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Resumo 

Considerando-se a expansão global das empresas, as facilidades que a tecnologia oferece e 

maiores possibilidades de deslocamento, as equipes multiculturais têm enriquecido projetos no 

atendimento às estratégias de expansão e continuidade de negócios. Porém, quando há interação 

de indivíduos de diversas culturas, surgem vários desafios para o gerente de projetos e sua 

equipe. Focado nesse contexto, este trabalho apresenta como objetivo principal analisar como 

as diferenças culturais influenciam na equipe de um projeto global de uma empresa 

multinacional com base de operações no Brasil. Para isto utilizou-se um estudo de caso para 

relatar os desafios da diversidade cultural sob a perspectiva de um membro de equipe de projeto 

e em seguida apontar sugestões de diversos autores que auxiliem a gestão de projetos com 

equipes multiculturais. O desafio maior é entender a influência da diversidade cultural no 

contexto de projetos e adequar a gestão de maneira a maximizar as potenciais vantagens e 

reduzir as desvantagens geradas por essa diversidade. Nesse sentido, os resultados obtidos na 

pesquisa de campo apontam que a maior barreira existente em equipes multiculturais é a 

dificuldade de comunicação e a maior vantagem é a diversidade de pontos de vista que podem 

favorecer soluções mais criativas para problemas complexos. Desta forma este estudo contribui 

com sugestões para que gerentes e demais profissionais envolvidos em projetos multiculturais 

saibam tirar o máximo proveito da diversidade cultural. No âmbito acadêmico este trabalho 

pode contribuir no debate e no aprofundamento de conhecimento da gestão da diversidade 

cultural em equipes de projetos. 

 

 

 Palavras Chave: Projetos. Gerenciamento de Projetos. Equipes multiculturais. 

Diversidade Cultural. 

    



 

 

Abstract 

Considering the global expansion of companies, the ease that technology offers and greater 

possibilities of displacement, the multicultural teams have enriched projects in the fulfillment 

of expansion and business continuity strategies. However, when there is interaction of 

individuals from diverse cultures, several challenges arise for the project manager and his 

team. Focused in this context, the main objective of this work is to analyze how cultural 

differences influence the team of a global project of a multinational company based in Brazil. 

For this purpose this study reports the challenges of cultural diversity through a case study 

with a project team member and then points out suggestions from several authors that help 

managing projects with multicultural teams. The major challenge is to understand the influence 

of cultural diversity in the context of projects and to adapt management to maximize the 

potential benefits and reduce the disadvantages generated by this diversity. In this sense, the 

results obtained in the field research point out that the greatest barrier in multicultural teams 

is the difficulty of communication and the greatest advantage is the diversity of points of view 

that can favor more creative solutions to complex problems. In this way, this study contributes 

with suggestions for managers and other professionals involved in multicultural projects so 

that they can  have greater benefit from cultural diversity. In the academic field this study may 

contribute to the debate and the deepening of knowledge in the management of cultural diversity 

in project teams. 
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1. INTRODUÇÃO  

Atualmente as empresas estão focando sua atenção e planejando a expansão de seus 

negócios no exterior ou abrindo novas frentes em diferentes ambientes (OBIKUNLE, 2002). A 

globalização está modificando e acelerando as relações econômicas, industriais e financeiras, 

os meios de comunicação e de transporte e as tecnologias, impulsionando-os a um nível global, 

propiciando a criação de redes mundiais extensivamente dependentes uma das outras com 

alcance além das divisas nacionais e culturais (ZORZI, 2012). 

Nesse sentido, a diversidade cultural é um item fundamental que deve ser considerado em 

atividades comerciais em nível global, seja na elaboração de novos produtos, na idealização de 

marcas, na criação de estratégias comerciais ou na organização das empresas ou de suas 

políticas de trabalho. Por isso a competência das empresas em responderem aos desafios da 

diversidade cultural, valendo-se da riqueza que ela oferece, tornou-se um fator-chave do 

sucesso econômico, frente à internacionalização dos mercados (UNESCO – Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 2009). 

Atualmente uma das formas mais comuns e eficientes para tornar realidade os objetivos 

estratégicos das empresas é através de projetos. E, segundo Dahm e Gottschling-Knudsen 

(2016), para obter êxito na implementação de projetos em um contexto internacional, é 

importante considerar os aspectos culturais de forma meticulosa, pois influenciam diretamente 

na cooperação e desempenho da equipe. Nesse contexto, Obikunle (2002) afirma que entender 

as características comportamentais, percepções, atitudes e normas culturais das pessoas abrirá 

portas para o sucesso. 

Ainda segundo Obikunle (2002) atualmente o multiculturalismo é uma questão que os 

gerentes de projetos precisam focar sua atenção para serem bem-sucedidos. Apesar de ser um 

desafio ter um entendimento profundo das pessoas de outros países, a maioria dos gerentes de 

projetos lidam com isso diariamente. Contudo, não devem enxergar como um problema a ser 

evitado e sim, como um desafio ou algo positivo a ser abraçado. 

E para lidar com esse desafio, a competência de gestão intercultural se torna necessária, a 

fim de se encontrar o equilíbrio, considerando-se os diferentes históricos de vida e formas de 

trabalho de cada integrante do projeto, de maneira a influenciá-los rumo ao objetivo do mesmo 

(DAHM; GOTTSCHLING-KNUDSEN, 2016). 
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Dado esse contexto, cabe aqui fazer uma breve apresentação dos principais termos que serão 

utilizados nesta pesquisa e que em seu devido momento serão apresentados com mais detalhes. 

A cultura, de acordo com Chinoy (1975), refere-se a toda a maneira de viver de uma sociedade, 

que abrange valores, conhecimento, crenças e símbolos. Cada país possui uma maneira singular 

de viver, formando e moldando indivíduos com um conjunto semelhante de características entre 

eles e que de certa forma os distingue dos indivíduos de outro país, e assim surgem as diferenças 

culturais.  

Este estudo aborda como estas diferenças influenciam o contexto do gerenciamento de 

projetos no âmbito das equipes do projeto.  Sendo assim, para a abordagem utilizada neste 

estudo entende-se equipes multiculturais como sendo aquelas que possuem membros de 

nacionalidades diferentes. Após abordar a cultura no contexto de projetos, serão apresentadas 

as várias terminologias utilizadas no campo das pesquisas culturais e na área de gestão e que 

neste trabalho são utilizadas para denominar basicamente a coexistência e interação de pessoas 

de culturas nacionais diferentes. Entre os termos mais utilizados estão: multiculturalidade, 

multiculturalismo, multicultural, intercultural e diversidade cultural. Já os termos de 

competência intercultural, competência multicultural e inteligência cultural são utilizados para 

tratar sobre a forma como se lida com essa diversidade cultural. 

Considerando o cenário apresentado, tanto os gerentes de projetos quanto os membros de 

suas equipes precisam desenvolver sua competência intercultural de maneira que as diferentes 

visões de mundo venham a enriquecer o projeto e trazer melhores soluções para problemas cada 

vez mais complexos. Sendo assim, chegou-se ao problema de pesquisa conforme apresentado 

a seguir. 

1.1 Problema  

Como as diferenças culturais influenciam na equipe de um projeto de uma empresa 

multinacional com base de operações no Brasil? 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral deste estudo é analisar como as diferenças culturais influenciam na equipe 

de um projeto global de uma empresa multinacional com base de operações no Brasil, sob a 

ótica de um membro de equipe de projeto. Este será alcançado através dos seguintes objetivos 

específicos:  
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• Descrever aspectos teóricos sobre multiculturalidade; 

• Relatar, através de um estudo de caso, quais as principais influências da diversidade 

cultural na equipe do projeto sob a ótica de um membro da equipe do projeto; 

• Correlacionar a literatura pesquisada com os dados obtidos na pesquisa de campo e 

apontar algumas ações que podem auxiliar a gestão de projetos com equipes multiculturais. 

1.3 Delimitação do Tema 

Nas últimas décadas a mobilidade das pessoas além das fronteiras nacionais, gerando 

resistências e conflitos, criando novas oportunidades e mudando rapidamente cenários 

econômicos, políticos e sociais, alimentam discussões sobre homogeneidade e heterogeneidade, 

culturas dominantes e dominadas, inclusão e respeito às diferenças culturais. Sendo assim, os 

estudos sobre cultura são interdisciplinares e apresentam múltiplas facetas e inúmeras 

controvérsias.  

Considerando-se que a influência da diversidade cultural no contexto de projetos possui 

uma série de dimensões que podem ser analisadas, cabe ressaltar que este estudo tem como base 

central identificar, através de um estudo de caso, quais os principais desafios gerados pela 

diversidade cultural na equipe de um projeto global sob a ótica de um membro da equipe. Neste 

âmbito, este estudo se limitará a analisar o ponto de vista de um brasileiro, membro de equipe 

de um projeto global de uma empresa multinacional com base de operações no Brasil. 

