 

4. Em sua opinião, o que contribui para que uma equipe de projetos com integrantes de diferentes culturas seja 

bem sucedida? Você poderia dar exemplos específicos com base na sua experiência? 

 

Respeito e entendimento das diversas culturas. O líder do projeto deve deixar de lado sua cultura e ser neutro, 

sempre respeitando as outras culturas. 

 

5. Com base em sua experiência, quais as habilidades que um gerente de projetos deve possuir para gerir uma 

equipe multicultural? 

 

Flexibilidade e interesse em aprender sobre outras culturas, transparência e boa comunicação. 

 

6. Da mesma forma, quais seriam essas habilidades para a equipe de projetos? 

 

Flexibilidade, capacidade de trabalho em grupo, respeito mútuo, interesse em aprender sobre outras culturas. 

 

7. Cada vez mais a capacidade de trabalhar em contextos multiculturais tem sido exigida tanto dos gestores como 

da equipe. Em sua opinião, como os gestores devem se preparar para atender a esta exigência? 

 

Realizando intercâmbio. A melhor forma para aprender é passando por um período como “ um estranho no 

ninho”. 

 

8. Em sua opinião, no estágio inicial de um projeto global seria interessante identificar as diferenças culturais 

básicas dos integrantes do projeto (educação técnica, idioma, crenças, experiência profissional em projetos, 

hábitos sociais, valores e modo de vida geral)? Por quê? Você já teve alguma experiência semelhante que possa 

citar? 

 

Sim é muito importante, conforme comentei no começo da entrevista, pois conhecendo as diferentes culturas o 

gestor de projeto torna-se mais assertivo nas tarefas como tomada de decisão, feedback, orientação e etc. 

 

9. Quais os benefícios que as empresas podem ter com a gestão da diversidade cultural? Por quê? 
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A empresa se torna mais flexível e com aptidão de se adaptar as diferentes situações. Além disso, promove uma 

troca de experiência saudável. 

 

10. Em sua opinião, a diversidade cultural pode ser considerada uma vantagem estratégica para a empresa? Por 

quê? 

 

Sim, pois se a empresa quer ser bem sucedida fora do seu país de origem precisa ter pessoas capazes e que 

conhecem a cultura do país. 
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APÊNDICE 8 – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA NA EMPRESA E. 

 

ENTREVISTA: GP5_13_Nov_2015 

 

1. Quais as principais barreiras para lidar com uma equipe de projetos composta por pessoas de diferentes 

culturas? Você poderia dar exemplos concretos de dificuldades que você já vivenciou e como você lidou com 

esta situação? 

 

Para mim, em primeiro lugar o idioma e em segundo lugar o fuso horário, também as diferentes formas de pensar 

e de raciocinar, que muitas vezes criam diversos problemas na equipe. 

 

2. Como você acha que a diversidade cultural influencia o desempenho de uma equipe? Você poderia dar 

exemplos concretos com base na sua experiência? 

 

Pela experiência que tive com times com pessoas de diferentes lugares e culturas, isto traz para o grupo como um 

todo, diferentes formas de pensar e de enxergar as coisas que podem trazer problemas e trazem, mas que  também 

ajudam nas soluções dos problemas  e a tomar decisões mais rapidamente com mais segurança e confiança. 

 

3. Em sua opinião, quais os aspectos positivos que as diferentes culturas de cada um dos integrantes podem trazer 

para o projeto? 

 

Eu acho que além dos diferentes jeitos de enxergar as coisas que comentei, ajuda na tomada de decisão e na 

apresentação de soluções mais completas e certeiras. 

 

4. Em sua opinião, o que contribui para que uma equipe de projetos com integrantes de diferentes culturas seja 

bem sucedida? Você poderia dar exemplos específicos com base na sua experiência? 

Ter respeito é sempre fundamental em qualquer circusntância, e saber entender as diferenças culturais existentes, 

e quando preciso discutir com respeito os outros pontos de vista e opiniões diferentes da sua própria opinião ou 

forma de entendimento. 

 

5. Com base em sua experiência, quais as habilidades que um gerente de projetos deve possuir para gerir uma 

equipe multicultural? 

 

É preciso ser flexível, saber se planejar para conhecer a equipe, os colegas e parceiros de trabalho, saber ouvir as 

pessoas e saber como lidar as diferenças que causam muitos conflitos e desgaste, como por exemplo em razão 

dos fusos-horários. Tem que saber mostrar respeito e ser político, se adaptando as situações para não perder a 

colaboração das pessoas, ter táticas para negociar com a equipe e parceiros, ter mente mais aberta para as 

diferentes culturas, e saber se colocar no lugar do outro, ter disponibilidade para viajar, e se possível experiência 

anterior em equipes com pessoas de diferentes países. 

 

6. Da mesma forma, quais seriam essas habilidades para a equipe de projetos? 

 

Aptidão para trabalhar com pessoas com formas de pensar, comportamentos e opiniões diferentes nos mais 

diversos aspectos. 

 

7. Cada vez mais a capacidade de trabalhar em contextos multiculturais tem sido exigida tanto dos gestores como 

da equipe. Em sua opinião, como os gestores devem se preparar para atender a esta exigência? 

 

Sempre que possível, procurar conhecer um pouco das culturas que terão que trabalhar. Na internet é possível 

conseguir muita informação, também costumo receber colegas e parceiros de trabalho estrangeiros quando vêm 

para o Brasil. Viajar é sempre uma ótima maneira de vivenciar outras culturas, costumes e jeitos diferentes de se 

viver, e ainda participando dos treinamentos e cursos oferecidos pela empresa.  
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8. Em sua opinião, no estágio inicial de um projeto global seria interessante identificar as diferenças culturais 

básicas dos integrantes do projeto (educação técnica, idioma, crenças, experiência profissional em projetos, 

hábitos sociais, valores e modo de vida geral)? Por quê? Você já teve alguma experiência semelhante que possa 

citar? 

 

Sim, com certeza. Se você consegue ter este tipo de planejamento para conhecer sua equipe e parceiros antes do 

início do projeto, você consegue minimizar muitos conflitos e dificuldades, pois estará mais preparado para lidar 

com as diferenças do grupo. De maneira informal, antes do início do projeto, levantamos as informações básicas 

da equipe, e, além disso, a empresa oferece um treinamento intercultural sobre diversos países. 

 

9. Quais os benefícios que as empresas podem ter com a gestão da diversidade cultural? Por quê? 

 

Eu acredito que as empresas tornam-se mais preparadas e têm melhores condições de reconhecer seus parceiros, 

além disso, conseguem ter mais agilidade na organização e desenvolvimento dos projetos internacionais. 

 

10. Em sua opinião, a diversidade cultural pode ser considerada uma vantagem estratégica para a empresa? Por 

quê? 

 

Sim com certeza, pois a diversidade traz novas formas de se ver e entender um mesmo ponto sob diferentes 

pontos de vista, e isto enriquece e fortalece a apresentação de soluções e decisões. 
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APÊNDICE 9 – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA NA EMPRESA F. 

 

ENTREVISTA: GP6_16_Nov_2015  

 

1. Quais as principais barreiras para lidar com uma equipe de projetos composta por pessoas de diferentes 

culturas? Você poderia dar exemplos das dificuldades que você já enfrentou e como você lidou com essa 

situação?  

 

Tem várias barreiras, mas as duas principais que eu vejo é... o idioma, e o outro também é respeitar a outra 

cultura, a forma da outra pessoa. Por mais que você fale fluente um outro idioma, por exemplo, o espanhol e 

inglês, isso não quer dizer que você respeita ou que você entende a outra cultura.  

 

Um exemplo disso é que na última reunião que eu estive com vários países da América Latina, e uma discussão 

em um dos temas que estava sendo exposto lá, eles entraram em divergência. Isso que todos eles têm o idioma 

espanhol como único. Ou seja, a divergência foi a forma com que foi dita determinada coisa, se a pessoa 

mediadora, no caso eu, que não tenho não tenho o idioma espanhol como idioma materno eu tive que intervir e 

intermediar isso. Isso nada mais é que você saber ler o cenário, o ambiente.  

 

Se você tem a habilidade de ler, você tem a habilidade também de saber a hora que você pode continuar um 

determinado tema ou não, por mais que o tema seja importante, se você não tem um ambiente pra ele, você tem 

que ter a habilidade de parar o tema, começar um outro tema discretamente e depois você dá continuidade no 

assunto anterior com mais tranquilidade. Você vai ter como gestor de projeto dar uma solução.  

 

Ou seja, muitas coisas estão focadas na pessoa, no perfil de cada um, independente do idioma, da cultura, o como 

se faz as coisas, o como se fala, independente do idioma. Não é porque na sua cultura, com seus amigos, com 

seus colegas, que você trabalha vários anos, você trata determinado tema com uma certa postura, como você vai 

conseguir e poderá tratar outros temas ou até mesmo o mesmo assunto com pessoas de outros países, com outras 

culturas e experiências diferentes dessa mesma forma. 

 

2. Como você acha que a diversidade cultural influencia o desempenho de uma equipe? Você poderia dar 

exemplos também? 

 

Sim, a diversidade cultural eu vejo como excelente, até mesmo porque se todos se respeitam, é possível você 

aproveitar os principais pontos, as principais características e experiência de cada uma pra conseguir alcançar o 

objetivo comum. Tudo tem que tá muito claro, o objetivo a ser alcançado, e que o grupo é um grupo 

independente do idioma (novamente) é um grupo com culturas diferentes, e cada um tem uma formação. Um é 

engenheiro, um outro pode ser formado em letras, administração, economia... não importa. 

 

Então o background de cada um é diferente, e ter esse background diferenciado é importante no meu ponto de 

vista, porque algumas pessoas elas são mais criativas. As pessoas criativas geralmente não vão diretamente ao 

ponto, elas costumam divagar, e você tem que ter a habilidade de puxá-las de volta pro tema central.  

 

Então tem que trabalhar e potencializar cada cultura. O gerente de projeto ele tem que saber ler, entender cada 

cultura, estar aberto a isso daí, pra poder potencializar e utilizar o que cada cultura tem de bom e fortalecer cada 

vez mais toda a equipe que passa a entender essa diferença. 

 

[Pesquisadora-autora] Tá. Então você está falando da influência positiva, que seriam essas diferentes 

experiências, conhecimentos e backgrounds, sendo importante para o projeto. Mas e influência negativa, você 

também observa? 

 

Sim, quando não só o gestor de projeto, mas também os participantes do projeto eles não querem respeitar a outra 

cultura. A partir do momento que tem alguma rixa de país, cultural ou até mesmo técnica, a discussão vai acabar 

indo pra um outro lado, tomando pro lado pessoal. Não vai necessariamente ser uma discussão técnica, porque 

você já começa mexer muito em emocional.  
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O mesmo exemplo que eu dei no primeiro pode servir pra agora também. O tema que foi discutido era um tema 

pequeno, não haveria o porquê ter discussão, mas a forma com que foi colocada ocasionou um desconforto. Isso 

porque uma única pessoa, um argentino colocou o tema que deveria ser abordado, mas a forma como que foi 

colocada, por todos os outros países da América Latina, Colômbia, Peru, República Dominicana, Costa Rica, 

Uruguai, Paraguai... todos eles não gostaram da forma com que foi colocada e começou a discussão. Uma 

discussão feia que eu tive que intervir, cortar o tema, esgotar o tema, falar “Não vai ser mais discutido esse tema 

aqui”, porque todos eles se bloquearam, por mais que tentasse seguir o tema ia ser a mesma discussão, então não 

adiantava naquele momento discutir o tema, por mais que necessário que seja discutir a solução do problema. 

 

Então é um ponto negativo, que às vezes você não tem esse tempo que eu tive pra parar essa discussão e discutir 

em outra oportunidade separadamente. Muitas vezes num projeto você tem que sentar discutir aqui, agora. Ou 

seja, a forma com que duas pessoas de um mesmo país se tratam, não é a forma com que ela vai tratar outra 

pessoa, e se isso daí não está claro pra todos, é complicado. Acaba tendo conflitos por mais que não seja a 

intenção. 

 

Por exemplo, só justificando. Não é que o argentino foi rude, não foi. Entre os argentinos, eles se tratam daquela 

maneira, porque eu já presenciei e vi. E pra eles é uma coisa normal, eles vão virar, vão “Ok, acabou o tema 

vamo tomar um café junto agora”. Agora, com os outros países que não tem essa cultura já soa ofensivo. Por isso 

que muitas vezes, as pessoas de outros países, não são bem vistas.  

 

Vai, por exemplo, o argentino. Todo mundo fala que não, o argentino é uma série de coisas. Não é que é uma 

série de coisas. Eles têm uma cultura diferente e eles têm que aprender a respeitar as outras culturas, da mesma 

forma que nós temos que respeitar a cultura deles também, pra entrarmos num comum acordo e poder dar 

continuidade no projeto. O projeto não vai parar por causa de pessoas, ou não deveria parar por causa das 

diferentes culturas das pessoas. 

 

3. Em sua opinião, quais os aspectos positivos que as diferentes culturas de cada um dos integrantes podem trazer 

para o projeto?  

 

Quando a gente fala de um projeto global ou projeto multicultural, a probabilidade ou a possibilidade do fruto 

desse projeto ser utilizado em vários países é enorme. Ou seja, por mais que eu pegue, acesse a internet, abra um 

livro, aprenda um pouco da cultura da necessidade local onde esse projeto vai ser implantado, ou um dos lugares 

onde ele será implantado, ah... não vai adiantar nada se a gente não ouvir a pessoa daquele país, daquela cultura, 

com a experiência que ela tem para agregar ao projeto, só assim nós vamos colher um bom fruto.  

 

E é por isso que as empresas cada vez mais montam equipe global, pra poder aproveitar os principais pontos de 

cada um, seja ele técnico, cultural ou de comunicação, pra agregar no projeto e no serviço final. Ou seja, 

novamente nós estamos falando basicamente de pessoas, quando nós falamos de projetos, nós falamos de 

pessoas, nós falamos de comportamento.  

 

Se o gestor não tem habilidade, não somente técnica, mas também de lidar com essa diversidade e saber tratar das 

barreiras que isso tudo pode vir a causar, complica. Da mesma coisa, não podemos somente crucificar o gestor, 

porque a partir do momento que você aceita o convite pra participar de um projeto multicultural, você também é 

parte disso. Você também é parte da solução ou parte do problema. Você vai trazer e incorporar vários pontos, 

ideias positivas, ou vai ser um destruidor, tornando tudo aquilo negativo.  