1.4 Justificativa  

Proporcionado pelo aumento da facilidade de comunicação, tanto pela infraestrutura quanto 

ao acesso ao aprendizado de outras línguas e culturas, e a acessibilidade cada vez maior aos 

meios de transporte, o trabalho entre indivíduos de um país e outro têm se tornado cada vez 

mais comum e facilitado. Segundo Obikunle (2002) mais do que nunca, o mundo é agora uma 

aldeia global onde há migração constante de ideias, pessoas e informações através de diferentes 

fronteiras geográficas. Além disso, devido à globalização, culturas das mais diversas são 

levadas a interagirem num âmbito profissional através de parcerias multinacionais, de fusões e 

de deslocalizações (UNESCO, 2009). Este último termo compreende a transferência total ou 

parcial das atividades de uma empresa para outros países (GALLASTEGUI et al., 2005). 
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A internacionalização dos mercados tem aumentado a importância de vantagem competitiva 

baseada na criatividade e inovação, por isso o mundo dos negócios está começando a entender 

e a responder aos desafios da diversidade cultural como fator-chave para o sucesso econômico. 

Atualmente a diversidade cultural possui um papel central na concepção, imagem de marca e 

estratégias de marketing de produtos que são bem-sucedidos no mercado global. E para atender 

as expectativas dos consumidores locais, empresas multinacionais estão cada vez mais cientes 

das vantagens que podem obter diversificando e adaptando seus produtos para adentrar novos 

mercados (UNESCO, 2009). 

Para acompanhar o mercado extremamente competitivo, as empresas precisam criar 

estratégias para atender esses mercados cada vez mais diversificados e encontrar soluções cada 

vez mais complexas e criativas. Através de projetos envolvendo pessoas de várias culturas 

aumentam as chances de encontrar soluções para questões complexas, pois apresentam uma 

diversidade maior de alternativas e ideias. Porém, segundo Van den Berg e Lehmann (2004) os 

riscos da multiculturalidade são muitos, e para obter vantagem competitiva é necessário que 

haja uma gestão correta da diversidade cultural da equipe do projeto. 

 Para Oliveira e Rodriguez (2004), quando diferentes pontos de vista se encontram, surgem 

projetos originais, pois quando existe uma atitude colaborativa entre as pessoas, cada uma com 

sua visão de mundo particular, elas propiciam ambientes nos quais é possível vislumbrar novas 

oportunidades de desenvolvimento.  

Esse contexto multicultural é um aspecto de importância crescente no gerenciamento de 

projetos, nos quais gerentes e membros de equipes têm de lidar com as diferenças culturais para 

alcançarem o sucesso de seus projetos. Porém, Obikunle (2002) afirma que em geral os gerentes 

de projeto não são treinados em relação à diversidade cultural. Nesse contexto, considera-se 

que este trabalho pode contribuir no debate e no aprofundamento de conhecimento da gestão 

da multiculturalidade em gerenciamento de equipes de projetos. 

No cenário científico-acadêmico, Adler e Gundersen (2008) afirmam que na década de 70 

menos de 5% dos estudos publicados na área de pesquisa em administração tratavam sobre o 

multiculturalismo internacional ou doméstico. As autoras trazem uma crítica dizendo que nas 

décadas seguintes a tendência de ignorar este assunto continuou. Na década de 90 estes estudos 

representavam menos de 10% e ainda em 2004 a maioria dos editores (87%) das revistas mais 

renomadas da área de administração eram norte-americanos e europeus. Adler e Gundersen 
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(2008) afirmam que devido à característica cultural americana de extremo individualismo, há 

uma tendência problemática de supergeneralizações em seus estudos e acredita que talvez os 

pesquisadores da área de gestão tenham ignorado ainda mais a influência da cultura nas 

organizações do que os profissionais de negócios. 

 Desta forma, compreender a interação intercultural e a forma como isso se dá no ambiente 

de projetos tem sido de crescente importância tanto para organizações multinacionais, em 

especial para os gestores de equipes multiculturais e os profissionais envolvidos, quanto para a 

comunidade acadêmica.  

Através do presente estudo pretende-se compartilhar conhecimentos, propiciar novas 

formas de pensar e auxiliar profissionais que atuem em projetos com equipes multiculturais a 

se adaptarem de forma mais rápida e eficiente ao seu contexto, sendo eles gerentes de projetos 

ou membros da equipe.  

1.5 Metodologia 

O estudo inicial foi de caráter exploratório para aprofundamento no tema, sendo realizado 

através de leitura de pesquisas realizadas sobre o assunto. A pesquisa foi qualitativa e foi 

realizado um estudo de caso com um membro de equipe de um projeto global em uma empresa 

multinacional com base de operações no Brasil. A escolha do sujeito da pesquisa foi pela sua 

experiência em projetos com equipes multiculturais e por conveniência. Os dados foram 

coletados através de entrevista semiestruturada, questionário e informações no site da empresa. 

A técnica de análise dos dados foi a análise de conteúdo, à partir da qual foram criadas 

categorias e apresentados os resultados.  

Os instrumentos de coleta dos dados foram retirados do trabalho de Lima (2016) e portando 

considerou-se necessário criar um capítulo específico para abordar os procedimentos 

metodológicos.  



6 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

A seguir segue o referencial teórico que serviu de embasamento para esta pesquisa. 

2.1 Projetos 

Os projetos são muito utilizados como forma de alcançar os objetivos estratégicos das 

organizações, seja criando um produto ou serviço, atendendo novos requisitos legais, mudando 

processos internos, expandindo infraestrutura, abrindo novos negócios, implantando uma nova 

tecnologia, entre outros. Segundo o PMBOK® Guide (PMI, 2013), eles se caracterizam por 

serem esforços temporários para alcançarem um resultado único. Projeto é essencialmente 

caracterizado pela singularidade das condições no seu todo (DIN 69901-5, 2009). Essas 

condições englobam um objetivo definido e limitações como: tempo, recursos financeiros e 

humanos, entre outros. 

Os projetos precisam ser gerenciados para que alcancem os objetivos estabelecidos e 

satisfaçam as necessidades e expectativas do cliente, seja ele interno ou externo à organização. 

Para que a entrega ou resultado do projeto esteja de acordo com os requisitos é necessário que 

sejam aplicados conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades inerentes ao 

projeto. Nesse sentido, o gerenciamento de um projeto envolve 47 processos que precisam ser 

corretamente aplicados e integrados. Esses processos são agrupados em cinco grupos sendo 

eles: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento (PMI, 

2013). 

2.1.1 Gerenciamento de projetos multiculturais 

Com a globalização as organizações estão aumentando a sua presença ao redor do mundo e 

se tornam cada vez mais diversificas. Segundo Bueno (2010), à partir da década de 90 os 

negócios globais tomaram impulso e desde então a gestão de grupos de pessoas com culturas 

nacionais diferentes passou a ser uma realidade para um número cada vez maior de 

organizações. Por esse motivo é primordial o entendimento das influências culturais nos 

projetos. Nesse sentido, a cultura torna-se fator-chave para o sucesso de projetos assim como a 

competência multicultural torna-se fator de sucesso para o gerente de projetos (PMI, 2013). 

A gestão de projetos em ambientes multiculturais traz uma série de dificuldades, mas 

também oportunidades estratégicas para as empresas. Quando a diversidade é bem gerenciada, 
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“torna-se um ativo que impulsiona a produtividade da equipe e quando é ignorada, ela causa 

problemas e conflitos que diminuem a eficiência” (BUENO, 2010, p. 65) 

Ao se planejar o gerenciamento das comunicações em um projeto, deve-se levar em 

consideração o fuso horário, as barreiras linguísticas e quais idiomas serão utilizados nas 

comunicações, é necessário definir se a equipe se reunirá em ambiente virtual ou presencial, e 

analisar como as diferentes culturas podem afetar a comunicação do projeto. Cabe ressaltar que 

em equipes virtuais o planejamento das comunicações é mais importante ainda, pois há maior 

possibilidade de mal-entendidos e possivelmente seja necessário um tempo maior para alinhar 

as expectativas entre os membros, desenvolver protocolos para a solução de conflitos, entender 

as diferenças culturais, incluir os membros no processo decisório e compartilhar os créditos das 

realizações (PMI, 2013). 

Segundo Adler e Gundersen (2008), existe uma série de vantagens e desvantagens da 

diversidade cultural. O potencial para aumento de ambiguidade, complexidade e confusão 

aumenta quando a organização ou projeto demanda direção e clareza, ou seja, convergência.  

Enquanto que a diversidade causa muitos problemas em processos convergentes, possibilita 

vantagens em processos divergentes como quando a organização pretende expandir suas 

perspectivas, estratégias, táticas e abordagens. Sendo assim, a diversidade pode tornar-se 

vantajosa em tentativas de reposicionamento da organização, reposicionamento de tijolos e 

argamassa para um ambiente de e-commerce, lançamento de um novo projeto, criação de uma 

nova ideia, desenvolvimento de um novo plano de marketing, design de uma nova operação, 

ou avaliação de tendências emergentes à partir de uma nova perspectiva. 