 

Ou seja, é o comportamento humano, é a forma que o ser humano independente da cultura, independente da 

religião, vai respeitar o outro. Então assim, se todo mundo está disposto a contribuir, os aspectos positivos são 

enormes porque o projeto vai ser alcançado e vai ser cumprido no tempo, no prazo, com o budget tudo de acordo, 

e atendendo as expectativas de um produto, por exemplo, global. Agora, senão vai ser uma coisa mais imposta, 

onde vai atender aquele que numa discussão conseguir se sobressair. Ou seja, o principal aspecto respondendo 

diretamente a pergunta (positivo) é agregar valor ao produto final, seja ele qual for.  
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Cada formação de cada lugar, seja engenharia, seja administração, as teorias são as mesmas. Só que a vivência 

que cada um utiliza é completamente diferente. Então assim, tem muitos aspectos positivos que é principalmente 

entender o lado e entregar o produto que atenda todas as expectativas. 

 

[Pesquisadora-autora] Somente uma dúvida, você fala em um produto né, é entregar um produto ou um serviço 

que atenda todas as expectativas. Mas porque atenderá a todas as expectativas sendo uma equipe de diferente 

cultura? 

 

Isso... Se a gente tá entendendo que a equipe cultural geralmente é formada, e hoje em dia os serviços que são 

propostos não é um serviço único pra atender um único ponto, um único país, uma determinada região. 

Geralmente as empresas estão criando produtos e serviços globais tendo somente alguma tropicalização, mas a 

essência seria a mesma. Se a gente agrega pessoas de vários países com essas culturas, ela que vai conhecer a 

forma de raciocínio daquele país. 

 

Por exemplo, quando mudou pra essa nova versão do Office, todo mundo estranhou. Estranhou por quê? A forma 

com que foi desenvolvido foi uma forma lógica que geralmente os estadunidenses pensam. Não quer dizer que tá 

certo ou que tá errado, mas que a maioria dos latinos tiveram dificuldade ou maior dificuldade pra interagir e 

reaprender a utilizar o Office. Isso daí nada mais é do que a forma lógica de se pensar as coisas. Isso não quer 

dizer se tá certo ou se tá errado.  

 

4. Com base em sua experiência, quais as habilidades que um gerente de projetos deve possuir para gerir então 

uma equipe multicultural? Que característica, que habilidades esse gerente tem que ter pra conduzir de forma 

adequada essa equipe?  

 

Saber ler a equipe, saber entender o ambiente e principalmente saber ouvir. Se o gerente de projeto tem isso daí, 

ele consegue tirar o sentimento do que cada um tá falando, porque muitas vezes no meio de uma discussão por 

mais que todos os integrantes da equipe do projeto global tem na cabeça que tem que respeitar o próximo, que 

tem a sua cultura diferente da outra, que o idioma de cada um é diferente... Quando o emocional vem à tona, cabe 

ao gerente de projeto delimitar e saber ponderar as coisas.  

 

Então é ser mais humano, não é ser binário, zero em um, ah... enfim. Não é somente estar ligado ao projeto, 

porque muitas vezes o maior trabalho do gestor de projetos é gerir as pessoas, porque bons tecnicamente os 

integrantes do projeto são. O que muitos projetos não vão pra frente ou tem muita dificuldade de ir pra frente é 

por causa da gestão de pessoas. Complicado ainda mais ou potencializado pela diversidade cultural, pela 

diferença de religião, pela diferença de idioma... Mas o foco básico é gestão das pessoas. 

 

[Pesquisadora-autora] Você pode dar um exemplo de gestão, quando a gente fala de gestão de pessoas, o que 

poderia ser? 

 

O gestor ele tem que ter bem claro, os objetivos e os resultados a entregar, e ele tem que saber que dentro da 

equipe dele qual que é a melhor habilidade de cada um dos integrantes. E ele tem que conseguir tirar mais de 

cada um da melhor forma e manter no ambiente. Então vai caber a ele como ele estruturou a equipe, como ele 

dividiu as atividades, como que tá estruturado isso daí pra ele conseguir tirar mais do mesmo, com a mesma 

equipe que ele tem. 

 

[Pesquisadora-autora] E você chamaria isso de habilidade do quê, por exemplo? 

 

Gerir pessoas, independente da cultura. Independente da cultura... É aquela tal diferença do gestor e líder. Ele tem 

que saber ler, ele tem que saber coordenar as coisas, se o ambiente não tá legal, se duas pessoas ou um par ali não 

tá se dando bem por n motivos, ele tem que saber olhar, identificar, e procurar resolver o quanto antes.  

 

5. Da mesma forma, quais seriam essas habilidades para a equipe de projetos?  

 

Basicamente as mesmas habilidades. Não vamos falar de habilidade técnica, porque uma vez que essa pessoa tá 

na equipe é porque ela tem habilidade técnica pra ela estar lá. Agora, a gente vai voltar na parte de 
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comportamento, a gente vai voltar pra parte de psicologia. Todo ser humano deveria entender e respeitar o 

próximo.  

 

Isso não quer dizer abaixar a cabeça, deixar de falar ou expor o seu ponto de vista, mas sim saber como colocar as 

coisas. Como falar pra não soar um pouco agressivo, se a outra pessoa não tá legal emocionalmente, saber 

colocar as coisas de uma forma mais cautelosa pra não gerar um atrito. 

 

[Pesquisadora-autora] Então, poderia chamar de habilidade de comunicação ou não? 

 

Sim, comunicação e ler também né, a forma de você perceber e ler na outra pessoa como ela está naquele 

momento, se ela tá mais agressiva, se ela tá por alguma razão emocionalmente abalada com o projeto mesmo, 

pelo stress, ou não, está emocionalmente fora dali.  Aí são duas coisas, é ler e se comunicar de forma clara, 

porque muitas vezes quando nós falamos outro idioma, vai em forma mais direta. Isso não quer dizer que você 

está sendo mais grosso ou não, mas a forma de falar, de se comunicar é mais direta. 

 

6. Bem, a gente sabe que cada vez mais a capacidade de trabalhar em ambientes multiculturais tem sido exigida 

nas empresas. E essa habilidade tanto para os gestores quanto para a equipe. Em sua opinião, como os gestores 

devem se preparar pra atender essa exigência? Como eles têm que se preparar pra atender e pra trabalhar com 

essa equipe multicultural, que ele deve fazer, que que ele deve buscar, na sua opinião, como ele deve se preparar 

pra enfrentar uma equipe multicultural? 

 

A primeira coisa é viajar. Pode ser de férias, pode ser a trabalho. Você tem que ir e conhecer um pouco da 

cultura, do ambiente onde o seu pessoal vai trabalhar, você tem que saber a necessidade dele lá. Isso não quer 

dizer que você tem que tá todo dia com ele, até mesmo porque muitas vezes hoje o projeto tem várias pessoas que 

estão alocadas em outros lugares virtualmente. 

 

Mas você tem que saber como que é a necessidade dele. Se o ar condicionado tá fraco, tá forte, se vai influenciar 

diretamente o temperamento dele, se as instalações estão corretas, como que é a cultura dele local. Então se você 

conhece o mínimo da necessidade básica dos integrantes ou daquela cultura, já ajuda muito. 

 

[Pesquisadora-autora] Além de viajar, vamos supor que não houvesse essa possibilidade, além de viajar. O que 

mais ele poderia fazer? 

 

Conversar, sentar e conversar com cada integrante do projeto, não somente pra saber a perspectiva dele no 

projeto, mas entender um pouco a necessidade dele, conversar um pouco informalmente, como que é a cultura 

dele. Que isso daí uma vez que você se mostra aberto a entender um pouco a cultura dele, ele vai entender 

também, procurar estar aberto, entender um pouco mais a sua. Então isso aí é uma questão de postura. 

 

[Pesquisadora-autora] Mais alguma coisa que você pudesse falar além de viajar, conversar com o outro? 

 

Ler e assistir noticiário. Não de cada lugar, mas assistir os noticiários com foco, saber o que tá acontecendo no 

mundo, noticiários internacionais, e ler. Procurar ler, conhecer um pouco da cultura, como que funciona. A 

internet hoje em dia tem muita coisa. Internet ensina (se bem utilizada) e passa conhecimento. Buscar ler jornais 

de outros países, pra entender o que tá acontecendo socialmente naquele país, naquela região. 

 

7. Em sua opinião, você acha que é interessante fazer no início de um projeto global uma identificação das 

culturas básicas de cada um dos integrantes do projeto? Por exemplo, saber qual a educação técnica, o idioma, os 

valores, a experiência profissional que essas pessoas têm os hábitos sociais, o modo de vida geral? Porque que 

você acha isso interessante ou não, e se você se recorda de alguma experiência nesse sentido? 

 

Se eu acho interessante, sim. Sem dúvida alguma eu acho muito interessante haver uma conversa ou reunião 

prévia. Mapear o perfil de cada integrante da equipe e você conhecer e cada um conhecer também o outro, mas de 

fato nunca vivenciei isso de maneira estruturada e formal. Mas sim eu vejo como bom porque a partir do 

momento que você realiza esse tipo de evento, você pode organizar um evento, atividades com pessoas 

capacitadas, que é pra integrar a equipe, e subliminarmente deixar a mensagem que é pra respeitar as culturas, as 
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diferenças. Hoje em dia tem muito os ramos da psicologia e tudo, da linguística, que são especialistas nisso. Você 

consegue em uma ou duas atividades incorporar todos esses valores.  

 

Educação técnica ok, a pessoa vai tá lá porque ela tem o que agregar tecnicamente, senão não estaria ali. A parte 

do idioma sim, tem que deixar claro a dificuldade ou o quão fluente é cada um no idioma. Crenças é bom pra 

respeitar, eu já tive uma oportunidade no caso eu estava estudando no Canadá, onde tinha vários alunos da Arábia 

Saudita. E eles tinham em que determinada hora, eu não lembro exatamente a hora, mas vamos supor, exemplo, 

18 horas da tarde, todos eles se retiravam e iam pra uma sala a parte rezar, que eles tinham todo o tapete deles, 

eles tinham que ajoelhar, virado pra Meca, e rezar. Então seria uma coisa que dentro de uma equipe se tem 

algumas crenças assim, você tem que respeitar. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos os adventistas, para eles 

no sábado não se trabalha. Se você sabe que um funcionário é adventista praticante, e que leva a sério essa 

crença, como que você vai exigir que ele trabalhe. Então são pequenos detalhes que é preciso se atentar para 

facilitar e ter um resultado melhor no final. 

 

8. Quais os benefícios que as empresas podem ter com a gestão da diversidade cultural e por quê?  

 

Todos. Quando se faz uma gestão da diversidade cultural você reduz conflitos. Reduzindo conflitos você 

potencializa entrega, você potencializa o rendimento. Você não vai perder tempo, demandar seu tempo gerindo 

conflitos. Potencializa entrega e o resultado. 

 

[Pesquisadora-autora] Mais algum benefício além de reduzir os conflitos? 

 

Sim você reduz seu custo. Você vai entregar suas coisas com maior brevidade, você vai ter um menor índice de 

stress e de desgaste, isso a médio prazo pode influenciar em redução de custos médicos, por exemplo. Então se 

você faz uma gestão da diversidade cultural, o ambiente vai ser melhor porque as pessoas vão se respeitar mais, e 

com isso o ambiente da empresa será melhor, ou o ambiente desse grupo de projeto né, vai ser melhor. E todas as 

discussões vão caminhar pra uma discussão mais tranquila. Isso não quer dizer menos ou mais profissional, vai 

ser mais tranquila, mais fácil de chegar num denominador comum. 

 

9. Em sua opinião, a diversidade cultural pode ser considerada uma vantagem então estratégica pra empresa e por 

quê? 

 

Se a empresa é uma empresa multinacional, que atua em vários países, ou a entrega de seu produto e seu serviço 

é em vários países, sim, eu vejo como uma vantagem estratégica, porque dentro da equipe vai haver pessoas de 

todas as culturas, e teoricamente você pra lançar o produto ou serviço você levou em consideração toda essa 

bagagem da diversidade cultural.  

 

Agora, se for por simplesmente a pessoa tá aqui porque ele é o melhor tecnicamente naquilo, a maior vantagem 

que eu vejo dessa gestão, dessa vantagem estratégica é do conhecimento técnico dele. Você pega os indianos, por 

exemplo, eles estão crescendo cada vez mais em termos de tecnologia da informação e em desenvolvimento de 

software, ou seja, saber lidar e respeitar a cultura indiana é excelente pra empresa de tecnologia, porque eles tem 

excepcionais funcionários, excepcionais pessoas e profissionais lá. Da mesma forma que se você vai pra Cuba, 

eles tem excepcionais médicos, e com uma cultura completamente diferente. Ou seja, você pode gerir essa 

diversidade e ter uma vantagem estratégica pra aquilo que você tem o foco.  
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APÊNDICE 10 – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA NA EMPRESA G. 

 

ENTREVISTA: GP7_17_Nov_2015  

 

1. Quais são as principais barreiras para lidar com uma equipe de projetos composta por pessoas de diferentes 

culturas? Você tem algum exemplo pra me dar de dificuldades que você vivenciou, como que você lidou? 

 

Eu acho que a principal barreira que a gente teve foi a questão de confiança, né. Então o que acontecia...A gente 

tava num projeto, e o projeto era na verdade pegar um , trazer pra ser cuidado aqui no Brasil algumas aplicações 

de BI que já estavam com uma empresa indiana que ficava localizada em Detroit, junto com o pessoal da minha 

empresa. Então por questão de custo foi trazido pra cá.  

 

Então a questão do idioma no começo foi um pouco difícil, mas a gente já tava preparado, né. Então a gente sabia 

inglês, o outro também, tal... Só não tinha a fluência do dia a dia. Então isso foi uma barreira muito pequena, 

porque as pessoas que foram escolhidas pro projeto foram pessoas escolhidas já que tinham noção de inglês, 

então essa foi pequena. 

 

Acho que a barreira principal foi essa questão dessa diferença de cultura e o americano passar a confiar na gente, 

que éramos pessoas que eles não conheciam, latinos, e eles tinham já os indianos perto deles. E os indianos, a 

questão de começar a dar satisfação também pros latinos e algumas coisas assim. Mas não é que eles tinham 

preconceito contra os latinos, eu acho que porque no começo eles não se identificavam com a gente assim “Ah... 

Eu já trabalhei com brasileiro eu sei como é que é”. Entende? Então eles não sabiam como é que era naquela 

época, há dez anos, não sabia como é que a gente trabalhava. Hoje não, hoje tá diferente o negócio. 

 

Então essa questão da cultura assim, então, por exemplo, a gente ia pra uma reunião, aí se chegava um pouquinho 

mais tarde, se de repente saía da né, então aquilo pra eles era estranho, eles não conseguiam enxergar como a 

gente trabalhava. Então, por eu ser mulher, também tinha essa questão de eu ter que mostrar mais meu trabalho, 

porque os indianos não tem muito essa é , eles tem uma questão de cultura um pouco diferente, então acho que há 

dez anos atrás essa questão de não conhecer a cultura brasileira como é hoje, hoje a gente já tá mais valorizado, 

as pessoas chamam os brasileiros trabalham em TI. Há dez anos eu acho que era mais difícil. 

 

Só que depois que ganha confiança, aí... o que você falou tá falado. Aí você vira referência até pros americanos. 

Então eu cuidava de aplicações que tinha uns projetos e aí se eu falasse “É olha... a gente vai fazer desse, desse, e 

desse jeito”... Então “Ah se você falou tá falado”. Eu já escutei isso em reunião. “O que você decidiu tá feito”.   

 

[Pesquisadora-autora] Então você acha que foi questão de confiança mesmo? Ou por você ser mulher acha que 

houve algum tipo de falta de respeito?  

 

Não. Era questão de confiança porque foi há dez anos atrás então acho que eles tinham uma imagem diferente da 

gente. Hoje a gente sabe que o brasileiro no mercado de trabalho fora ele é visto de uma maneira melhor. Mas 

todo mundo sentiu a mesma coisa.  

 

É... também acho que a distância, nesse caso aí a gente não conseguiu ir pros Estados Unidos, e eles não tinham 

uma boa estrutura, também isso há sei lá, sete anos atrás, sei anos atrás, não tinha uma estrutura de 

teleconferência. Então a gente fazia muita coisa pelo telefone é às vezes tinha que esperar eles virem aqui, então a 

gente também tinha essa questão da distância, da tecnologia na época não beneficiava tanto não. 

 

[Pesquisadora-autora] E... você acha que agora tá melhor com a tecnologia? 

 

Sim. As empresas que estão mais preparadas, por exemplo, há empresas em que trabalhei que possuem salas de 

teleconferência, então você vai lá e é a mesma coisa como se estivesse ao vivo, assim, é a mesma coisa. Você tem 

a câmera, você discute ali, você pode mostrar as apresentações na teleconferência né, nas videoconferências, isso 

facilita muito. Na época tinha uma coisa outra, mas não era tão bom quanto agora. Acho que era mais caro, então 

não se usava muito não.  
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2. E em sua opinião, como você acha que a diversidade cultural influencia o desempenho de uma equipe? Você 

também tem algum exemplo para dar? 

 

Eu acho, de maneira geral, eu acho positivo sim, porque o que acontece, por exemplo, quando eu tava na empresa 

anterior, a gente pensa muito no todo né. O cara de TI, eu faço publicidade de TI, você tem que saber de tudo um 

pouco. Então não é que eu sou especialista nisso, naquilo, naquilo. Você sabe mais de uma coisa, mas o restante 

você dá conta. Se acontece algum problema, alguma coisa, você precisa e você vai dar um jeito.  

 

Os americanos não são muito assim, não os que eu trabalhei. Então assim “ah, eu conheço da ferramenta tal”, 

“ah, mas tem que colocar o script no servidor que não é daquela ferramenta, é outra coisa”. Então eles acabavam 

valorizando muito isso, a gente, porque essa característica da gente que a gente se vira. Então é por ter essa 

diferença, a gente acaba sendo (pelo menos onde eu trabalhei) acaba sendo mais valorizado, porque isso acaba 

estimulando a equipe né. 

 

Por exemplo, eu, na hora que eu não tava (eu fazia gerenciamento de pequenos projetos né), na hora que eu tava 

(e também desenvolvia), então na hora que eu tava desenvolvendo ou ajudando no gerenciamento de outros 

projetos, alguma coisa assim, e eu fazia alguma coisa a mais, então eu trabalhava muito, porque eu acabava 

fazendo o meu e o deles, mas quando eu fazia alguma coisa a mais, aquilo era mega valorizado. Eles mandavam, 

eles faziam questão de mandar email.  

 

Eu nunca vi como eu já vi em empresas só brasileiras, uma competição assim. Eles valorizam mesmo, olha faço 

questão de falar, mandar email, não sei o que, parabéns. Eu vivenciei isso. Eu vivenciei muito isso, então isso 

acaba estimulando muito a sua equipe, né.  

 

[Pesquisadora-autora] Que legal! É gostoso né, o reconhecimento. 

 

É por que... Poxa, fiz uma coisinha a mais, vinha sempre um email, uma consideração, é... da equipe de fora 

falando “Olha, me ajudou, muito obrigada”. Os clientes mesmo, assim, e no Brasil a impressão que eu tenho é de 

que se você fez é mais que a sua obrigação. Ah, fez a mais? Tudo bem.  

Então essa diferença pra mim ajudou muito, assim. E é cultura né, então a gente acaba passando pra eles uma 

coisa mais pessoal assim, que a gente gosta de tratar e tudo mais, e aí no final você via o pessoal mandando foto 

da família, e eles são super fechados, né.  

 

Então eu até estranhei muito quando eu passei a trabalhar só em empresa brasileira mesmo. 

 

[Pesquisadora-autora] A gratidão não era tão nítida? 

 

É. Não. O reconhecimento. O reconhecimento não vinha assim “Nossa realmente você fez uma coisa a mais”. E 

podia ser uma coisa super pequena, então isso me estimulava muito assim pô, olha! Fiz mais que minha 

obrigação e mesmo assim, a pessoa falou não, mas ficou até tarde, não, mas me ensinou, foi proativo, 

colaborativo... sabe? Eles valorizavam muito isso. Pra eles é uma coisa que parecia novidade na época. 

 

3. Em sua opinião, quais os aspectos positivos que essas diferentes culturas de cada um dos participantes do 

projeto pode trazer para o projeto?  

 

Eu acho que você sair da sua caixinha assim, sabe? Você só tem aquele mundinho “ah eu trabalho assim”, as 

pessoas pensam diferente, você tem culturas diferentes, então isso enriquece, isso é muito positivo, porque você 

começa a ver as coisas em aspectos diferentes, então assim, por conta de religião ou por conta de cultura mesmo, 

você começa olhar, a conhecer né, características diferentes. 

 

Por exemplo, tinha uma época que a gente trabalhava com um pessoal da Índia mesmo, né. Não eram os indianos 

que estavam nos Estados Unidos, era da Índia mesmo. Então, eram pessoas que assim, estavam tentando se 

capacitar tal, e aí falavam assim ó (eu, por exemplo, trabalhava de casa) aí ele falava assim “olha, eu não posso 
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trabalhar de casa porque da minha casa não tenho acesso à internet”, porque são aquelas pessoas de casas 

menores, sabe?  

 

E aí você vê o quanto aquilo, o trabalho, aquela oportunidade, é importante pra ele. Então isso é uma coisa que 

você vê na televisão e você não sabe como é no real, assim. E eu acho que essa questão de você respeitar. Se você 

aprende mais sobre uma cultura, aí você fala “poxa, não tinha noção que era tão difícil ou que era tão legal” 

alguma coisa assim.  

 

Isso acrescenta muito, e eu acho que também a questão, por exemplo, assim... No Brasil às vezes a gente chega 

na reunião e demora sei lá, dez minutos pra começar, porque até todo mundo chegar. Aí nisso vai falando de 

futebol... Não! Você aprende a entender a cultura onde você tá. Então você tá disciplinado, a reunião é 15h, 15h 

começa a reunião falando de reunião, falando do negócio. E se você não tem essa vivência, essa troca, você 

sempre vai achar que “ah, 10 minutos de tolerância”, sabe? Umas coisas bobas assim, mas que você começa a se 

adaptar.  

 

4. Em sua opinião, o que contribui para que uma equipe de projetos com integrantes de diferentes culturas seja 

bem sucedida? Você pode dar algum exemplo? 

 

Eu acho que você tem que primeiro a parte pessoal né, então uma equipe multicultural, então você “ah eu não 

posso trabalhar...” você tem que primeiro mapear os limites e os aspectos pessoais. Então se a pessoa ela não 

pode (eu já trabalhei assim né) a pessoa ela não podia trabalhar de sexta feira e de sábado por conta de religião, 

por conta de qualquer coisa, e aspecto cultural mesmo, que ela é de outro país porque ela tem uma outra rotina e 

tudo mais ou essa pessoa por exemplo que ele era de casta menor, então não podia ficar até tarde porque senão 

quando ele chegasse na casa dele, ele tinha dificuldade porque ele não tinha luz lá ainda, sabe umas coisas assim? 

Ele não podia trabalhar de casa. 

Então você tem que conhecer a sua equipe nesse aspecto, a sua equipe, cada um, qual o limite de cada um. E aí 

tem a questão como em qualquer outro lugar né, é fuso horário, a parte técnica, então como você vai se 

comunicar. Então são aspectos que são importantes na hora de você montar sua equipe né, porque você de 

repente você vai colocar um pessoal todo do hemisfério norte, o gerente do hemisfério norte, o desenvolvedor do 

hemisfério sul, aí o fuso horário não bate, aí você tá contando com ele pra um trabalho num momento que ele não 

pode fazer, porque por questões de cultura naquele momento ele tá indisponível porque sei lá, é um feriado 

religioso. 

 

Tem um monte de coisas que você tem que prestar atenção em relação da onde aquela pessoa vem, sabe assim? 

Não só tecnicamente, mas assim onde ela está naquele momento, como que é a realidade dela pra ela poder 

contribuir no meu projeto.  

 

Então eu acho que tem muito essa questão assim, se eu vou trabalhar só de madrugada, então porque, porque o 

fuso horário é diferente? Eu, por exemplo, aqui no Brasil, eu trabalhava nos feriados nacionais, nos feriados 

deles, porque eu trabalhava com gente de vários lugares, mas assim, não era porque era um feriado imposto 

religiosamente que eu tinha que fazer aquilo. Então ok, mas se você “ai eu vou botar um projeto assim” vou, mas 

a fase de implantação num período que para aquela pessoa naquele país não pode ser , o cara tem que jejuar, sei 

lá, tem que trabalhar fora e não pode trabalhar naquele período.  

 

Você tem que saber algumas coisas pra você respeitar, entendeu. Então pra ter o sucesso tem que conhecer as 

pessoas que né, que estão trabalhando, a cultura, as necessidades, pra você poder dar as tarefas corretas, pra você 

poder fazer com que as pessoas trabalhem unidas né, então você tem que entender que cada um vai trabalhar de 

um jeito. O alemão, o alemão ele é grosseiro, né. Mas assim, não é que é grosseiro, mas ele não é mal educado, é 

assim o jeito dele falar entendeu, é meio assim. Aí você tem que saber como lidar com ele, porque é o jeito dele, 

assim como os americanos também no início extremamente formais, sabe assim tipo, falavam umas coisas assim 

que você falava “nossa”, o brasileiro é muito passional, eles não são! Então você tem que saber como lidar. 

 

Acho que pra você ter sucesso você tem que entender como que eles funcionam, como que é a cultura deles, não 

criar expectativa. Então é um limite, não criar expectativa com uma coisa que ele não vai poder te corresponder 

tanto em cronograma quanto em atividades.  
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Que nem, eu não posso exigir que um americano seja que nem um brasileiro que dá jeito em tudo ou o alemão 

mais sistemático. Então, se você ficar toda hora cobrando as coisas e vice e versa né, então não tem sucesso no 

projeto, você vai ficar só lidando com conflito, que não tem conflito ali né, é isso e acabou. 

 

5. Com base na sua experiência, quais as habilidades que você acha que um gerente de projetos deve ter para 

gerir uma equipe multicultural?  

 

Primeiro é o idioma. Não sei se isso pode ser contado assim, mas tem que se comunicar né, isso é essencial.  A 

segunda é que você tem que ter uma mente aberta, você tem que querer aceitar certas coisas mesmo que você não 

concorde. Tá, então assim, um exemplo, “ah, aqui nós brasileiros fazemos isso, isso e fazemos tudo aquilo”. Ok, 

bom pra vocês! Aqui nós vamos fazer isso. “ah, e o outro...” o outro é outro. Então você tem que querer entender 

o lado do outro. Tem gente que não consegue, sabe? Tem gente que fala isso e daqui a pouco “não” .Senão assim 

você não ganha a equipe, então você tem que ter isso.  

 

Então é o idioma, é você querer e você ter a intenção de tentar né entender. É... o jogo de cintura. A comunicação 

é a fase do idioma né, então você tem que saber isso, você tem que ser uma pessoa que tem jogo de cintura, uma 

pessoa que saiba se posicionar, independente se você tá no Brasil, nos Estados Unidos, com quem você tá 

falando. Você tem que ter uma postura assim, é... saber se posicionar né. 

 

[Pesquisadora-autora] Eu poderia falar adequar a forma de conversar ou não é bem isso? 

 

Também. Exatamente, porque assim, você vai falar com uma equipe... os alemães, por exemplo, de novo. Você 

não tem momento pra brincadeira né. Você tem que se posicionar, você tem que saber que naquele momento 

você tem que tratar daquele jeito. Se você vai falar com uma equipe do México, eles já são de outro jeito. Então 

você tem que ter essa maleabilidade, você tem que cada hora tentar se comunicar da maneira com que eles vão 

entender né.  

 

Fora o idioma, mas assim, se é uma equipe que ela precisa receber orientações diretas, então você tem que ser 

direto. Se é uma outra equipe que você pode deixar mais flexível, alguma coisa assim, então isso acho que em 

qualquer lugar, não precisa ser nem equipe multicultural não.  

 

Mas eu acho que é o idioma, a parte de comunicação, adequar a comunicação, você entender e ser uma pessoa 

flexível né, aquela pessoa de mente aberta, assim, por trabalhar com pessoas de várias culturas, eu não concordo 

com o cara que ele é  sei lá, jejua, sei lá, faz um período de Maomé, mas você não tem que se preocupar com isso. 