Na figura 1, são apresentadas as potenciais vantagens e desvantagens da diversidade. 
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Vantagens  Desvantagens 

Vantagens sinérgicas:  Desvantagens: 

Benefícios organizacionais derivados da 

diversidade cultural 
 

Custos organizacionais derivados da 

diversidade organizacional 

Expandindo significados  Diversidade aumenta 

 Maior abertura para novas ideias   Ambiguidade 

 Perspectivas múltiplas   Complexidade 

 Interpretações múltiplas   Confusão 

Expandindo alternativas  
Dificuldade para convergência de 

significados 

 Aumentando a criatividade   Falhas na comunicação 

 Aumentando a flexibilidade   Mais difícil de chegar ao consenso 

 Aumentando habilidade de 

resolução de problemas 
 Dificuldade para convergência de ações 

  
 Mais difícil de chegar a um acordo 

sobre ações específicas 

Vantagens específicas da cultura:  Desvantagens específicas da cultura: 

Benefícios em se trabalhar com uma 

cultura em particular 
 

Custos inerentes ao se trabalhar com uma 

cultura em particular 

Melhor entendimento de funcionários 

locais 
 Supergeneralização 

Melhor habilidade em trabalhar 

eficazmente com clientes locais 
 

 De políticas organizacionais  

 Estratégias organizacionais 

Melhor habilidade em vender eficazmente 

para clientes locais 
 

 Práticas organizacionais 

 Procedimentos organizacionais 

Aumento do entendimento do ambiente 

cultural, político, social, legal e 

econômico local. 

 Etnocentrismo 

Figura 1: Potenciais vantagens e desvantagens da diversidade 

Fonte: Adaptado e traduzido de Adler e Gundersen (2008) 

2.1.2 Gerenciamento de pessoas em equipes multiculturais 

Influenciar a equipe do projeto é um dos aspectos inerentes à atividade de gerenciar e liderar 

a equipe do projeto. Ou seja, o gerente de projetos é responsável por gerenciar os fatores 

relativos aos recursos humanos que podem impactar o projeto. Segundo o PMI (2013, p. 256), 
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alguns destes fatores são: “[...] localizações geográficas dos membros da equipe, comunicações 

entre as partes interessadas, questões políticas internas e externas, questões culturais [...]”. 

Conforme o PMI (2013, p. 514) “equipes de projetos são formadas por membros com 

diversas culturas, expectativas e objetivos individuais. O sucesso geral do projeto depende do 

comprometimento da equipe do projeto, que está diretamente relacionado como seu nível de 

motivação.” 

Segundo Adler e Gundersen (2008), no âmbito cultural, equipes homogêneas são aquelas 

cujos membros vêm todos do mesmo grupo cultural e equipes multiculturais são aquelas cujos 

membros vêm de mais de uma cultura.  As autoras ainda explicam que as equipes multiculturais 

podem ser divididas em três tipos: equipes simbólicas contendo um único membro de outra 

cultura, equipes bi culturais tendo membros de duas culturas, e equipes multiculturais 

compostas de membros de três ou mais culturas. 

Nesse sentido, para a abordagem utilizada neste estudo entende-se equipes multiculturais 

como sendo aquelas que possuem membros de nacionalidades diferentes, independentemente 

se estes profissionais estão alocados em um mesmo espaço físico ou se estão espalhados 

geograficamente. As equipes multiculturais são abordadas no contexto de projetos, apesar de 

que pode-se considerar várias perspectivas da administração geral. 

O trabalho em equipes multiculturais é cada vez mais comum nas empresas multinacionais 

e isso traz uma série de desafios, pois cada integrante da equipe traz a sua forma particular de 

interpretação do mundo. Sendo assim, essas diferenças devem ser gerenciadas para não 

prejudicar relacionamentos e o andamento de determinado projeto (SAFARTI, 2011). 

Atualmente é fundamental que os líderes de equipes entendam o valor da diversidade 

cultural (OLIVEIRA, 2014) e atuem “[...] promovendo ambientes criativos, reflexivos, 

produtivos, respeitosos e propícios para a tomada de decisão, assegurando que todos partilhem 

do crédito das realizações” (CARVALHAL et al., 2012, p. 80). Além disso, para Safarti (2011) 

é importante que o gerente global tenha a “mente aberta” e flexibilidade para lidar com a 

diversidade cultural em ambientes complexos. 

Em trabalho recente, Lima (2016) estudou o caso de dez empresas multinacionais 

estabelecidas no Brasil, com o intuito de analisar como a diversidade cultural existente entre os 

integrantes de projetos globais pode influenciar a gestão de equipes de projetos. Os resultados 

encontrados apontam que as diferentes características culturais como idioma, valores, religião 



10 

 

e etc, dos membros de equipe de um projeto global, podem ter um aspecto tanto positivo quanto 

negativo sobre a gestão de projetos nesse contexto. 

Segundo Van den Berg e Lehmann (2004) a multiculturalidade pode ser muito 

enriquecedora e trazer vantagens competitivas quando as diferenças culturais são vistas como 

oportunidades. Na opinião de Bueno (2010) as diferenças culturais permitem novas visões e 

diferentes soluções para problemas, apesar de que muitas vezes podem dificultar a compreensão 

da rotina de trabalho, das responsabilidades de cada um e das expectativas de resultados.  

Para Carvalhal et al. (2012, p. 95) “as organizações ou projetos com grupos plurais e 

multiculturais com grande diversidade apresentam desafios maiores de coesão, embora 

manifestem um potencial positivo para a criatividade, inovação, flexibilidade e solução de 

problemas”. Complementando, Safarti (2011) diz que equipes multiculturais tem grande 

capacidade para atuar em atividades altamente complexas devido a sua criatividade. 

Segundo Adler e Gundersen (2008), gerentes de projetos com equipes globais precisam 

encontrar o equilíbrio entre continuar gerenciando de acordo com a sua cultura e se adaptar à 

cultura dos outros envolvidos. Existem cinco abordagens entre as quais os gerentes podem optar 

em situações multiculturais. Os gerentes globais altamente eficazes utilizam todas as cinco 

opções, optando sempre por aquela que se adequa melhor à situação e às pessoas envolvidas. 

As cinco opções são apresentadas na figura 2: 

 

Figura 2: Opções estratégicas globais 

Fonte: Adaptado e traduzido de Adler e Gundersen (2008)   
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A opção de dominância cultural implica em continuar utilizando a abordagem baseada na 

própria cultura do gerente. A opção de acomodação cultural ocorre quando  há uma adequação 

à cultura dos outros. Já a opção de compromisso cultural combina a opção de dominância com 

a opção de acomodação na qual todas as culturas envolvidas cedem um pouco para um melhor 

trabalho conjunto. A opção de evitação cultural é aquela que age como se não existissem 

diferenças nem potenciais conflitos. É utilizada quando a questão não resolvida é menos 

importante do que manter um relacionamento de longo prazo. Por fim, a opção de sinergia 

cultural é aquela que desenvolve novas soluções para os problemas, que alavanca as diferenças 

culturais entre todas as culturas envolvidas, respeitando a singularidade de cada uma. A sinergia 

não ignora a presença de diversidades culturais dentro da organização, mas reconhece seus 

potenciais impactos positivos e negativos (ADLER; GUNDERSEN, 2008). 

Ainda de acordo com Adler e Gundersen (2008), a abordagem de sinergia cria soluções para 

problemas utilizando a diversidade cultural como um recurso e uma vantagem para a 

organização. A sinergia é mais útil para solucionar questões importantes, nas quais pessoas de 

diversas culturas interagem diariamente, porém, as organizações não devem considerar a 

abordagem da sinergia como sendo a única opção. 