Você tem que entender e às vezes as pessoas confundem né, leva para o lado pessoal e não é. Você não concorda 

com a cultura dele, isso não tem nada a ver com o projeto. 

 

6. Da mesma forma, quais essas habilidades também pra equipe de projetos?  

 

Eu acho que é a primeira coisa o idioma. A questão da comunicação, e também se você vai pegar uma equipe que 

o cara ah, sei lá, da Arábia Saudita, sei lá, que a mulher não tem  ou mesmo japonês tal, não tem (eu falo isso para 

as gerentes de projetos mulheres), mas assim tem uma certa hierarquia, um certo preconceito, não sei o quê... vai 

ser mais difícil.  

 

Então você tem que ter também essa questão de assim, saber lidar com diferentes culturas. Tanto é isso assim, 

tanto gerente de projetos é idioma e saber lidar com diferentes culturas, é ter essa mente aberta. Eu não concordo 

com que a cultura dele, mas eu respeito porque no meu projeto eu to estabelecendo limites que seja bom pra todo 

mundo.  

 

Tá, não pode pender nem mais pra um nem para outro, isso aqui é o conforto pra todo mundo. Nem mais pra um, 

nem mais pra outro. Então o gerente de projetos tem que ter essa sensibilidade. Pra ter isso, ele precisa de uma 

mente aberta, se não ele vai ter um viés maior pra um do que pra outro. Normalmente ele vai ter. 
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7. Cada vez mais a gente sabe que a capacidade de trabalhar em contextos em ambientes multiculturais tem sido 

exigida no mercado né. Em sua opinião, como que você acha então que esses gerentes de projetos eles devem se 

preparar pra atender essa exigência?  

 

É, fazer a faculdade só não adianta. Isso a gente não vê na faculdade. Então primeiro assim, se preparar. Eu fui 

fazer o meu inglês eu já tinha 20 anos, mas eu fiz. Na hora que apareceu a oportunidade calhou de eu tá lá. Então 

acho que os gerentes de projetos eles precisam ter essa questão do idioma. Eu sei o inglês, mas eu não sei o 

francês, eu não sei o alemão, eu não sei espanhol, né então. O espanhol que eu sei eu não sei. Eu acho que sei, 

mas é difícil pra caramba.  

 

Então essa questão do preparo do idioma, porque isso parece óbvio, mas não é. Tem muita gente que eu conheço 

muito gerente de projeto certificado, não sei o que, trabalha em vários projetos e não sabe falar inglês. Muitos! É 

muito mesmo. Então, precisa né, senão perde-se oportunidade porque não sabe nem o inglês que hoje deveria ser 

básico, então o idioma é o primeiro. Aí a segunda, acho que a segunda, acho que uma outra coisa que é 

importante pra se preparar pra trabalhar é você começar a estudar e ser curioso sobre outras culturas. Porque eu 

falo isso, na hora que você vai fazer uma entrevista, se você falar alguma coisa que pode ser pejorativo pra outra 

cultura, eles vão notar isso.  

 

Ah, então você fala assim “to abafando! Vou chegar numa entrevista, vou chegar numa entrevista de projeto, não 

precisa nem ser uma entrevista de emprego, e aí eu vou ou na sua postura no dia a dia da empresa né pra 

destinarem um projeto desse porte, e aí você chega e fala assim “ah não, mas qualquer coisa a gente dá um jeito, 

qualquer coisa a gente vê”. Nossa, dependendo pra quem você fala, é proatividade. “ah não, a gente se vira”. 

Dependendo da cultura que você tá, por exemplo, um alemão. O alemão planeja, então o alemão não sai fazendo 

como o brasileiro. Aqui no Brasil nossa, tem que sair fazendo. As culturas são estratégicas, então se você não 

sabe, não é curioso em relação a como o mundo funciona, é muito difícil você aprender na marra. Então é melhor 

você se preparar um pouco antes. Olha, eu vou pegar um projeto, um projeto que ele tem pessoas da Alemanha, 

dos Estados Unidos, da Argentina, então como que eu culturalmente eu já conheço um pouco, eu não preciso ter 

ido lá. Mas eu já sei que aqui eu vou ter que cuidar dessa maneira, ali com os indianos de outra maneira.  

 

Mas no final você tem que ter um padrão pro seu projeto pra que tudo funcione né, se não você fica louco. Mas 

você tem que conhecer, você tem que se preparar um pouco antes culturalmente, as pessoas tem que ler, tem que 

procurar se interar como funcionam os projetos em outros países, porque se não você sofre mais, se você vai só 

com a sua visão de Brasil. Entendeu? Você tem que ter uma postura. Pra você ter uma postura você tem que 

conhecer né, você não vai adivinhar. 

 

[Pesquisadora-autora] Você tem alguma dica ou mesmo um conselho de como um gerente de proejetos pode 

fazer isso? Pesquisa na internet, por exemplo? 

 

Sim, você tem hoje em dia pesquisa na internet, mas na minha época, na época que eu comecei você podia 

conversar via MSN, não tinha essas coisas que tem agora. Então você acabava fazendo amizades pra conversar 

com outras pessoas assim, pela internet. Eu não fiz intercâmbio, mas tem gente que faz intercâmbio.  pô... 

Sensacional!  

 

Intercâmbio, você faz intercâmbio, você tá na época da faculdade sei lá o quê, no começo, faz intercâmbio, aí 

você aprende a outra língua né, você aprimora um pouco o outro idioma, você conhece da cultura deles. Se você 

tem essa oportunidade, eu acho que é fantástico. Eu não tinha, então era mais por curiosidade mesmo, sabe... 

Ah... fulano é na Alemanha, vamos conversar com ele, mas era só pela internet ou porque tava aqui na minha 

cidade naquele momento. E você também tem que mostrar disposição. Eu entrei muito no projeto por causa do 

idioma e porque as pessoas notavam que eu era uma pessoa flexível. 

 

Então é isso, eu acho que idioma, você ter essa disposição, mostrar que você tem essa disposição pra lidar com as 

pessoas que são de culturas diferentes, mesmo que você não concorde com a cultura dela. Essa questão de você 

poder vivenciar então, a questão de intercâmbio sabe? Hoje em dia a gente tem muito congresso internacional. 

Você tem um monte de ferramentas, então você vai lá e olha da maneira como ele fala, eles deram exemplos né 

de como que é lá fora, tanto gestão de projetos como outros temas também. Então acho que essa é uma maneira 
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de você falar assim ah, eu vou pesquisar na internet, às vezes o que tá na internet não necessariamente é verdade, 

mas também, é uma ferramenta, claro. Só que acho que se você ter contato com alguém de lá, melhor. 

 

8. Em sua opinião no estágio inicial de um projeto global, você acha que seria interessante identificar de alguma 

forma essas diferenças culturais básicas dos participantes do projeto? Por exemplo, a educação técnica, as 

crenças, idiomas, hábitos sociais e o modo de vida geral? Você acha que é interessante? Já viu algo parecido?  

 

Eu acho que é fundamental né, você conhecer. É aquela questão que eu falei dos limites né, você tem que saber a 

tua equipe, é assim... Da onde, o que genericamente né elas deveriam pensar. Isso tem que ser muito mapeado, 

porque quando você fala assim, lá no PMBOK, por exemplo, identificar os stakeholders, lá no comecinho né, é lá 

na iniciação mesmo do PMBOK, é isso! Também pra projeto internacional, projetos globalizados assim, então 

com certeza! Você vai começar a ver os limites da sua equipe, entendeu.  

 

Então isso tem que ser muito muito bem mapeado, porque isso é fator de sucesso. Se você começar o seu projeto 

não sabendo os limites, até de idioma, por exemplo, ah eu tenho pessoas, todo mundo sabe falar bem inglês. Ah 

legal! Mas a minha documentação ela tá em alemão, ela tá em francês, ela tá em espanhol. Acontece né, de você 

pegar um projeto de uma coisa que já existe.  

 

O meu principal é o stakeholder não sabe qual seu principal usuário então você tem que saber. E a questão 

também dos limites né, são culturas que são mais machistas, são culturas que não trabalham depois do horário, 

tem gente que tá lá, deu meu horário eu to indo embora.  

 

[Pesquisadora-autora] E você já viu alguma coisa nesse sentido nos projetos que você já gerenciou?  

 

Já. Na empresa anterior antes, eles sentaram com a gente né, e falaram o papel de cada um, e já explicaram como 

que era. Éramos todos brasileiros que tinha aqui, na equipe não tinha nenhum argentino nem nada, era brasileiro 

mesmo, e trabalhamos pra eles. Então eles explicaram muito bem que as expectativas deles era alta. O modo de 

eles trabalharem e que a gente aqui no começo fazia muita reunião, não tinha ido pra lá ainda. Começou a 

reunião, começou a reunião! Não adianta começou a reunião e vou ligar, eu vou rapidinho ao banheiro, não! 

Então assim, já foi falado pra gente pra não ter aquela primeira impressão ruim né.  

 

Então assim, já foi falado pra gente bem no comecinho do projeto, antes até da primeira reunião formal e tudo 

mais, que assim, a maneira deles trabalharem era diferente. Então tem reunião tal hora, tal hora você tem que 

estar lá. Começou a reunião não tem conversinha, vai direto ao assunto, se prepara antes. Então eles já 

começaram a falar pra gente olha, a cultura deles é essa. A gente não tinha tanta noção assim. Então antes mesmo 

da primeira reunião formal e tudo mais já prepararam o terreno pra gente.  

 

Então naquela época há dez anos eu não tinha essas informações que a gente tem agora disponíveis na internet e 

tudo mais. Agora por exemplo, a gente trabalhava muito com indiano, indiano não come carne. Você vai levar na 

hora do almoço pra quê? Num lugar que não tenha carne. Parece óbvio né, parece bobo. Mas eles iam para o 

Brasil se te oferecer um lanche, alguma coisa que ofendesse a eles, sabe? 

 

9. Quais os benefícios que as empresas podem ter com a gestão da diversidade cultural e por quê?  

 

Primeiro que a gente viu foi o financeiro né. Nós fomos escolhidos porque éramos mais baratos, é a realidade. 

Então a questão de eficiência também, porque um, com a gente, eles gastavam um valor e tinham um retorno 

muito bom. E o brasileiro é muito proativo. Então por essa questão que eles procuram bastante também o Brasil, 

a Índia assim, porque nós somos competentes, falamos um outro idioma, a maioria das pessoas assim, da área TI 

pelo menos. Então era mais difícil encontrar um profissional no mercado. Tem poucos, mas você consegue. 

Porque eles pagam um valor menor do que se pagasse pra um americano, isso é um fator assim, importante. Nós 

somos muito capacitados né também, então é um benefício pra empresa muito bom.  

 

E aí tem a questão cultural né, assim, você tem a matriz em Nova York, a gente fazia workshop, então assim 

vamos pro Brasil porque o Brasil ele também um BI, ele tem um sistema que funciona de tal maneira, por 
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exemplo, o SAP. O SAP, o SAP puro né, o padrão, ele não consegue se encaixar nos modelos fiscais né que a 

gente tem né, as dificuldades fiscais. Então acaba sendo um case né. 

 

Se você não consulta os outros países e depois você só quer replicar o que você tá fazendo, você não vai 

conseguir. Não vai conseguir. Você ganha muito quando você tem pessoas de diferentes países, porque elas têm 

visões diferentes.  

Por exemplo, se alguém me perguntar um negócio eu falo assim ah, mas aqui no Brasil isso não vai funcionar. Às 

vezes em outros países parece que as coisas são ingênuas, você deixa de colocar travas, você deixa de colocar 

certas coisas, porque você acha que todo mundo vai fazer direitinho. No Brasil não, no Brasil você coloca você 

bloqueia tudo que pode, porque você sabe que alguém vai dar um jeito de sair do padrão, entendeu.  

 

É uma característica nossa. Então às vezes isso pra um americano, eles gostavam muito da gente porque a gente 

tinha uma visão diferente “olha isso aqui, olha isso aqui eu acho que é melhor a gente fazer desse, desse e desse 

jeito, porque por conta disso, disso e disso”. Eles não conseguiam enxergar porque a cultura deles é diferente. 

Eles nunca iam precisar investir naquilo que não devem, entendeu? 

 

10. Você acha que a diversidade cultural pode ser considerada uma vantagem estratégica pra empresa? Por quê? 

 

Com certeza! Porque você passa a ter outras competências, de gerenciamento, de tudo. Então assim, se você parar 

pra pensar em uma competência técnica, você tem metodologias diferentes de diferentes países né, então, por 

exemplo, lá em Londres em outros lugares você tem o Prince2, específico pra gerenciamento de projetos de TI. 

Então se você tem uma pessoa que trabalha no seu projeto ou na sua empresa que tem essa visão de lá, é uma 

visão bastante metodológica né, você já ganha isso.  

 

Se você trabalha só com uma equipe de um lugar, você perde essa criatividade, você perde esse conhecimento. 

Então quando você pensa em estratégia, você pensa em capacidades e competências. Quanto mais diversidade, 

quanto mais competências né, conhecimento você tem, você pode ter uma vantagem competitiva maior do que 

outras, porque você tem mais opções de conhecimento ali pra aplicar. 
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APÊNDICE 11 – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA NA EMPRESA H. 

 

ENTREVISTA: GP8_07_Nov_2015   

 

1. Quais as principais barreiras para lidar com uma equipe de projetos composta por pessoas de diferentes 

culturas? Você pode dar um exemplo de situação que você teve de dificuldade com um time de pessoas de 

diferentes lugares? 

 

Eu vou te falar mais assim perto do que eu estou trabalhando hoje, porque o que eu trabalhei antes quando eu 

estava na empresa anterior acabava que a gente trabalhava mais com pessoas do mesmo país, da mesma cultura, 

na verdade. Então por mais que a gente fosse uma empresa global, a gente mais impunha coisas pras outras 

unidades que eram fora do país do que realmente tinha uma parceria. Mas agora eu estou em uma empresa 

francesa.  