Adiante será descrito um processo de três passos para criar soluções sinérgicas para dilemas 

enfrentados por organizações com diversidade cultural. O processo para desenvolvimento de 

soluções culturalmente sinérgicas para problemas das organizações, envolve a descrição da 

situação à partir da perspectiva de cada cultura, com uma intrepretação cultural da situação e 

desenvolvimento de novas soluções culturalmente criativas. Descrever a situação é um dos 

passos mais críticos e difíceis para encontrar soluções para complexos problemas 

multiculturais. Na figura 3 serão descritos os passos que levam à sinergia cultural. 
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Figura 3: Criando sinergia cultural 

Fonte: Adaptado e traduzido de Adler e Gundersen (2008) 

Segundo Adler e Gundersen (2008), a coesão é a capacidade dos membros de equipes de 

agirem como um. O nível de coesão da equipe é determinado pela habilidade dos membros da 

equipe para perceber, interpretar e agir de maneira similar ou mutualmente acordada em 

diversas situações. A figura 4 demonstra como a desconfiança, as falhas na comunicação e o 

estresse diminuem a coesão das equipes multiculturais. 
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Vantagens  Desvantagens 

Diversidade permite aumento de 

criatividade 
 

Diversidade causa falta de coesão 

Desconfiança 

 Maior leque de perspectivas 

 Mais e melhores ideias 

 Menos pensamento de grupo 

 

 Menor atratividade interpessoal 

 Estereotipagem imprecisa 

 Mais conversas entre pessoas da 

mesma cultura 

Falhas na comunicação 

Diversidade força maior concentração 

para entender dos outros, as suas: 
 

 Fala mais lenta para não nativos e 

problemas com traduções 

 Menor precisão 

 Ideias 

 Perspectivas 

 Intenções 

 Argumentos 

 

Estresse 

 Mais comportamentos 

contraproducentes 

 Menos discordância no conteúdo 

 Tensão 

Maior criatividade pode gerar:   Falta de coesão causa inaptidão para: 

 Melhores definições de problemas 

 Mais alternativas 

 Melhores soluções 

 Melhores decisões 

 

 Validar ideias e pessoas 

 Concordar quando a concordância 

é necessária 

 Obter consenso nas decisões 

 Tomar medidas acertadas 

Equipes podem tornar-se:  Equipes podem tornar-se: 

 Mais eficazes 

 Mais produtivas 
 

 Menos eficientes 

 Menos eficazes 

 Menos produtivas 

Figura 4: Diversidade em equipes multiculturais: Vantagens e Desvantagens 

Fonte: Adaptado e traduzido de Adler e Gundersen (2008)   

 

Se a equipe deve ser diversa e o quanto deve ser diversa depende da natureza das atividades. 

De acordo com Adler e Gundersen (2008) a produtividade de equipes multiculturais depende 

do tipo de atividades que vai desenvolver, de seu estágio de desenvolvimento e da maneira 

como a diversidade é gerenciada. A diversidade apresenta maior valor quando a necessidade da 

equipe de alcançar coesão permanece baixa em relação à necessidade de inventar soluções 

criativas. A diversidade somente funciona como uma vantagem se a equipe reconhece quando 

deve alavancar ou quando deve minimizar o impacto da diversidade, e se compreende como a 

criatividade e a concordância podem ser balanceadas. O líder da equipe precisa avaliar 
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cuidadosamente cada situação e enfatizar os aspectos que melhor compreendem as metas e 

objetivos da equipe como um todo, assim como as suas atividades atuais. A figura 5 demonstra 

como a diversidade na equipe deve ser gerenciada. 

 Eficácia Ineficácia 

 Diversidade pode tornar 

equipes mais eficazes quando: 

Diversidade torna as equipes menos 

eficazes quando: 

Atividade  Inovativa  Rotineira 

Estágio  Divergência (no início)  Convergência (mais tarde) 

Condições  Diferenças reconhecidas 

 Membros selecionados 

de acordo com as 

habilidades técnicas 

Respeito mútuo 

 Mesmo nível de poder 

 Objetivos vindos de nível 

superior 

 Feedback externo 

 

 Diferenças ignoradas 

 Membros selecionados de 

acordo com a etnia 

 Etnocentrismo 

 Dominância cultural 

 Objetivos individuais 

 Nenhum feedback (autônomo) 

Figura 5: Gerenciando eficazmente a diversidade na equipe 

Fonte: Adaptado e traduzido de Adler e Gundersen (2008)   

 

Uma das condições citadas na figura 5 que diminui a efetividade da equipe diversa é quando 

há etnocentrismo. Adler e Gundersen (2008) afirmam que pessoas etnocêntricas acreditam que 

o seu jeito de viver e trabalhar é o melhor. 

Conforme já visto, há vários fatores que influenciam as equipes com diversidade cultural e 

sua a gestão. A seguir, será apresentada a influência da diversidade em cada estágio de 

desenvolvimento da equipe.  

No estágio inicial, os membros da equipe precisam se conhecer e criar confiança mútua. 

Após isso, a criatividade se torna mais importante para que a equipe possa encontrar uma forma 

de definir seus objetivos, encontrar e analisar informações e desenvolver diversas formas de 

ação. Apesar de a diversidade dificultar o desenvolvimento inicial da equipe, esta se torna muito 

valiosa na fase de trabalho, pois a equipe precisa de criatividade para ser bem-sucedida, e isso 

é facilitado pela divergência. Em seguida, é importante que se encontre a convergência ou 

concordância sobre quais decisões e ações devem ser tomadas. Nesse caso, é a coesão que leva 

ao acordo e não a criatividade. Apesar da diversidade geralmente ser valiosa durante a fase de 
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trabalho para planejamento e desenvolvimento de projetos, ela se torna menos útil na fase final 

de implementação ou ação (ADLER; GUNDERSEN, 2008). 

Na figura 6 pode-se observar um resumo de como a diversidade cultural influencia cada 

estágio de desenvolvimento da equipe. 

Estágio de 

desenvolvimento da 

equipe 

 

Processo 

A diversidade 

torna o processo Processo baseado no(a): 

Entrada: formação 

inicial da equipe 

Construção de 

confiança 

(desenvolvendo coesão) 
Mais difícil 

Utilização de semelhanças 

e entendimento de 

diferenças 

Trabalho: Análise e 

descrição do problema 
Ideação (criando ideias) Mais fácil Utilização de diferenças 

Ação: Tomada e 

implementação de 

decisão 

Construindo consenso 

(concordando e agindo) 

 

Mais difícil 
Reconhecimento e criação 

de semelhanças 

Figura 6: Gerenciando a diversidade de acordo com o estágio de desenvolvimento da equipe 

Fonte: Adaptado e traduzido de Adler e Gundersen (2008)   

 

2.1.3 Negociação e administração de conflitos em equipes multiculturais 

A negociação permeia o cotidiano dos gestores, sejam eles líderes de equipes e projetos ou 

ocupando algum outro cargo de liderança. Sendo assim, é parte essencial da missão gerencial 

solucionar ou atenuar problemas e conflitos e aproveitar oportunidades existentes, através da 

construção de alianças (CARVALHAL et al., 2012).  

Oliveira (2014) sugere que os líderes devem conhecer as culturas para poderem entender as 

diferenças e semelhanças e desta forma poderem gerenciar melhor os conflitos associados à 

diversidade.  

A multiculturalidade traz uma série de riscos. A equipe está permeada do risco de sofrer 

com mal-entendidos, desconfiança, rejeição e conflitos causados por divergências nas 

expectativas, nos estilos de comunicação, nos valores e padrões de comportamento de cada um 

de seus integrantes (VAN DEN BERG; LEHMANN, 2004). 

Nesse contexto, Carvalhal et al. (2012, p. 95), afirmam que “a diversidade, se não 

administrada corretamente, tende a reduzir a coesão, porém pode converter-se em uma fonte de 
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vantagem competitiva sustentável, quando encontra complementaridades num contexto 

competitivo.” 

Muito embora gestores e tomadores de decisão precisem avaliar pessoas e situações 

baseadas nos padrões e objetivos da organização, Adler e Gundersen (2008) afirmam que 

gerentes globais efetivos atrasam julgamentos até que eles tenham tempo suficiente para 

observar a situação à partir da perspectiva de todas as culturas envolvidas. 

Além disso, é importante que o gestor do projeto utilize sua habilidade de negociação para 

definir “[...] as expectativas e as ‘regras do jogo’ num clima positivo, com responsabilidade e 

foco nos resultados, estabelecendo parâmetros e prioridades, alinhando as equipes para obter 

resultados ambiciosos, porém realistas” (CARVALHAL et al., 2012, p. 80).    

2.1.4 Equipes multiculturais em projetos versus em trabalho rotineiro 

Ao contrário do trabalho rotineiro em estruturas funcionais tradicionais da empresa, um 

projeto é único e sua equipe é especificamente alocada para as necessidades do projeto em 

questão. Ou seja, uma equipe nova é formada para cada projeto e uma série de variáveis 

influencia na escolha dos seus membros, como: os objetivos do projeto, composição de 

competências necessárias, disponibilidade de pessoas e outros recursos, entre outros.  

Com essas características citadas acima, o ambiente de projetos demanda muitas 

negociações, pois o gerente do projeto precisa obter, trocar, compartilhar, mobilizar e 

desmobilizar os recursos (financeiros, tecnológicos, físicos, humanos) necessários ao projeto e 

estes em geral são compartilhados com áreas funcionais e outros projetos dentro da organização. 

Por esta diversidade de interesses, multiplicidade de envolvidos e abrangência das atividades 

no ambiente de projetos, há sempre situações de resistências causadas por naturezas distintas 

(CARVALHAL et al., 2012). 

Além do mais, os prazos cada vez mais curtos para a entrega dos projetos demanda que as 

equipes sejam formadas e alcancem seu potencial máximo numa velocidade bastante 

desafiadora para o gerente do projeto e todos os membros de sua equipe. Segundo Grau (1998), 

as seguintes características do trabalho em projetos podem ser influenciadas por mal-entendidos 

interculturais e levar a um risco mais elevado no resultado do projeto: 

 Singularidade 

 Orientação para os resultados 
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 Recursos limitados 

 Trabalho em equipe 

Por ser um trabalho que visa resolver um problema singular num contexto único, muitas 

vezes não há uma segunda-chance para corrigir os erros cometidos. Cada fonte que gere 

potenciais erros tem um peso maior do que em atividades de rotina normal (fora do contexto de 

projetos), e uma destas fontes é o contexto onde podem ocorrer mal-entendidos interculturais. 

Ainda, por ser um trabalho fortemente orientado a resultados (onde existem metas qualitativas 

e quantitativas) além de apresentar recursos limitados (tempo, orçamento, etc), o grau de 

atingimento das metas é constantemente checado e a possibilidade de se conseguir encobrir 

falhas é muito menor do que em trabalhos rotineiros. E, por fim, o trabalho em projetos é 

basicamente desenvolvido em equipe. Se o trabalho em equipe já tem suas dificuldades quando 

se lida com pessoas do mesmo país, muito maiores são os desafios para desenvolver e levar ao 

potencial máximo, equipes internacionais, onde não se deve atentar somente à competência 

técnica, mas também à competência intercultural (GRAU, 1998). 

Ainda segundo Grau (1998), os mal-entendidos interculturais não são muito diferentes 

quando ocorrem no trabalho rotineiro ou em projetos internacionais, porém nestes últimos, 

podem causar um efeito desastroso nos resultados enquanto que no trabalho rotineiro podem 

ser contornados mais facilmente (inclusive porque não existe a restrição de tempo). 

2.1.5 O gerente de projetos em equipes multiculturais 

Os gerentes de projetos gerenciam a equipe e as partes interessadas a fim de realizarem as 

atividades necessárias para o alcance dos objetivos do projeto. Habilidades éticas, conceituais 

e interpessoais são fatores essenciais para o sucesso de um gerente de projetos. Entre as 

habilidades interpessoais o PMI (2013, p. 513) cita: liderança, desenvolvimento da equipe, 

motivação, comunicação, influência, processo decisório, conhecimento político e cultural, 

negociação, estabelecimento de confiança, gerenciamento de conflitos e coaching. 

Conforme Dahm e Gottschling-Knudsen (2016) e o PMI (2013) a competência de gestão 

multicultural é um fator essencial para o sucesso de um gerente de projetos e segundo Obikunle 

(2002) é imprescindível que ele tenha conhecimento a respeito da cultura e necessidades dos 

membros de suas equipes para que haja comunicação efetiva. Quando os gestores enxergam a 
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diversidade cultural como um recurso ao invés de uma mera responsabilidade, eles podem se 

beneficiar de suas potenciais vantagens (ADLER; GUNDERSEN, 2008). 

Nesse sentido, é importante que o gerente de projetos propicie um ambiente em que haja 

respeito e compreensão sobre a diversidade cultural. Sobre isso, Fields (2009) esclarece que 

para compreender uma cultura não é necessário mudar seus próprios valores ou aceitar um 

hábito cultural com o qual não concorde, porém se deve buscar conhecimento a respeito da 

cultura alheia para compreender porque se comportam de determinada forma e assim aumentar 

as chances para relacionamentos mais positivos e produtivos no ambiente de trabalho. 

Para que a diversidade seja valorizada é necessário que os profissionais de outros países 

sejam acolhidos e respeitados. Porém, segundo Oliveira (2014), ainda há muitas pessoas que 

possuem ideias preconcebidas, que pressupõe e sentenciam sem considerar o cenário de forma 

correta. Ainda segundo a autora, o líder deve aproveitar o que cada integrante da equipe tem a 

agregar, demonstrando interesse pessoal, não fazendo comentários depreciativos e cuidando 

para que pressuposições não atrapalhem sua liderança. Em relação à equipe, o líder deve 

impedir comportamentos que menosprezem pessoas de nacionalidades e culturas diferentes. 

Obikunle (2002) afirma que saber algo a respeito do país de onde vêm os membros do seu 

time pode ser muito útil na interação com o mesmo. Ainda segundo o autor, isso serve para 

abrir portas nas conversações e isso promove entendimento dentro do time. Além disso, 

segundo Safarti (2011), o líder da equipe deve mediar as diferenças para que seus membros, 

além de entregarem um melhor resultado, desenvolvam suas competências globais. 

Há de se considerar também que a origem da motivação dos indivíduos está relacionada a 

sua cultura. Em algumas culturas considera-se que a motivação está mais fortemente 

relacionada a fatores intrínsecos do indivíduo, enquanto que em outras relaciona-se mais à 

fatores extrínsecos. Em seu trabalho sobre como motivar pessoas que trabalham em equipes, 

Jiang (2010) conclui que por causa de diferentes culturas, as abordagens motivacionais são 

diferentes em diferentes regiões culturais. Por causa disso é importante que se entenda a relação 

da motivação com os membros das equipes de projetos e se adeque também os sistemas de 

recompensas. 

Para o reconhecimento e premiações deve-se considerar as diferenças culturais dos 

membros da equipe (PMI, 2013). Quando se está lidando com uma cultura que incentiva o 

individualismo, pode ser difícil desenvolver premiações para a equipe (BAUMOTTE et al., 

2013). 
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Sendo assim, Lima (2016) afirma que os gerentes de projetos com equipes multiculturais 

enfrentam uma série de desafios que demandam habilidades pessoais, sociais e de 

relacionamento, além do emprego de ações que possam diminuir potenciais dificuldades 

existentes. 

2.2 Cultura e terminologias relacionadas 

De acordo com Chinoy (1975) a cultura refere-se a toda a maneira de viver de uma 

sociedade, que abrange valores, conhecimento, crenças e símbolos. Segundo Obikunle (2002) 

cultura pode ser definido como um conjunto compartilhado de atributos de qualquer grupo, 

através do qual esse grupo organiza sua convivência, seu ambiente e suas soluções para as 

questões da sociedade. 

As culturas compreendem atributos que as diferem umas das outras: o caráter nacional, 

percepção, formas de pensar, linguagem, comunicação não verbal, valores, comportamentos e 

agrupamento social, entre outros (OBIKUNLE, 2002).  

Schein (2004), afirma que a cultura é um conjunto de estruturas, rotinas, regras e normas 

que guiam e restringem o comportamento e ao mesmo tempo é um fenômeno dinâmico que nos 

cerca a todo momento, sendo constantemente manifestada e criada pelas nossas interações com 

os outros e moldada pelo comportamento da liderança. 

Comportamentos tidos como meramente instintivos são na verdade permeados pelo aspecto 

cultural. Da mesma forma, símbolos considerados como universais são apenas e tão somente 

reflexos da cultura de cada indivíduo. Käser (2004) relata sobre o centro das emoções em 

diferentes povos, descrevendo que nas etnias germânicas este centro se encontra no coração, 

para alguns grupos indígenas americanos no fígado, para outros povos é na laringe, ou no 

diafragma. A partir daí, pode-se imaginar que também há muitas diferenças nos valores e 

crenças que se expressam nas formas como as pessoas apreendem conhecimento e aplicam 

habilidades no ambiente de trabalho.  

A cultura influencia as crenças, comportamentos e valores dos indivíduos. Segundo Fields 

(2009) as crenças são relacionadas a como as pessoas interagem e como o mundo opera, os 

comportamentos englobam as formas de se vestir, de cumprimentar as pessoas e de se 

comunicar, como gesticulam, como se dá o contato visual e quais as expressões faciais e por 
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fim, os valores dizem respeito ao que é considerado importante para o indivíduo em relação à 

família, vida pessoal, carreira e responsabilidade social. 

Podemos considerar a dimensão da cultura com base na analogia do iceberg. A parte visível 

do iceberg é bem menor do que a parte que fica debaixo da água. Em relação à parte acima da 

água, podemos considerar as características visíveis de uma cultura como a comida, música, 

dança, rituais, artes e vestimenta. Essas características visíveis são na realidade uma 

manifestação externa dos elementos profundos e complexos, que são representados pela parte 

submersa do iceberg, que são as ideias complexas, preferências profundas e as prioridades 

conhecidas como atitudes e valores (LCW – Language & Culture Worldwide, 2011). A figura 

7 é uma representação gráfica da analogia do iceberg cultural. 

 
Figura 7: O iceberg cultural. 

Fonte: Language & Culture Worldwide (2011).   