 

Acho que a principal barreira mesmo é essa questão de entender como é que funcionam as coisas. Às vezes até 

uma questão de como tu enxerga o trabalho. Vou dar um exemplo pra ver se te ajuda a entender. O pessoal da 

França fala muito, quando assim, pergunta pra gente qual é o nosso padrão de trabalho, padrão no sentido de que 

eu to fazendo digamos uma análise e eu quero saber qual é o padrão, pra dizer se está dentro ou fora, se está 

conforme ou não conforme. A gente trabalha sempre com um padrão mesmo, um mínimo e um máximo, pra 

dizer se abaixo do mínimo tá não conforme, acima do máximo tá não conforme. E eles trabalham muito com 

alvo. Talvez seja meio complexo, desculpa.  

 

Então assim, até a gente conseguir entender, eles sempre perguntam “Tá, mas qual é o teu alvo?”. E eles não 

entenderem que a gente não trabalha assim, a gente não é esse tipo de  gente tem uma faixa de trabalho 

geralmente, a gente não tem um alvo, e eles tem um alvo e uma tolerância pra cima e pra baixo também. Claro, 

acaba tendo uma faixa de trabalho, mas eles sempre prezam por tu ter um alvo, pra tu saber qual é o teu objetivo, 

onde é que tu quer chegar, que pelo menos culturalmente na nossa empresa, não sei, eu entendo pela minha 

experiência que seria Brasil também, não tem isso. A gente não trabalha assim.  

 

Então entender que algumas exigências como agora eles são os donos né, entender que algumas exigências são 

realmente de cultura, de formas de ver, e aí acho que essa é a principal barreira, de não conseguir enxergar essa 

diferença cultural e ter uma expectativa muito maior em cima de um país, no caso, de que já tem algumas coisas 

que na verdade culturalmente não tem. 

 

[Pesquisadora-autora] Parece complicado isso, não? porque se eles têm um alvo, tudo pelo visto é bem definido, e 

aqui a forma de trabalho é diferente? 

 

É, na verdade assim, considerando que eles são os donos agora, a gente que tem que aprender a trabalhar na 

forma que eles trabalham. Mas assim, é um pouco frustrante deles entenderem, ou quando eles não entendem. 

Têm algumas pessoas claro que são um pouquinho mais culturalmente experientes, maior experiência de ter 

trabalhado com outros países e tal, então é um pouco mais fácil de trabalhar, elas entendem melhor, elas são mais 

flexíveis.  

 

Mas eu to em um projeto aqui com um cara que não é o papel dele na verdade fazer este trabalho em outros 

países. Ele já fez, mas não é comum ele ficar fazendo isso. Então assim ele fez, mas em países tipo no Egito, que 

é um pouco mais próximo. Claro que deve ser extremamente diferente. Na Itália então assim, mais próximo da 

realidade dele. E aí ele veio aqui no Brasil e ele tem pouca flexibilidade, ele quer muitas coisas já prontas, já de 

uma forma que não é a forma que a gente trabalha. Fora com relação a ele a barreira de língua mesmo, que ele só 

fala francês. Ele fala um pouco de Inglês, mas ele não se sente a vontade, então tem que ter sempre tradutor, 

então é complicado. Mas é que não é o trabalho dele fazer trabalhos internacionais, então ele não teria essa 

obrigação, ele tá aqui mais pra nos ajudar em um projeto de melhoria, então a gente inclusive por isso que eu 

estou acompanhando ele, porque ele não fala. 

 

[Pesquisadora-autora] Mas você fala um pouco de francês? 
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Falo, falo. Ajuda, mas é um pouco pois acaba deixando a comunicação muito truncada porque ele tem que falar, 

eu tenho que traduzir, também não é minha expertise fazer tradução simultânea. Então eu interpreto e traduzo, aí 

alguém me pergunta uma coisa e eu tenho que interpretar o que a pessoa falou traduzindo, então é cansativo.  

 

2. Como que você acha que a diversidade cultural influencia o desempenho de uma equipe? Também tem algum 

exemplo, se ela influencia de forma positiva, negativa? Como que você vê isso? 

 

Eu acho que qualquer diversidade ela ajuda, na verdade, porque tu consegue ver - eu não tenho nenhum exemplo 

tá, assim, eu não consigo lembrar de nada assim especificamente de ah, foi melhor por ter tido diversidade 

cultural, entendeu. Talvez acho que pegando a referência da empresa anterior, eu vejo como a gente trabalhava, o 

que a gente tava fazendo, a gente tava criando normas pra todas as unidades. Só que era uma equipe brasileira, tá. 

Por a gente não ter essa diversidade cultural, todo mundo ter praticamente a mesma experiência de trabalho pelo 

menos dos últimos quatro anos, e todo mundo ser brasileiro, todo mundo estar dentro do mesmo contexto, 

acabava que a gente tava criando muita coisa que a gente não ia conseguir aplicar em outros lugares. Tanto é que 

acho que hoje eles não aplicaram, não sei, não tive contato com o pessoal.  

 

Mas assim, a gente tentou fazer coisas mais genéricas, mas provavelmente pelo fato da gente estar criando um 

negócio inclusive pra ser aplicado em lugares que a gente não conhecia, que a gente não estava, eu acho que não 

foi muito feliz. Eu acho que a diversidade cultural ela dá visões diferentes, e dá soluções diferentes para um 

problema. Apesar de a gente ter algumas barreiras, a gente consegue agregar no sentido de visões mesmo, talvez 

em uma equipe mais flexível pra algumas questões.  

 

Eu vejo que o trabalho da empresa que eu estou agora, com relação a essas questões não de imposição, mas de 

tentar globalizar padrões e deixar alguns padrões mais específicos, pela experiência que é uma empresa que tem 

muitos mais anos de experiência em vários lugares do mundo, e também tem uma equipe um pouco mais 

diversificada, apesar de ser muito mais francesa obviamente, eu vejo que os padrões deles são mais ricos 

comparando com o que a gente tinha na empresa anterior, os padrões deles são mais fáceis de serem aplicados em 

outros lugares. 

 

3/4. Em sua opinião, quais os aspectos positivos que as diferentes culturas de cada um dos integrantes do projeto, 

podem trazer para o projeto? E o que contribue para que esta equipe seja bem sucedida? 

 

Acho que é justamente isso, essas visões diferentes, experiências diferentes. E assim, obviamente isso só vai 

funcionar se o restante estiver aberto para esse tipo de trabalho, e para entender essa questão cultural. Então tem 

que ter essa abertura, se não por mais que esteja sendo trazida uma nova visão, uma nova forma de trabalhar, não 

tem abertura, vai ser bloqueado. 

 

Mas é justamente isso, essa nova visão. Eu vejo nesse que eu te falei, do projeto de melhoria que a gente está 

fazendo com o francês, por ele ter essa pouca flexibilidade cultural, eu vejo que ele não aceita muito. A gente faz 

as coisas de uma forma diferente e ele não aceita, e isso acaba sendo frustrante. Se ele aceitasse melhor, talvez ele 

mesmo pudesse levar para outros projetos dele algumas coisas que provavelmente são positivas da nossa equipe. 

Pode ser que seja tudo ruim. Então eu acho que ele poderia até agregar em outros projetos dele, mas ele tem essa 

barreira e acaba sendo uma coisa que fica meio frustrante, a gente até para um pouco de colocar a nossa opinião. 

 

5. Com base na sua experiência, quais as habilidades que um gerente de projetos deve possuir para gerir uma 

equipe multicultural? 

 

Eu acho que é justamente  tem que ter essa sensibilidade cultural. Ela precisa entender quando a pessoa realmente 

não está obedecendo ela sei lá, por birra, por alguma coisa ou por simplesmente por cultura, por não estar 

entendendo ou por uma falha de comunicação. Obedecendo eu quis dizer assim, estar atendendo expectativas. Às 

vezes não está fazendo o que eu pedi, a pessoa vai entender o que pediu, mas aquela forma que foi solicitado não 

era adequada para aquela cultura.  
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Então assim, acho que é ter essa sensibilidade e ter essa compreensão da diferença que tem entre culturas, e de 

preferência conhecer pelo menos um pouquinho das culturas que estão ali naquele projeto, pra conseguir lidar 

com elas. É óbvio que dificilmente a gente vai ter um gerente de projetos que conhece todas as culturas com que 

ele vai lidar, a fundo, mas assim, minimamente tem empresas, que eu conheci e que algumas pessoas falaram ah, 

eles fazem um cursinho, de diferenças, como é que é no Brasil, como é que é nos Estados Unidos e tudo mais.   

 

Então algumas coisinhas, algumas dicas de entender um pouco da cultura. Por exemplo, pode tocar ou não pode, 

se você tem que sair pra jantar com a pessoa. Vai ter uma cultura que vai exigir que tu tenha um relacionamento 

fora do trabalho com a pessoa, que tu tenha uma amizade fora do trabalho, vai ter outras que não, que é horrível. 

Vai ter gente que vai chegar atrasado, mas porque é papel delas, vai ter gente que vai ficar frustrado porque não 

chegaram todo mundo cinco minutos antes. Então assim, acho que tem que conhecer essas diferenças pra poder 

lidar com elas, e lidar com as frustrações que elas geram também.  

 

6. Da mesma maneira, quais seriam essas habilidades para a equipe de projetos?  

 

Olha, quando a equipe tem também acho que facilita. Ela entende um pouco dessa questão cultural, acho que 

facilita bastante. Também acho que nem sempre vai ser possível, então cabe geralmente ao seu gerente tentar 

passar isso pra equipe, tentar trazer isso dentro da equipe e explicar essa questão toda de diferenças e de que às 

vezes a comunicação não é a melhor.  

 

Mas o mais mente aberta que a pessoa for melhor. Nesse sentido, pelo menos. A pessoa tem que ter uma abertura 

pra trabalhar de formas diferentes, pra trabalhar com pessoas diferentes. Eu acho que na verdade em qualquer 

projeto. Como nos projetos geralmente a equipe muda muito, a pessoa que trabalha com projeto ela tem que ter 

essa flexibilidade de aceitar trabalhar de outras formas. 

 

7. Cada vez mais a capacidade de trabalhar em contexto multicultural tem sido exigida tanto dos gestores como 

da equipe. Em sua opinião, como os gestores devem se preparar para atender a essa exigência?  

 

Eu acho que a questão do idioma por mais que pareça besteira, eu acho que é muito importante porque eu vejo 

que tem muita gente que não está preparada ainda, seja porque não fala Inglês, seja porque não tem coragem de 

falar, tem barreiras, tem bloqueio pra falar. Eu falei mesmo desse francês, ele fala, não é que ele não fala, ele fala 

mal, mas ele conseguiria se comunicar, mas ele prefere não se comunicar em inglês. Acho que ele conseguiria, 

ele teria que fazer um esforço, as pessoas também teriam que fazer um esforço pra entender ele.  

 

E assim, é o que eu falei ah, não é o trabalho dele, mas do mesmo jeito que cada vez mais tá no contexto. Então 

as pessoas eu acho que elas têm que buscar um pouco mais acho que essa questão de aprender o segundo idioma, 

de preferência o inglês porque ele é universal. A empresa podendo dar esses cursos explicando um pouquinho 

como são essas culturas. Trazendo de novo esse exemplo desse francês que veio pra cá, ele chegou aqui e não 

sabia que a tomada era 110 e 220, mas não queimou nada porque na verdade ele tava querendo carregar o 

computador dele que é bivolt, e ele não sabia que é bivolt, nem que ele tinha que trazer um adaptador de tomada. 

Isso eu já vi outras pessoas inclusive que tem experiência de viajar muito não trazendo adaptador sabe.  

 

Então assim umas coisas simples, que era simplesmente o pessoal do RH lá quando ele tava vindo podia ter dito 

ou ter entregue para ele um guia, falando que a tomada tem lugar que vai ser 110 outra que vai ser 220, tu vai ter 

que levar um adaptador, sabe? Algumas coisinhas assim básicas que talvez facilitariam o trabalho dele. Então eu 

acho que cabe também da empresa de falar, tu tá indo então é assim, tem lugares que o pessoal provavelmente vai 

te dar um abraço quando tu chegar, tu não precisa ir de terno, ou tu precisa ir de terno pra primeira reunião, sabe. 

Tem algumas coisinhas assim que talvez sejam importantes pra até pessoa não passar vergonha né.  

 

 

8. Em sua opinião, no estágio inicial de um projeto global, você acha que seria interessante de identificar essas 

diferenças culturais básicas dos integrantes do projeto? Por exemplo, a educação, o idioma, a experiência 

profissional, os hábitos, e o modo de vida em geral?  
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Acho que sim. Acho que ajudaria a gente porque assim, especificamente esse projeto é um francês que está com 

uma equipe de brasileiros, claro, tem outras, mas assim basicamente a maioria é brasileira. Tem um mexicano 

também, mas ele está no Brasil. Mas ele não está aqui 100% do tempo, ele veio, voltou e agora ele veio de novo. 

Na primeira vez, foi muito mais difícil que da segunda vez, porque da segunda vez a gente já tinha um 

entendimento melhor, já conhecia ele, e já tinha um entendimento melhor de como eram essas diferenças 

culturais e tudo mais. 

 

E a gente entender ah ok, aquilo que eu te falei, ele está pedindo algo porque pra eles realmente eles trabalham 

com isso, não é a gente que tá errado de nunca ter pensado em algo, é porque são diferenças culturais, eles 

trabalham dessa forma, mas a gente não trabalha dessa forma, a gente vai passar a trabalhar porque afinal eles 

que são os donos agora. A gente não precisa ficar frustrada que “Ai meu Deus a gente é burro de nunca”, não é 

assim sabe, não era assim que a gente trabalhava.  

 

Então se tivesse tido no início esse entendimento, acho que facilitaria e o trabalho já teria ido um pouquinho mais 

rápido, tanto da nossa parte com relação a ele, quanto da parte dele. E também um pouco com relação a esse 

mexicano que ele era um pouquinho , a forma que ele fala, é um pouco diferente também, mas ele também não 

está assim 100% não. Pro projeto então é menos impacto. 

 

[Pesquisadora-autora] Foi feito algum tipo de coisa nesse sentido, pra esse projeto ou não? E você também nunca 

vivenciou algo parecido em outra empresa? 

 

Não, do tempo que eu estive na empresa anterior nunca fizeram, e aqui nessa nova empresa também não estou 

sabendo de nada assim, não fiquei sabendo de nenhum trabalho que eles tenham. Eu sei que eles têm uma equipe 

de mobilidade internacional, que é o pessoal que faz esses contatos, só que pelo que eu percebo eles não tem 

ainda esse segundo passo que seria realmente avaliar e cuidar dessa parte intercultural. É mais assim de ajudar 

tipo, ser um apoio. 

 

[Pesquisadora-autora] E essa equipe também é de RH? 

 

Sim, de RH. E o que eu vi isso foi o que me falaram de outras empresas porque eu nunca tinha nem imaginado 

que pudesse existir isso. 

 

[Pesquisadora-autora] Eu também não, mas algumas pessoas me falaram que têm, uma só formalmente, e outra 

informal mesmo, um faz lá um happy hour, um kick off mais tranquilo, mas eles abordam essa questão. Por isso 

que eu te perguntei. E você está sendo a primeira pessoa que eu to achando bem interessante, que era a minha 

área, que está falando de RH e por isso que eu estou te perguntando. O RH o que ele poderia fazer, o que ele 

poderia ajudar, entendeu? Foi a primeira pessoa que está falando nesse sentido, falando da empresa, não só o 

papel do gestor, mas da empresa também.  

 

9. Quais os benefícios que as empresas podem ter com a gestão da diversidade cultural e por quê?  

 

Eu acho que facilitaria, eu acho que agilizaria o trabalho, não teria todo esse trabalho de conhecer e entender 

antes, vamos dizer assim, perder o tempo de um projeto. Primeiro conhecendo e entendendo o que realmente é a 

diferença cultural, o que é diferença individual, o que é simplesmente “Estamos fazendo errado e eles fazem 

certo” ou “Eles estão fazendo errado e nós estamos fazendo certo”. E já começar talvez trabalhar. Mas 

diretamente acho que esse seria o benefício, não é perder tempo né, mas de poder agilizar o início de um trabalho 

mais fluído, poderia dizer dessa forma.  

 

10. Em sua opinião, a diversidade cultural pode ser considerada uma vantagem estratégica para a empresa e por 

quê? 

 

Com certeza, eu acho que permite que a empresa inclusive consiga colocar os produtos ou serviços dela em 

outros países. Então ela permite que a empresa consiga atingir mais mercados, nesse sentido. Porque daí tu tem, 

por exemplo, uma pessoa que tem capacidade de comprar outra empresa, uma fábrica, alguma coisa em outro 

país, tu tem uma pessoa que conhece a tua cultura de empresa, e que tem capacidade de trabalhar naquele lugar, 
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ela é talvez de uma cultura muito parecida, ou já teve alguma experiência, e tu também tem a capacidade de 

desenvolver produtos ou serviços para esses outros mercados, porque tu tem pessoas que conhecem esses 

mercados, que sabem o que aqueles mercados esperam, como ele espera aqueles produtos.  

 

Vai ter mercado, vai ter cultura que vai querer um produto de valor agregado e vai pagar por isso, e vai ter outros 

que não, que vai prezar pelo preço. E hoje em dia pra uma empresa é extremamente importante quanto mais ela 

estiver capitalizada em vários mercados melhor, porque se tem alguma crise em algum local tu consegue se 

suportar com outros mercados que estão melhores.  
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APÊNDICE 12 – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA NA EMPRESA I. 

 

ENTREVISTA: GP9_27_Nov_2015  

 

1. Quais as principais barreiras pra lidar com uma equipe de projetos composta por pessoas de diferentes 

culturas?  

 

To tentando pensar em elaborar aqui porque quando você fala só da cultura, é que têm que isolar os outros 

elementos né, como distância, meios de comunicação. Porque acaba tudo isso misturando quando tá trabalhando 

principalmente se a equipe não tá toda junta, mas a primeira questão que influencia muito é a língua, porque pelo 

menos no meu caso, mesmo que quando a gente tem pessoas de vários lugares, a língua oficial, a língua pra todo 

mundo se comunicar é o inglês.  

 

Mas a gente tem é... Problemas de entendimentos, problemas de tradução, algumas literais... Então isso acaba 

gerando alguns projetos. Só pra te dar um exemplo, bem rápido... To passando por um problema agora 

burocrático em um cliente. A gente vendeu um projeto como pré-pago, projeto pré-pago, ou seja, o cliente teria 

que pagar antes de executar. Esse projeto veio com documento em inglês e alguém fez a tradução. No documento 

inglês dizia que teria que ser pago assim que o documento fosse “fully executed”. Só que “fully executed” é uma 

expressão americana pra dizer totalmente assinado, e quando traduziram entenderam que era totalmente 

executado.  

 

Então isso gerou já até um problema jurídico, tava vendo agora porque a parte do pessoal que gera nota fiscal 

gerou nota. O cliente tá falando “olha, eu tenho um documento que diz que é quando é totalmente executado”. 

Então assim, era algo perfeitamente entendível, mas quando ele foi trazido para o português, por exemplo, ele 

gerou um erro de entendimento. Isso já é um problema.  

 

Outra questão além da língua é relativa à organização de trabalho. Por exemplo, com pessoas do México e eles 

tem outra visão assim, de organização de trabalho. Eles não são totalmente abertos a seguir todos os processos, 

seguir algo passo a passo. Já o americano ele quer e já é outro extremo de querer demais. Até eu tenho a 

impressão que pela proximidade entre mexicanos e americanos, pra que se posicionasse perante o outro eles 

acabaram aos extremos. É o que parece quando eu lido com os dois ao mesmo tempo. 

Isso é o que eu posso passar como barreiras que eu passo no dia a dia. Erros de entendimento de língua, 

problemas de organização, um lado querendo o extremo da organização, o outro lado querendo fazer sem passar 

por processo. 

 

2. Como você acha que a diversidade cultural influencia o desempenho da equipe?  

 

Eu acho que no desempenho individual né assim, eu não noto problema nisso não. É... Acaba se adaptando. As 

pessoas (pelo menos no meu caso) as pessoas que eu lido são pessoas acostumadas a projetos internacionais. 

Então é... Essas pessoas já meio que se acostumam a isso, sabe?  

 

Você tem seu jeito, você tem seu horário, há quem tenha que sagradamente parar pra almoçar, há quem tem que 

sagradamente parar determinado horário ou no feriado que é importante pra um e pra outro não. Já vira questão 

do dia a dia. Eu não tenho esse problema com quem eu trabalho. Eu lido muito e agora eu to lidando com 

americanos, mexicanos e colombianos e acaba cada um tem sua cultura, mas isso não influencia não. 

 

3. Em sua opinião, quais os aspectos positivos que essas diferentes características de cada um dos integrantes 

pode trazer para o projeto?  

 

Primeiro, muito positivo já é lidar com empresas internacionais. Quando você tá lidando com empresa 

internacional você tem a cultura da empresa que acaba sendo diferente de cada um dos locais. E quando eu tenho 

um time multicultural também pra atender, isso encurta umas barreiras, eu acho isso pelo lado do cliente. Porque 

pelo lado do time de execução, eu não tenho a barreira de tá o brasileiro, tá um colombiano, um mexicano, 

americano...  
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Mas quando eu tenho o lado do cliente multicultural, ele recebe melhor a opinião de um time de espanhol quando 

vai falar em espanhol, ele recebe melhor um americano quando é o inglês, ou o brasileiro pra parte que se fala 

português. Então assim... Ter essa pluralidade em projetos multinacionais ajuda bastante! Se você pensar em criar 

esses canais de comunicação você pode aproveitar bem. Pelo menos é o que eu procuro fazer e rende mesmo e 

rendeu resultado quando eu fiz isso. 

 

4. O que você acha que contribui pra que uma equipe de projetos com esses integrantes de diferentes culturas seja 

bem sucedida?  

 

Primeiro de tudo, todos tem que ter uma língua em comum, que acaba na grande maioria das vezes sendo o 

inglês. Mas eu já trabalhei em projetos em que tinha pessoas, por exemplo, aqui do Brasil e que não falava inglês 

nem espanhol. Aí tentava se comunicar com a equipe (quando a gente falava espanhol) em portunhol. Isso 

degrada demais já a performance, porque primeiro que a pessoa evita falar, pra não ter que conversar muito, e 

quando fala às vezes se perde algumas coisas. 

 

Então assim, aí cai realmente, cai notadamente, cai a performance da equipe, por conta dessa dificuldade. Mesmo 

se achar “ah, vai mudar, tem uma cultura mais aberta”, se for uma cultura mais fechada como a americana é 

impossível, o cara não vai conseguir mudar. Numa cultura que eu tenho mais aberta dos latinos até se tenta, mas a 

perda é muito grande nesse sentido. 

 

Por incrível que pareça, assim... Eu não tenho mulheres na equipe. Eu não lido com mulheres, não tenho...agora 

pensando... Eu nunca tinha pensado nisso, só agora falando contigo que na equipe todos que eu trabalho são 

homens, em todos os países. E... apesar da minha chefe ser mulher, a chefe aqui do Brasil é mulher, mas não têm 

nos parceiros. Trabalho com muitos parceiros e eles não têm mulheres na equipe. Então não sei se alguma 

diferença. Eu imagino que faça, mas eu não sei por que eu não vi na prática quando é com mulheres assim, de 

outra cultura, como tomar certos cuidados nessas coisas.  

 

Outra coisa é que a gente é instruído pelo menos no início do projeto, a extrema formalidade. Ser muito formal, 

não fazer piadas nem brincadeiras, porque você não consegue entender onde é ofensivo né, qualquer coisa que 

seja. Então isso pode evitar as pessoas terem problemas de relacionamento. Então assim, a gente aqui já é bem 

instruído pra isso “olha, respeite a cultura”, “não faça isso” e tal. 

 

Faça essas coisas da integração, e a empresa que eu trabalho ela faz treinamentos, é obrigado a fazer o programa 

de cultura de convivência cultural. 

 

[Pesquisadora-autora] E vocês além desse treinamento vocês conhecem um pouco do perfil da equipe que você 

vai trabalhar ou não? Você sabe que vem lá um colombiano, ele é formado em tal coisa, histórico dele 

profissional ou não? Não né? 

 

Só o background técnico no que ele vai trabalhar. Então por exemplo, ah ele vai trabalhar em uma ferramenta 

“X” quero saber quanto tempo ele implementou e qual a experiência dele, qual o background técnico. Quando a 

gente tem uma equipe multicultural assim, o pessoal que é fora do país tem que ser um pessoal extremamente 

sênior, porque é o que justifica eu ter um custo tão alto de trazer alguém de fora do país. Por isso que sobe o IPS 

a essa parte, porque os juniores eu acabo trazendo aqui do próprio Brasil. 

 

5. Com base na sua experiência, quais as habilidades que um gerente de projetos então deve possuir para gerir 

uma equipe multicultural?  

 

Primeiro é habilidade de comunicação, porque vai aflorar ainda mais essa necessidade de comunicação, de ser o 

elo de ligação nas comunicações. Essa preparação cultural é fundamental de ter essa visão de que é... Ter que 

aconselhar o time de como é o início do trabalho, como é o trabalho na visão do outro, na visão de quem ele tá 

contratando.  
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Acaba que o que é passado nessa cultura vencedora é você ter essa flexibilidade em aceitar, flexibilidade em se 

preocupar com a cultura do outro, assim. Mas o restante eu acho que é, em minha opinião, é a mesma necessidade 

que um gerente de projeto tem em qualquer outro projeto. 

 

6. E para equipe, quais seriam as habilidades necessárias para trabalhar nesse ambiente?  

 

Primeiro é essa aceitação da cultura. Se tiver uma pessoa (eu nunca tive que lidar com isso), mas que tem uma 

cultura que “ah, é... Eu não consigo aceitar, eu tenho determinada característica que eu não aceito da outra 

cultura, tal”. É impossível de trabalhar, não é adequado. Nunca passei por isso, mas é o que é mais necessitado, é 

a postura né.  

 

Resumindo... É a postura de trabalho dele dentro de um outro país, dentro da casa de um outro cliente. 

 

7. A gente sabe que cada vez mais a capacidade de trabalhar em contextos multiculturais tem sido exigida dos 

gestores. Em sua opinião, como os gestores devem se preparar pra atender essa exigência? 

 

Primeiro de tudo ser fluente no inglês, que é a língua oficial aí do mundo... Primeiro de tudo. O segundo é mesmo 

se preparar na parte da postura, de se preparar de como lidar, de como estar fora de outro país. Uma pessoa que 

viaja mesmo que não seja a trabalho, que seja a passeio, ela já começa a adquirir essa convivência, já começa a 

aceitar. Não pode fazer coisas indelicadas como criticar a comida de um outro país mesmo que você não goste, 

que você vai ofender, criticar ou seja, pode entrar em outros riscos até... de religião, esse tipo de coisa que tem 

que saber lidar.  

 

Você tem que ser capaz de se comunicar, tem que ser capaz de conseguir falar de alguma coisa que não seja de 

trabalho, mas tem que ter em mente esses limites né, ter em mente de onde você tá e até pra gente que assim, 

quando a gente é fornecedor (que é o meu caso) de projetos de fornecedores, conseguir aceitar algo que talvez te 

ofenda culturalmente. É como o que aconteceu...  

 

Veio um americano pra cá, esse americano ele era da cultura indiana/hindu e no primeiro dia que ele veio 

levaram ele numa churrascaria! E ficou super delicado, mas ele vê que era super ofensivo pra ele estar naquele 

lugar. Isso foi há pouco tempo agora, foi lá no Rio de Janeiro num cliente e enfim... Conversando com o garçom, 

mas acabou aceitando comer um arroz com algumas coisas lá e pedimos desculpas, mas ele aceitou, ele foi indo 

né, ele não ia falar nada até a gente perceber que ele era hindu e estava procurando alguma outra coisa que ele 

pudesse consumir.  

 

[Pesquisadora-autora] A pergunta seguinte de nº 8, era se você acha que é importante fazer a identificação das 

diferenças culturais antes de iniciar um projeto, mas você já me respondeu que sim na questão anterior nº 4, e que 

até tem um treinamento na sua empresa, então essa pergunta já está ok. Temos só mais duas e a gente termina, tá? 

 

9. Quais os benefícios que as empresas podem ter com a gestão da diversidade cultural? 

 

O benefício é se você vai ter projetos internacionais, na minha visão é obrigatório as pessoas terem isso, é pra 

evitar um prejuízo, é como fazer uma gestão de risco e faz parte dessa gestão de risco preparar as pessoas pra 

isso, pra você não ter algum incidente mais grave que possa gerar prejuízo ao seu projeto, a própria pessoa, ao 

profissional que você tá colocando. 