Observou-se através de diversos estudos interdisciplinares que tratam da relação entre 

indivíduos provenientes de culturas diferentes que variados termos são utilizados ora em 
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contextos diferentes do deste estudo ora em contextos semelhantes. Entre os termos mais 

utilizados para tratar deste tipo de relação podemos citar: diversidade cultural, 

multiculturalismo, multiculturalidade, interculturalidade, multicultural e intercultural.  

Alguns trabalhos fazem críticas quanto ao uso destes termos em contextos tão abrangentes 

e diferentes (ZORZI, 2012; LAZZARIN, 2008; KRETZMANN, 2007; HALL, 2003; SANTOS; 

NUNES, 2003; FLEURI, 2003), porém notou-se que em trabalhos relacionados à administração 

em geral e à gestão de projetos estes termos são utilizados muitas vezes como tendo significados 

parecidos, se não, iguais (LIMA, 2016; BUENO, 2010; SCHNEIDER, 2010; OBIKUNLE, 

2002; VAN DEN BERG; LEHMANN, 2004).  

Para não entrar em discussões que vão além do foco deste estudo, abaixo serão apresentados 

rapidamente alguns dos conceitos, mas para fins deste trabalho, apesar das controvérsias na 

teoria existente, os termos serão utilizados conforme constam nos estudos dos autores citados 

e basicamente se referem à interação de indivíduos de culturas nacionais diferentes. No âmbito 

deste trabalho se limitam ao contexto de equipes de projetos, sendo elas locais ou distribuídas 

geograficamente. 

2.2.1 Cultura Organizacional 

De acordo com Bueno (2010) as organizações são micro sociedades, que possuem estruturas 

normativas, definição de poder e são ricas em interações e em elementos simbólicos. Cada 

organização possui um cotidiano complexo e dinâmico em que a objetividade e a subjetividade 

se inter-relacionam em busca dos objetivos da organização e dos desejos dos indivíduos nela 

atuantes. Lima (2016) afirma que a cultura organizacional é a maneira de uma empresa atuar 

para obter sucesso. 

O PMI (2013) afirma que as organizações desenvolvem culturas únicas ao longo do tempo, 

através das experiências de seus membros. Entre elas podemos citar: ambientes operacionais, 

tolerância a riscos, visão, missão, valores, crenças, expectativas, regulamentos, políticas, 

códigos de conduta, ética de trabalho, visão sobre a liderança, hierarquia e autoridade, sistemas 

de motivação e recompensa. A cultura organizacional influencia a forma como a organização 

conduz seus projetos e as capacidades de comunicação organizacional são determinantes no 

sucesso do gerenciamento de projetos. 
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Sobre isto, Schneider (2010) afirma que líderes em projetos globais e equipes multiculturais, 

que reconhecem o valor da diversidade cultural, geralmente trabalham em um ambiente em que 

o multiculturalismo é valorizado, ou seja, essa valorização provém do tipo e da política da 

organização em questão.  

2.2.2. Diversidade cultural 

Conforme Bueno (2010, p.61), “a diversidade abrange muitas características como gênero, 

raça, religião, profissão, nacionalidade, idade, etnia, orientação sexual e outras”. Considerando 

a amplitude de análise da diversidade, este estudo atem-se à questão da diversidade cultural, 

compreendendo pessoas de diferentes nacionalidades. 

Fleury (2000) relata que o tema da diversidade cultural começou a ganhar força a partir da 

década de 60 quando movimentos políticos a favor da integração racial nos EUA e no Canadá 

ganharam força. No contexto brasileiro, o interesse das empresas na gestão da diversidade 

cultural manifestou-se na década de 90.  Ainda segundo a autora, a evolução da gestão da 

diversidade cultural se deu pela diversificação crescente da força de trabalho e o atendimento 

às necessidades de competitividade das empresas.  

A diversidade é uma mistura de pessoas com identidades diferentes e que interagem no 

mesmo sistema social. Ainda, “[...] o tema diversidade cultural pode ser estudado sob diferentes 

perspectivas: no nível da sociedade, no nível organizacional e no nível do grupo ou indivíduo.” 

(FLEURY, 2000, p. 20). No nível organizacional, administrar a diversidade se traduz em 

adicionar valor à organização. 

Ao investigar a influência da diversidade cultural em empresas multinacionais e globais 

Adler e Gundersen (2008) afirmam que é nítido que diferenças de cultura nacional são de fato 

importantes, mas que o impacto que elas causam depende do estágio de desenvolvimento da 

empresa, indústria e economia global. 

Em geral, segundo Adler e Gundersen (2008), enxergamos pessoas como sendo de culturas 

diferentes quando seus modos de vida como um grupo diferem significantemente. Cabe 

ressaltar que a orientação cultural descreve atitudes da maioria das pessoas na maioria do 

tempo, mas nunca de todas as pessoas em todo o tempo. Nesse sentido Grau (1998) chama 

atenção de que a declaração sobre uma característica de determinada nacionalidade não 

significa que todos os indivíduos desta nação compartilham esta atitude. 
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Se a diversidade cultural for gerenciada de maneira correta, as organizações podem se 

beneficiar com vantagens, incluindo aumentar a criatividade, flexibilidade e habilidades de 

solução de problemas (especialmente em relação à problemas complexos envolvendo muitos 

fatores qualitativos), aumento da eficácia em trabalhos com clientes e colegas de culturas 

distintas, e uma melhoria no entendimento das dinâmicas e padrões de comunicação dentro da 

organização (ADLER; GUNDERSEN, 2008). 

2.2.3 Multiculturalismo e Multicultural 

O termo “multiculturalismo” é utilizado universalmente em uma pluralidade de contextos e 

envolve uma série de discussões quanto aos seus diversos significados e críticas quanto ao seu 

uso em contextos tão variados e abrangentes, porém, como afirma Hall (2003, p.51), [...] “na 

falta de conceitos menos complexos que nos possibilitem refletir sobre o problema, não resta 

alternativa senão continuar utilizando e interrogando esse termo”.   

Apesar das diferentes conotações atribuídas, “a expressão multiculturalismo designa, 

originalmente, a coexistência de formas culturais ou de grupos caracterizados por culturas 

diferentes no seio de sociedades “modernas”” (SANTOS; NUNES, 2003, p. 26). Ainda segundo 

os autores, num contexto transnacional e global, o termo começou a ser usado para descrever 

as diferenças culturais. Segundo Hall (2003, p. 52), o termo “multiculturalismo” é substantivo 

e relaciona-se “às estratégias e políticas adotadas para governar ou administrar problemas de 

diversidade e multiplicidade gerados pelas sociedades multiculturais”. 

Schneider (2010) utiliza o termo multiculturalismo relacionado a ambientes multiculturais 

no trabalho, em projetos globais envolvendo equipes multiculturais. Adler e Gundersen (2008) 

consideram o termo multiculturalismo para denominar a coexistência de pessoas de várias 

culturas étnicas ou nacionais no mesmo ambiente. 

Já o termo “multicultural” é, por definição, plural, e é qualificativo e “descreve as 

características sociais e os problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade 

na qual diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida em comum, ao 

mesmo tempo em que retêm algo de sua identidade “original”.” (HALL, 2003, p. 52). Para 

Lôbo (2016), o prefixo multi se relaciona à numerosos, muitos e “[...] a noção multicultural se 

apresenta em um panorama que expõe várias culturas em determinado momento, local ou 

evento.  Ou seja, as culturas apenas coexistem e não necessariamente interagem entre si. 
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2.2.4 Multiculturalidade 

Van den Berg e Lehmann (2004) utilizam o termo multiculturalidade para designar o 

aspecto gerado pela composição internacional de equipes, ou seja, a coexistência e utilização 

adequada das características culturais de pessoas, provenientes de países diferentes. Outros 

autores como Lima (2016) e Rodrigues (2010), utilizam este termo nesse mesmo sentido. 

2.2.5 Intercultural 

Segundo Koch (2009), deve-se reservar o termo de projetos interculturais somente 

àqueles projetos cujo foco sejam questões relacionadas à interculturalidade dentro do próprio 

país ou em relação a outros países, e não simplesmente por causa da constelação intercultural 

dos integrantes de sua equipe. Desta forma Koch utiliza o termo num sentido mais amplo, 

porém, no âmbito dos indivíduos pode-se utilizar o termo intercultural para denominar a 

interação entre dois indivíduos provenientes de culturas diferentes, ocorrendo esta interação no 

contexto de um projeto ou em qualquer outro. 

Em sua tese Lôbo (2016, p. 29) afirma que “[...] intercultural representa a capacidade 

interativa de diversas culturas simultaneamente” e considera “[...] a concepção do intercultural 

inserida em uma dinâmica de duas ou mais culturas de nacionalidades distintas” ou seja, na 

relação intercultural, pessoas de diferentes culturas interagem entre si. 