 

10. Em sua opinião, a diversidade cultural pode ser considerada uma vantagem estratégica então para a empresa?  

 

Sim. Eu tenho a impressão que até quando se fala em projetos só locais (eu não tenho certeza), mas eu acho que 

você também pode trazer características multiculturais que podem te levar a pensar de outra forma, a pensar 

como é que você executa alguns processos, como que é feito algumas coisas. Às vezes a gente tem uma surpresa 

em coisas do cotidiano no nosso trabalho, e que são feitas de forma completamente diferentes em outro país, se 

você não imaginar você não consegue passar isso. 
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Quando você atende um projeto que seja um projeto internacional, um projeto que tenha seu cliente, que tenha 

essa diversidade cultural, você só vai ter muito ganho por causa disso. Você conseguir aproximar essas culturas, 

você consegue às vezes quebrar algumas barreiras pra ter algumas informações pra melhorar algumas coisas. 

 

Me veio até na cabeça um meu amigo que foi pra um projeto em Angola e era de uma empresa chinesa, ele teve 

muita dificuldade de ser ouvido, ele falava, porque ele era muito novo e pela idade, a idade era meio que posto e 

era difícil , ele tinha essa dificuldade de se aceitar e ele não ter alguém mais próximo da cultura deles eele teve 

bastante problema.  

 

Eu nunca convivi, eu trabalhei dez anos em uma empresa de japoneses, mas era inclusive engraçado só uma 

parte, que eu saí da empresa de japonês depois de dez anos e fui pra empresa de brasileiro e tomei um choque 

com a cultura do meu país! Quando eu falei, quando eu acertei alguma coisa com uma área lá e depois eu fui 

cobrar e meu chefe me cobrou porque que não tinha o email. E poxa não, mas... Eu conversei com ele.  

 

E, agora... Empresa americana, já tem quatro anos que eu saí dessa empresa japonesa, então mas porque na 

empresa japonesa, você vai, falou com uma pessoa, o máximo que vai acontecer é a pessoa dizer “poxa, me 

esqueci!”. Mas eu nunca, jamais você vai falar “olha, to mandando um email pra formalizar”, “vou pedir um 

email pra formalizar”, vou tirar um email da manga e falar “oh, você falou isso por email”. 

 

Então isso agora eu não ligo mais, mas... Isso é bem diferente da cultura. Você pode ofender até né, se você fizer 

algo desse tipo. E na americana, como eu trabalho agora em uma empresa americana, é totalmente normal. Você 

desliga o telefone e escreve “conforme a gente conversou, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá”, normal.  

 

[Pesquisadora-autora] É desagradável isso, parece “oh, você me falou, mas eu não confio me deixa registrar”.  

 

É, e isso que eu também tenho esse sentimento. Às vezes vêm pro dia a dia. E tem uma coisa, por exemplo, da 

cultura americana pra brasileira que gera certo choque, americano escala as pessoas pro chefe normalmente. Ele 

escala como se fosse parte do processo. Há uma parte do processo que diz “não respondeu, escala”. Mas faz 

parte. E na brasileira, você fazer isso, a pessoa se sente ofendida. Cliente então, se sente ofendido. “Po, como é 

que você tá escalando isso para o meu chefe?”. Também tive um problema desses por aqui, dentro do cliente. 
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APÊNDICE 13 – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA NA EMPRESA J. 

 

ENTREVISTA: GP10_22_Dez_2015  

 

1. Quais são as principais barreiras para lidar com uma equipe de projetos composta por pessoas de diferentes 

culturas?  

 

Olha, eu acho que a questão é como se vê projetos, e tá um pouco alinhado com a cultura de cada país né. Vou 

dar um exemplo... Aqui no Brasil, na Argentina, eu trabalhei com a Argentina também né, logo quando eu entrei 

na empresa há quinze anos atrás eu trabalhei pra Argentina. Eles são um pouco parecidos com o Brasil, 

principalmente como bancários, eu sempre trabalhei em banco. Que a gente vem de uma realidade que é de 

planos econômicos. A gente cortava zeros. A gente é de uma geração em que se cortava zero do dia pra noite né. 

Então a gente  era Plano Verão, Plano Collor... E o sistema tinha que tá pronto. Então é muito da cultura do 

brasileiro, do latino, de fazer. De fazimento mesmo... E planeja muito pouco. E é diferente da realidade que eu 

encontrei. Eu fui, por exemplo, pro Japão, ou quando eu trabalhei com alemão no Banco Alemão. Eles passam 

muito tempo planejando, e a execução mesmo ela demora , mas o tempo é até menor do que o tempo de 

planejamento. 

 

E falar isso pra projeto de TI no Brasil o pessoal não aceita muito, não acredita muito né? Até se assusta. Mas é 

mais ou menos a realidade. Aqui a gente tem uma cultura muito de sair fazendo. Eu to com um projeto que ele já 

tem dez anos, e é um projeto que a pessoa sempre saiu fazendo, e como tem muitas frentes, as frentes não se 

comunicam, então tem muito trabalho que é refeito, ou coisa que quando fica pronto já perdeu tempo e tem que 

incorporar novas demandas... E aí a gente agora conseguiu parar pra planejar.  

 

Então depois de dez anos de projeto vai ter uma etapa de planejamento por seis meses. E as pessoas falam “mas 

que absurdo, vai planejar por seis meses!”. Gente, um projeto de dez anos, planejar por seis meses é muito mais 

barato! É pouco! Tem muito essa cultura de sair fazendo. Eles acham que enquanto você tá planejando, você não 

tá fazendo nada. Mas não é, quando você tá planejando é exatamente o momento que você tá montando. 

Montando seu escopo, montando o trabalho que vai ser feito, mapeando as interdependências entre as atividades, 

quem vai fazer. Até que a data é um dado final né? A data ela sai quase que sozinha. E aí você consegue fazer o 

negócio com mais assertividade né? 

 

 

E aí, enfim... E aí na etapa do planejamento até que você, por exemplo, coloca um plano de comunicação, um 

plano da mudança. E hoje o projeto que eu to lá eles não tem nada disso. Só que a realidade de banco você tem 

demanda legal entrando todo momento, você tem produto novo que entra, que aí quando o projeto novo tá pra 

ficar pronto aí você olha pro sistema que é legado ele já evoluiu, aí você tem que fazer tudo de novo. Você tá 

sempre correndo atrás. Você não não tem plano de comunicação, não tem plano de gestão de mudança, não tem 

nada disso. 

 

[Pesquisadora-autora] E você está gerenciando este projeto desde que ele iniciou? 

 

Não, não! Eu to no projeto há dois meses. Dois meses. a minha área ela já acompanhava o projeto, tinha uma 

pessoa lá que fazia o acompanhamento mesmo. E aí enfim, começou a ter uma pressão do próprio banco 

perguntar quando é que termina esse negócio e ninguém sabia responder.  

 

E aí foi o momento em que entrou no PMO Corporativo. Aí gente entrou com mais força e aí a gente fez um 

diagnóstico, mostrou tudo aquilo que precisava ser feito, porque na verdade não é nem um projeto, é um 

programa aquilo lá. Desse tamanho é um programa. A gente mapeou, porque ele falou assim “olha gente, é o 

seguinte... não é um projeto, são 18”.  

 

Então a gente fez um mapeamento ali, a gente vai trabalhar com 17 ou 18 projetos, cada um com um líder, um 

gerente de projetos, estruturando um plano de gestão de escopo, gestão de comunicação, gestão de líder, gestão 

da mudança. Vai ter uma figura de um integrador, que é o cara que vai tá acima de todos os gerentes de projeto 
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pra poder fazer a integração entre as frentes. E a gente conseguiu agora fazer a EAP, definir os líderes. Esse 

momento estamos fechando o escopo até 21 de janeiro. E a gente vai ter dois meses pra definir as atividades, e 

dois meses pra montar o cronograma. O cronograma integral.  

 

É assim, é super apertado, é muito apertado. A EAP a gente tentou fazer no Excel não aguentou, a gente passou 

pra DS Pro não aguentou. Então a gente abandonou o modelo dela, a gente tá agora em um modelo de texto lá né, 

tá com 1.500 caixinhas, entre pacote de trabalho e entrega, 1.500 caixinhas EAP. A gente tá achando que vai 

chegar em 2.000 a 2.500 mais ou menos.  

 

Mas a gente não pode deixar pra planejar por 6 meses porque isso jamais seria aceito, né? Então a gente teve que 

desenhar um Roadmap. Então dois dias pra acompanhar pra ter a base do projeto e entrega, depois mais três dias 

pra definir pontos focais que futuramente poderão ser elegíveis a serem gerentes de projeto, depois duas semanas 

você tem detalhamento de tantas frentes.  

 

Então tem o Roadmap pra você trabalhar a ansiedade também dos executivos né? Porque se você falar que vai 

parar pra planejar 6 meses ninguém aceita, só quer ver entrega. Então o próprio planejamento ele teve que ser 

dividido e informar o Roadmap que tem entrega de duas em duas semanas pra você poder trabalhar com a 

ansiedade do corpo diretivo.  

 

[Pesquisadora-autora] E me fala mais uma coisa... Você vê mais alguma outra barreira? Além do que a gente 

poderia dizer dessa questão que você falou primeiramente das diferentes formas de trabalho, né? Um planeja, 

outro não. Tem mais alguma barreira que você enxerga nesse ambiente com pessoas de diferentes culturas? 

 

Olha, eu acho que tem um lado bom do brasileiro, do latino que eu percebi, é que a gente se adapta fácil às 

mudanças, né. Percebi isso principalmente no meio em que eu trabalhei no Japão, que a gente tava abrindo a 

agência do Itaú lá, e enfim, era entrega de projeto, apertado, trabalhando de madrugada, e aí apareciam situações 

que eu era de Desenvolvimento de Sistemas então eu cuidava da parte de Internet Banking e Call Center.  

 

No meio da madrugada você faz tudo, então chega uma hora que você tá fazendo tudo ali. E aí tinha uma 

impressora do caixa que não funcionava nem com reza braba, e aí chamaram o fornecedor que era uma empresa 

japonesa, e eles queriam envolver engenheiro, passar pra área de engenharia fazer um estudo, e não sei o que. 

Aquilo ali não ia atender o prazo, a agência tinha que abrir naquela semana.  

 

Eu fiz um programinha lá que assim, era um quebra-galho, eu falei “Olha gente, pra abrir a agência é assim”. 

Então tinha que virar o papel na hora de imprimir, e eles não aceitavam aquilo de jeito “não, você não vai fazer 

isso”, não é assim que a impressora funciona. “Meu, tá imprimindo, esse banco abre daqui a dois dias, vai 

assim!”.  E lá você tinha uma data pra abrir o banco, se não abrisse no dia você tomava uma multa pesadíssima 

do Banco Central Japonês.  

 

E eles não aceitavam que você fizesse a desta forma. Eu falei “gente, oh... É assim! Depois a gente vê!”. Porque a 

gente tem esse negócio, até por ter passado por tantas crises, passado por tantos planos econômicos, a gente tem 

essa agilidade de improvisar, de improvisação. Então tem o lado bom e o lado ruim.  

 

Acho que culturas em que você planeja mais, quando tem um fato inesperado, sai fora do plano, eles tem mais 

dificuldade em contornar, né? Mas por outro lado eles têm um planejamento assim, de cumprir data, você vê 

coisas do tipo, aqui no Brasil, você saber quando vai entregar o projeto sem atraso, já é muito difícil. Quanto vai 

custar, tem muita empresa que não faz controle de custo.  

Agora quanto vai gerar de benefício, eu acho que são pouquíssimas empresas que fazem não só um estudo, mas 

também um acompanhamento do retorno, né. Eu acho que são muito poucas empresas, ao contrário do país de 

primeiro mundo que você já tem essas variáveis mais mapeadas, né? Tem a questão da improvisação, acho que a 

gente improvisa melhor, até pra nossa história, pra nossa realidade. 

 

[Pesquisadora-autora] E você... Eu vou te perguntar por que várias pessoas citaram isso. A questão do idioma, 

como que você vê esse tema na gestão de projetos globais? 
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É... A gente tem um problema porque poucos de nós falamos inglês, mas a gente improvisa bem. Então por 

exemplo, quando a gente foi lá pro Japão, eu mesmo não falava japonês. Falava muito pouco, fiz aula pra não 

passar fome e não me perder lá sabe? Mas não eram todos da agência que falavam inglês, tinham alguns 

japoneses que não falavam inglês, existia a barreira do idioma.  

 

Mas a gente tem essa capacidade de improvisar bem, isso daí acho que nunca foi problema. Eu cheguei a dar 

treinamento na Argentina e eu nunca fiz espanhol, não falo espanhol. Eu cheguei a dar treinamento lá. Eu acho 

que nesse ponto a gente acaba improvisando bem, porque a gente não tem muito medo não. Teve gente que não 

tinha domínio nenhum do idioma, se virava e dava um jeito lá, sabe? 

 

2. Como você acha que essa diversidade cultural no ambiente de projetos afeta o desempenho da equipe?  

 

É, a gente acaba olhando mais a questão negativa, né? É... Eu percebi ali quando eu trabalhei no Banco alemão 

que até por essa diferença, a gente tava falando de filial e matriz né, então a gente apanhava muito na matriz, 

falava que brasileiro não sabe tocar projeto, que não sabe planejar, que não sabe quando é que vai entregar, que 

promete data e não cumpre, e aí desmotiva. A equipe vai recebendo feedback negativo e a equipe vai dar aquela 

desmotivada, né? 

 

Mas eu acho que a questão talvez seja menos de julgamento e mais de entender essa diversidade. Eu acho que um 

pode colaborar pro outro. Eu acho que não só a gente trabalhar de forma mais projetizada, mais maturidade em 

gerenciamento de projetos, mas eu acho que eles também podem aprender com a gente essa questão da 

improvisação, essa questão de jogo de cintura que a gente tem. Mas acaba ficando a coisa mais negativa, né? 

 

Tem um projeto que eu toquei numa empresa alemã que era um projeto curto até, era um projeto de 6 meses. E 

acabou que a gente entregou o projeto, tudo resolvido. Só que tinha um treinamento que foi contratado com um 

fornecedor. E aí eu não lembro se era questão de férias e que parte da equipe não participou do treinamento. E aí 

a empresa topou ficar mais um tempo e eles iam oferecer alguma outra entrega, eu acho que era um manual.  

 

Era um projeto que envolvia pouco TI, era mais processo, era questão de controle de custo. Era um manual que 

eu acho que eles iam oferecer. Só que pra fazer isso, eles tinham que submeter uma mudança pro projeto durar 

mais 2 meses, só que não ia ter impacto em custo, não ia ter impacto em benefício, porque o benefício já tava 

rodando, já tava sendo colhido. Se bem que não ia ter custo nenhum, só ia aumentar benefício ia ter que aguentar 

os caras lá mais 2 meses, mas eles não iam entregar mais coisas. 

 

E aí por questão política o banco não topou, falou “Não, mas tem que justificar que o projeto vai durar mais 2 

meses”. Falei “gente, mas se não vai custar nada, e vai aumentar o benefício, que tem durar mais 2 meses?”. Mas 

acho que a questão dos atrasos já tava tão desgastada “não, vamos abrir mão desse benefício e encerrar logo o 

projeto pra não ter desgaste com mais replanejamento”. Sabe? Não criar mais problema político. 

 

3/4. Em sua opinião, o que contribui para uma equipe de projetos com integrantes de diferentes culturas para que 

ela seja bem sucedida? E quais os aspectos positivos que esta equipe pode trazer ao projeto?  

 

Eu acho que tem que ter paciência, no sentido de ter resiliência, de aguentar mesmo, né? Porque acho que demora 

pra você criar um entrosamento. E aí eu acho que vale até pra não só pra cultural, como de gerações também. 

Conflito de gerações... Eu to passando por isso lá. Né, então... Que eu tenho 34 anos, e eu to trabalhando com 

gente lá que tá 40 anos no banco, tem uns 60. Então o cara só na área que ele tá lá ele tá desde 84, quer dizer, né? 

E eu acho que vale o mesmo quando você fala de culturas.  

 

Tem que ter paciência porque demora pra você criar um entrosamento. Acho que depois que você cria um 

entrosamento facilita, e acho que o profissional também ele tem que ter maturidade que faz parte da evolução 

lidar com pessoas diferentes e com culturas diferentes. Maneiras diferentes de viver o mundo e que você evolui 

com isso. Tem que aguentar mesmo, você aguenta um pouco que depois você vai ter um benefício. Você vai sair 

do projeto de uma forma mais madura do que aquela que você entrou, né? Eu vejo isso. E o próprio entrosamento 

ele traz ganhos, né?  
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A gente ficou agora lá, a gente ficou 2 meses com essas pessoas, quase que reuniões diárias, reuniões que 

duravam o dia todo. E o clima hoje é diferente do que era 2 meses atrás. Porque a gente tinha muito aquele 

negócio “Pô, o PMO é o cara que vem aqui cobrar e voltar com nota vermelha”. E agora eles perceberam que 

não, que a gente tá entrando com ferramentas, com técnicas, ajudando.  

 

E você às vezes vê gente com muita vontade de fazer, mas que não sabe mesmo. Não conhece o jargão do 

projeto. Então é importante vocês colocarem aqui quais são as premissas, restrições, exclusões... O pessoal não 

sabe o que é isso. Então a gente senta, se reúne. Aí até a gente tava conversando com um integrador lá, a gente 

tinha que fechar um pote que tinha que mostrar a evolução do trabalho.  

 

E aí a gente ficou o dia inteiro andando de equipe em equipe perguntando como é que tava, e olhando, chegamos 

a olhar material, pegar na mão mesmo. “Isso é aqui, isso não é premissa, isso é atividade predecessora, não é 

premissa. Premissa é aquilo que tá fora do projeto...”. E aí no final do dia a gente foi falar com o integrador, falei 

assim “olha, o pessoal deve estar bravo com a gente hoje, porque a gente perturbou. Sentou do lado, corrigiu”.  

 

O cara “não, não! Muito pelo contrário! Eles estão muito satisfeitos porque vocês foram primeiros PMOs que 

entraram aqui e que explicaram como que faz, porque era sempre o cara cobrando e colocando o farol. E vocês 

aqui em nenhum momento vocês falaram de farol. Se preocuparam em ver o negócio sair mesmo”. Então acho 

que esse entrosamento, essa questão de se colocar no lugar do outro, entender o ponto de vista seja cultural, ou 

seja, dessa questão da geração, né? O cara pensa diferente de você, então tentar ver a maneira que ele pensa, que 

ele enxerga as coisas. Eu acho que facilita também. Acho que essa questão, né? Mais da paciência, tanto no 

sentido de ser resiliente, de aguentar, como também de saber que você vai colher um benefício depois.  

 

5/6.  Tem mais alguma habilidade que você incluiria pra que tanto um gerente de projetos com um membro da 

equipe possa trabalhar em uma equipe multicultural? 

 

Eu acho que se colocar no lugar do outro também até porque pra não julgar, né? Tem que entender que to lidando 

com o cara que cortou zero na década de 80 de sei lá, de ano em ano ele cortava zero e atravessava a noite lá. 

Gente que ficava às vezes uma semana no banco e descia pra tomar um banho frio em algum vestiário e voltava 

pro trabalho. Você tem realidades desse tipo. Então é gente que vem de um outro mundo, é outra cultura mesmo. 

Tem que se colocar no lugar do cara, ver a realidade que ele vem, né? Eu acho que fica mais fácil, você se 

colocando no lugar ajuda muito. Quando você fala de outra cultura também acho que também tem isso, né? Isso 

eu prendi lá quando eu era mais novo logo que eu entrei.  

 

Quando eu fui trabalhar com os argentinos, que eles têm o sangue às vezes mais quente que o nosso. Eles são do 

tipo que eles brigam assim de gritar e ficar vermelho e dar murro na mesa, aí acaba a reunião e fala “Vamo lá 

tomar um café?”, como se nada tivesse acontecido. E a gente se assustou muito com isso falando “Meu, não é 

possível! Esse cara como que pode ele me chamar pra tomar café depois do que ele fez?”. Mas você vê que o cara 

faz isso com todo mundo, porque eles são assim. Então acho que se colocando no lugar do outro fica mais fácil 

pra você ver a maneira que eles enxergam o mundo.  

 

7. Cada vez mais a capacidade de trabalhar em contextos multiculturais tem sido exigida, né? Principalmente 

nesse ambiente de gestão de projetos. Em sua opinião, como que os gestores devem se preparar pra atender essa 

exigência? Vamos supor no seu caso, começasse a demandar mais e mais projetos globais, mais e mais contato 

internacional. Como você acha que você deveria se preparar pra essa situação? 

 

Ah, eu acho que a questão do idioma ela é importante, porque é bem  assim, ela é o primeiro nível, né? Porque 

em teoria todo mundo tem que falar inglês... Que a gente sabe que não é a verdade. No Japão tinha muita gente 

que não falava inglês. Tinha indiano que não falava inglês, né? Então a gente sabe que não é bem assim. Seria já 

um começo, o idioma.  

 

Ter alguma imersão na cultura acho que é importante. O fato de eu ter feito aula de japonês, um intensivão aí, 

ajudou. Ajudou a entender também a maneira que eles veem o mundo, né? Ter interesse mesmo pela cultura. Não 

é nem só o idioma. Conhecer os filmes, qual que é o lazer do pessoal, como que a juventude pensa, como que os 
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mais velhos pensam, né? Porque quando você tá em outro país, você se depara com situações que muitas vezes 

você não entende mesmo. E aí o fato de você estar mais preparado nesse sentido eu acho que ajuda bastante.  

 

E aí a habilidade de pessoas né, de lidar com pessoas mesmo. Saber ouvir, saber se  

colocar no lugar do outro, ouvir o feedback de maneira construtiva, né? Isso é uma habilidade de pessoas mesmo 

e que o gerente de projetos também tem que ter. Eu acho que agora eu até tava conversando ali com um pessoal 

que tá mudando o esquema de PDMO, né? Agora tem competências interpessoais que você precisa ter. É... Você 

vai ter um mínimo em liderança, e você vai ter acho que são 8 PDMO de liderança e 8 de competências 

interpessoais.  

 

8. Em sua opinião, no estágio inicial de um projeto global, você acha que seria interessante identificar as 

diferenças culturais básicas dos integrantes do projeto? Por exemplo, a educação técnica, o idioma, hábitos 

sociais, valores, modo de vida geral? Você já teve alguma experiência parecida?  

 

Ah, eu acho que sim! Até quando a gente faz um projeto, às vezes a gente entra na estrutura do programa lá no 

banco, a gente faz um mapeamento dos stakeholders, né? Até quando é dentro de casa a gente faz. Ah esse cara 

aqui, ele é contra o projeto, não vai ajudar... Tá aqui há 200 anos, ele não vai querer mudar.  

 

O projeto é transformação, né? Às vezes o cara não quer mudar porque ele tá lá há muito tempo ele sabe o 

tamanho da dor dele. Ele não quer uma dor nova, ele tá acostumado com a que ele tem, né? Então até quando a 

gente tá dentro de casa a gente faz esse mapeamento. Agora quando se trabalha com gente de fora, mais ainda!  

 

Quando a gente foi lá pro Japão, eles têm um cartõezinho de apresentação, tipo esses cartões comerciais que a 

gente tem, né? Lá no banco anterior na época, e era visado pra caramba... Só gerente podia ter esse cartão, feito 

pelo banco. Esse pessoal mesmo os analistas, eles tem que ter, porque no Japão você pode andar sem o 

passaporte, mas você não pode andar sem uma caixinha de cartões de apresentação, né?  

 

Então, o negócio eles levam muito a sério. Você se apresenta, mostra o seu cartão da empresa que você trabalha. 

E a gente foi orientado “olha... Chegou, se alguém entregou o cartão não guarda no bolso não! Você olha, lê, e 

depois guarda”. Até hoje eu faço isso, se alguém me der um cartão eu olho, tenho o costume, não guardo não... 

Leio alguma coisa.  

 

Então a gente fez esse mapeamento das diferenças culturais, tinha a questão de não tolerar atrasos, e até pra viajar 

a gente teve orientações, tipo... “gente, façam o que for aí no Japão, mas não vão preso!”, porque não é igual o 

Brasil. No Brasil você vai preso você sai. No Japão não! Se for preso você vai ficar preso. Teve até reuniões 

desse tipo. Então a gente foi até que bem preparado ali de como lidar com as pessoas.  

 

Acho que foi bem tranquilo, foi mais tranquilo até do que quando a gente foi pra Argentina porque não teve esse 

preparo prévio, né? Foi um negócio mais na correria, problema econômico, aquela crise que teve quando caiu o 

presidente e tudo em 2002, né? Então pra Argentina a gente foi menos preparado, a gente contou mais com a 

sorte. Pro Japão a gente foi muito preparado. Essa questão cultural também. Então saber o que falar, saber quando 

tinha que ouvir, a gente tava bem mais alinhado.  

 

[Pesquisadora-autora] E quem forneceu esse treinamento pra vocês? Foi o RH ou não? 

 

A nossa equipe eram quase todos japoneses, acho que tinha eu e mais uns dois que não eram. E o próprio gerente 

ele já tinha estudado lá. Então a própria equipe, o próprio gerente ele conversava muito com a gente. Pode fazer 

isso, não pode fazer aquilo... Ele foi colocado no projeto porque ele já tinha essa vivência mesmo.  

 

9. Quais os benefícios que as empresas podem ter com a gestão da diversidade cultural? 

 

Acho aquilo que eu comentei, né? Você acaba crescendo também. Acho que toda troca ela é importante, você 

acaba aprendendo outro lado aí. Essa questão do planejamento, acho que a gente tem muito que aprender com os 

países de primeiro mundo. Então essa troca é importante e acho que também a gente tem muito a oferecer, a 
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gente sabe improvisar. Então acho que você pode pegar aspectos bons da outra cultura, coisas que funcionam lá e 

que você pode adaptar e implantar aqui, né? 

 

10. Em sua opinião, você acha que a diversidade cultural pode ser considerada como uma vantagem estratégica 

para a empresa?  

 

Ah, eu acho que sim! Porque você pensa fora da caixa, você pode explorar novos mercados... Ainda mais num 

mundo globalizado, dependendo do ramo que você tá, você pode oferecer o seu produto pra outros países no 

clique do celular, né? Dependendo do serviço que você tá oferecendo. Então o fato de você conhecer outras 

culturas eu acho que é uma vantagem competitiva enorme.  

 

Teve até um ponto falho, né? Quando a gente abriu lá o banco Japão era pros Decasséguis, né? Eu não sei se você 

conhece... Só que com as crises de 2008 eles começaram a voltar. E também teve uma concorrência da mão de 

obra chinesa, então as empresas japonesas começaram a contratar os chineses que eram bem mais barato. Então o 

banco perdeu muito mercado lá. E eles investiram forte em produtos para os japoneses, depósito em reais.  

 

Você aplica em reais, e a vantagem é que lá você tem uma remuneração de ah, ele entra com um depósito a prazo 

de um ano lá, você tira 0,7% ao ano, de remuneração. E aqui você tem isso ao mês, e é uma aplicação 

extremamente conservadora... Você consegue isso com a poupança. Então de modo geral, fala pro japonês olha, 

ao invés de você aplicar o seu dinheiro no banco japonês e ter 0,7% ao ano, aplica em reais no Brasil e você tá 

sujeito ao risco cambial que pode ser positivo ou negativo, só que você vai ter uma remuneração de 7% ao ano.  

 

Ninguém comprou. Ninguém comprou porque é a cultura deles né, o cara vai tirar o dinheiro dele do banco 

japonês pra investir no Brasil? E não é porque é no Brasil não. Você vê produtos americanos, agora mudou um 

pouquinho, eles estão consumindo bastante, principalmente a juventude, mas a Microsoft tem dificuldade em 

emplacar os produtos lá. Não consegue emplacar porque eles consomem coisas mais locais ali. Agora mudou um 

pouquinho, a própria juventude já consome mais Marvel, não é mais tanto desse jeito, mas tinha uma resistência 

bastante grande.  

 

Então se você não conhece a outra cultura, você pode oferecer um produto que não vai ou que vai encontrar uma 

barreira cultural. Mas por outro lado, se você conhece você pode oferecer produtos e serviços de acordo com o 

mercado que você tá estudando. 