2.3 Inteligência cultural em projetos 

Inteligência cultural “[...] trata-se simplesmente da capacidade de interagir com pessoas que 

possuem backgrounds culturais distintos” (SAFARTI, 2011, p. 37 e 38).  Para Schneider (2010), 

a inteligência cultural é a capacidade que algumas pessoas tem de interpretar e se comportar 

adequadamente mesmo em contextos com pessoas de outras culturas. 

Safarti (2011) diz que quando há exposição a outras culturas é necessário que o gestor tenha 

a habilidade de adequar seu estilo de liderança de acordo com o contexto. Essa habilidade ele 

denomina de liderança intercultural. 

Ponto inicial para desenvolver a liderança intercultural é entender que “[...] a maneira como 

diferentes grupos culturais definem liderança varia de maneira bastante consistente” 

SCHNEIDER, 2010, p. 94). O autor ainda sugere que cada cultura valoriza de forma diferente 

as diversas características e traços de liderança. 
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Sendo assim, um gerente de projetos e os membros que atuam em equipes multiculturais 

devem buscar desenvolver a inteligência cultural para serem bem-sucedidos e aumentarem suas 

chances de crescimento profissional. Sobre isto, Safarti (2011) afirma que a maioria das 

pesquisas sugerem que a melhor forma de desenvolver a inteligência cultural é através da 

vivência em contextos multiculturais, como em viagens de negócios a outros países, experiência 

de trabalho em equipes multiculturais e a expatriação. Porém, para que estas experiências sejam 

proveitosas devem ser vivenciadas como forma de aprendizado. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O estudo inicial foi de caráter exploratório, pois segundo Cervo e Bervian (2002) esse tipo 

de pesquisa permite uma familiarização com o fenômeno ou uma nova percepção do mesmo 

favorecendo o descobrimento de novas ideias. Segundo Cooper e Schindler (2003), é através 

dele que os pesquisadores desenvolvem conceitos e definições e estabelecem prioridades.   

 

Por isso realizou-se, num primeiro momento, uma busca bibliográfica em livros, revistas 

científicas e revistas especializadas, além de sites na internet, buscando-se trabalhos que já 

haviam sido realizados por outros pesquisadores, abordando problemáticas similares a deste 

estudo e visando também um aprofundamento na questão teórica a ser abordada. Principalmente 

em relação ao uso dos termos mais adequados para esta pesquisa, onde não se encontrou 

consenso nas pesquisas existentes, além de que em diversos trabalhos o estudo da 

multiculturalidade, multiculturalismo, do intercultural e multicultural foram mencionados 

como recentes.  

A pesquisa também se caracteriza como sendo qualitativa, pois responde questões muito 

particulares e se ocupa com um nível de realidade, nas ciências sociais, que não deve ser 

quantificado, ou seja, trabalha com o universo dos significados, das aspirações, motivos, 

crenças, valores e atitudes (MINAYO, 2007). Ainda sobre pesquisa qualitativa, Zanella (2007), 

afirma que é baseada na utilização de métodos indutivos, objetivando a descoberta, a 

identificação, a descrição detalhada e aprofundada.  

A pesquisa também pode ser classificada como sendo descritiva pois descreve 

características do objeto de estudo (BARQUETTE; CHAOUBAH, 2007). Foi realizada 

pesquisa de campo na forma de estudo de caso. Segundo Yin (2001), o estudo de caso pode ser 

o método mais adequado de pesquisa para a avaliação da complexidade dos fenômenos 

organizacionais. 

Num segundo momento foi feita a coleta de dados através da entrevista semiestruturada. O 

instrumento de pesquisa utilizado foi um roteiro pré-definido de questões, retirado da 

dissertação de mestrado profissional de Lima (2016). O roteiro encontra-se no anexo B.  

Em seu estudo, Lima (2016) aplicou as questões a 10 gerentes/líderes/coordenadores de 

projetos globais e ao tratar das limitações de seu estudo sugeriu que deveriam ser feitas 

pesquisas que buscassem compreender, além do ponto de vista dos gerentes de projetos, 
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também o ponto de vista dos membros das suas equipes. Devido à dificuldades como a 

confidencialidade dos casos analisados por Lima (2016), da questão de tempo e distância física, 

e do nível de aprofundamento deste estudo, não seria possível aplicar as questões aos membros 

das equipes dos respectivos entrevistados por Lima. Porém, devido à sugestão feita por Lima, 

optou-se por entrevistar um membro de equipe de projeto global. O sujeito da pesquisa foi 

escolhido pela sua experiência em projetos com equipes multiculturais e por conveniência de 

acessibilidade da autora deste estudo. Sendo assim, a amostra foi não probabilística. 

Para a elaboração das questões do roteiro de entrevista e do questionário, Lima (2016) 

baseou-se nas proposições formuladas à partir da pesquisa bibliográfica feita em seu trabalho, 

conforme pode-se observar nas figuras 8 e 9. 

 
Figura 8: Proposições e questões de pesquisa de 1 a 6. 

Fonte: Lima (2016, p. 59).   
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Figura 9: Proposições e questões de pesquisa de 7 a 10. 

Fonte: Lima (2016, p. 60).  

  

O agendamento da entrevista foi via e-mail e a entrevista foi realizada em outubro de 2016 

pelo software Skype, devido à distância física, com prévia autorização do entrevistado para a 

gravação da entrevista. O entrevistado optou por responder à entrevista enquanto estava em sua 

residência, no Brasil.  

A entrevista iniciou-se com a explicação do tema e os objetivos desse estudo, seguido da 

explicação dos principais conceitos utilizados nas questões (anexo A) e a coleta de informações 

básicas sobre o entrevistado e a empresa no qual atua (anexo C). Após isto iniciou-se com as 

questões (anexo B) e sempre que necessário formulou-se outra pergunta para entender melhor 

o contexto das respostas ou para obter uma visão mais completa. A entrevista como um todo 

teve duração de pouco mais de 1 hora. 
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Para facilitar a análise das respostas a entrevista foi transcrita. As respostas foram analisadas 

utilizando-se o método de análise de conteúdo, que tenta descobrir o que há por trás das 

palavras, ou seja, busca outras realidades através das mensagens (BARDIN, 1977).  

Segundo Gomes (2007) os procedimentos para a análise de conteúdo são: 

a) Decompor o material a ser analisado em partes; 

b) Distribuir as partes em categorias; 

c) Fazer uma descrição do resultado da categorização; 

d) Fazer inferências dos resultados (utilizar estudos já realizados) e 

e) Interpretar os resultados obtidos com o auxílio da fundamentação teórica adotada. 

 

A coleta, análise e interpretação dos dados é, segundo Cervo e Bervian (2002) a fase mais 

difícil e demorada e consiste na leitura, reflexão, análise, diferenciação, comparação e tomada 

de apontamentos. Os dados foram analisados identificando-se padrões, convergências e 

divergências. Segundo Miguel (2007) a análise deve ser robusta o suficiente para possibilitar 

uma ligação eficaz com a teoria, levando a sólidas conclusões. A partir disso, elaborou-se os 

argumentos e a demonstração dos resultados. 

É importante destacar que o momento histórico e social do pesquisador pode influenciar na 

interpretação das informações obtidas no estudo (BUENO, 2010), e que mesmo seguindo as 

diretrizes metodológicas, foi realizada uma leitura a partir da leitura do entrevistado sobre a sua 

vivência intercultural. Somando-se a isso, a forma como foi escolhido o sujeito da pesquisa e o 

fato de existirem várias limitações porque a unidade de pesquisa foi muito específica e restrita, 

os resultados desta pesquisa não podem ser generalizados. 
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4. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS  

4.1 Apresentação do caso e sujeito da pesquisa 

Por uma questão de confidencialidade a empresa objeto deste estudo será denominada 

“Empresa Atual” e não será divulgada a origem e o setor de atuação. Para contextualizar a 

empresa e o entrevistado foi utilizado o questionário utilizado no estudo de Lima (2016), 

conforme anexo C. Para facilitar a leitura deste trabalho, o membro de equipe entrevistado será 

denominado de ME. 

O presente estudo foi realizado em uma empresa multinacional que possui base de operação 

no Brasil desde o final da década de 70. A empresa possui mais de 500 funcionários e é 

considerada de grande porte, segundo a classificação do BNDES – Banco Nacional do 

Desenvolvimento (2016), pois possui receita operacional bruta anual maior que R$ 300 

milhões.  

Segundo os arquivos da web e o site da “Empresa Atual”, a cultura corporativa é 

considerada fundamental para um crescimento sustentável, pois ao contrário de modelos de 

negócios, estratégias, tecnologias e estruturas organizacionais, a cultura dificilmente será 

copiada pelos concorrentes. A cultura corporativa da “Empresa Atual” é baseada em valores 

globais e há um esforço para que seja coesa em todas as empresas do Grupo. Ela está 

relacionada ao envolvimento, ao diálogo aberto e ao feedback e evidencia a diversidade, o 

trabalho em equipe e a liderança. O Grupo da “Empresa Atual” considera que para obter alto 

desempenho é necessário trabalho em equipe eficaz entre funções, negócios e culturas 

nacionais. Além disso afirma que é primordial aperfeiçoar a sensibilidade à diversidade cultural 

e aprimorar as habilidades de interação multicultural.  

Na opinião do entrevistado a “Empresa Atual” 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 a 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. 

O profissional entrevistado é brasileiro, tem entre 31 e 40 anos de idade e possui entre 3 e 

7 anos de tempo de empresa. É da área de TI e atua em projetos sendo ponte entre a área de TI 

e a área de negócios da empresa. Atua diariamente e de maneira muito próxima do gerente de 
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projetos que fica em outro país. É responsável em encontrar os profissionais de TI com o nível 

técnico adequado, em criar os processos e controlar a qualidade técnica das entregas da área de 

TI dentro do projeto, assim sendo, coordena as pessoas de TI que participam do projeto em 

relação à qualidade técnica das entregas. Cabe mencionar também que o idioma oficial dos 

projetos globais dos quais o sujeito desta pesquisa fez e faz parte é o inglês e que geralmente 

há membros de equipe dispersos geograficamente, ou seja, equipes remotas. 

Dentro do contexto deste estudo, o objeto de estudo é adequado, pois atua em projeto com 

equipe multicultural e atendendo a uma sugestão de pesquisa feita por Lima (2016), possibilita 

compreender a questão da diversidade cultural na gestão de equipes de projetos globais sob a 

perspectiva de um membro de equipe de projeto. 

4.2 Categorias analisadas 

Após a transcrição da entrevista o texto foi analisado minuciosamente. Foram feitas várias 

leituras e o áudio foi ouvido repetidas vezes. Dessa forma notou-se uma certa repetição e ênfase 

em algumas partes do conteúdo. À partir daí foi extraída a essência do discurso e criadas as 

categorias e subcategorias. Ou seja, as categorias foram criadas a posteriori, à partir das falas.  

Todas as categorias dizem respeito à equipes multiculturais em projetos, porém para 

facilitar a leitura e evitar a repetição, a expressão “equipes multiculturais” não foi reproduzida 

em cada tópico. 

4.2.1 Principais barreiras  

O ME entrevistado apontou que as principais barreiras para lidar com equipes de projetos 

compostas por pessoas de diferentes culturas são: falhas de comunicação e falta de cooperação.  

4.2.1.1 Falhas de comunicação 

Na opinião do ME, muitas vezes as diferenças culturais são utilizadas como desculpas pelas 

falhas de comunicação, sendo que na maioria das vezes são causadas por conhecimento 

insuficiente do idioma inglês por parte de alguns membros da equipe.  

Ainda sobre a habilidade linguística, o ME ressalta que num projeto complexo, o inglês 

funcional é insuficiente, que os integrantes da equipe precisam ter um nível de inglês que eles 

chamam de persuasivo, pois muitas vezes é necessário saber articular pensamentos complexos 
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de forma que o receptor da informação consiga captar a complexidade do assunto transmitido. 

Na visão de ME, os profissionais que sabem articular raciocínios complexos na língua oficial 

do projeto tem muitas chances de serem bem-sucedidos nos mais diversos projetos, enquanto 

que os profissionais com habilidade linguística muito básica serão vistos como puramente 

operacionais. 

No estudo de Lima (2010), a maior dificuldade citada pelos 10 gerentes de projetos globais 

entrevistados também foi a questão do idioma, da habilidade linguística.  

Sugestão: Geralmente os projetos globais envolvem elevado grau de complexidade e os 

profissionais, sejam eles membros da equipe ou o próprio gerente do projeto, devem saber 

argumentar sobre assuntos complexos no idioma oficial do projeto para serem bem-sucedidos.  

4.2.1.2 Falta de cooperação 

Em relação à falta de cooperação percebida, o ME sugere que é causada devido à distância 

física em relação a alguns membros da equipe que ficam em outros países e a consequente falta 

de relacionamento entre eles. Segundo o ME, quando não há vínculo, é dada baixa prioridade 

para as solicitações feitas por membros distantes. 

Sugestão: Quando existir a possibilidade de encontros pessoais com membros da equipe 

que ficam distantes geograficamente, deve-se focar em criar e fortalecer relacionamentos, ao 

invés de se despender todo o tempo e esforço tentando apenas demonstrar trabalho pesado e 

competências técnicas. Deve-se criar vínculos que vão além do nível puramente funcional e 

estes geralmente são alcançados através de momentos informais tomando café, almoçando, indo 

tomar uma cerveja após o expediente, através de piadas de vez em quando, etc. Estes vínculos 

criarão ambiente de confiança mútua e propiciam uma visão de igual para igual entre os 

integrantes do projeto. O relacionamento tem relevância maior ainda quando os membros da 

equipe são geograficamente distantes e a maioria da comunicação ocorre de maneira virtual.  

4.2.2 Desempenho 

O ME ressalta que se um projeto demanda profissionais com certo tipo de expertise e os 

profissionais que estão disponíveis já trabalharam juntos em vários outros projetos do mesmo 

tipo, porém eles são todos de uma mesma nacionalidade, não há motivo para que se aloque 

pessoas de outros países somente para obter uma equipe mais heterogênea. As dificuldades da 
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distância geográfica, as diferenças culturais, dificuldades de comunicação num idioma comum 

e toda a adaptação demandariam certo tempo para que a equipe começasse a ter um desempenho 

positivo. Ou seja, a diversidade cultural nem sempre é positiva. 

Por outro lado, quando a missão do projeto é complexa e existe tempo para que se trabalhe 

a integração de uma equipe multicultural, a contribuição de pessoas que tem uma estrutura de 

raciocínio diferente pode ser muito interessante para um desempenho positivo da equipe e o 

alcance dos objetivos do projeto. 

Sugestão: Para se obter um melhor desempenho em equipes multiculturais em projetos, o 

gerente de projetos deve considerar as características culturais de cada integrante para poder 

adequar as expectativas em relação às entregas necessárias para que se alcance o objetivo do 

projeto.  

4.2.2.1 Aspectos de cultura nacional versus expectativas em relação às entregas 

Em relação à como a diversidade cultural influencia o desempenho da equipe, o ME 

considera que o gerente de projetos deve conhecer as culturas envolvidas no projeto para 

conseguir adequar suas expectativas em relação a cada membro.  

Conforme experiências pessoais, o ME mencionou que na cultura indiana as atividades 

repetitivas e tediosas são melhor desenvolvidas do que por brasileiros, pois estes provavelmente 

não entregarão o esperado por causa da natureza tediosa do trabalho. Por outro lado, os 

brasileiros tendem a ser mais eficientes nas entregas de maior complexidade quando 

comparados aos indianos, pois estes geralmente apresentam insegurança para tomar decisões e 

seguir em frente por conta própria e despendem muito tempo tirando dúvidas a cada processo 

de desenvolvimento do trabalho. Há de se considerar também o tempo perdido quando uma 

parte da equipe depende de respostas de alguém que está em outro fuso horário. 

É muito importante que o gerente do projeto consiga combinar as capacidades dos membros 

do projeto de maneira produtiva. Quando isso não ocorre, a percepção que o restante da equipe 

tem é que a interação com aquela determinada cultura é negativa porque o colega é considerado 

incompetente. 
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4.2.2.2 Aspectos de qualificação profissional 

Ainda sobre a situação descrita anteriormente, conforme relatado pelo ME, não se deve 

relacionar o desempenho somente à cultura nacional dos envolvidos mas também ao nível de 

qualificação. O ME relatou que muitas vezes o orçamento do projeto permitia que fossem 

contratados somente indianos com nível de qualificação mais baixo, que se adequavam para 

realizar atividades repetitivas. Caso houvesse erros, por apresentarem um custo homem-hora 

baixo, o retrabalho não encarecia muito o projeto. Porém, segundo ele, quando eram 

demandados trabalhos mais criativos, ou não eram feitos, ou tinham restrições enormes em 

relação à qualidade. Porém, ressaltou que o nível de desempenho não está relacionado à cultura 

indiana, pois existem profissionais indianos de alto nível, mas que tem custo elevado e por isso 

não são contratados para os projetos. Ou seja, não se pode criar um pré-julgamento em relação 

a uma cultura nacional sem se considerar o nível de qualificação dos profissionais em questão. 

4.2.2.3 Aspectos de composição da equipe e distribuição de tarefas 

Na opinião do ME cada cultura tem habilidades e qualidades diferentes e o desafio é 

descobrir a combinação que gere o melhor resultado. Nesse sentido o ME afirma que quando 

os membros da equipe nunca trabalharam com diversas culturas que o impacto inicial no 

desempenho da equipe é negativo. Nesse período de adaptação é muito importante que o gerente 

do projeto tenha a habilidade de dar as tarefas certas para os membros certos para que logo a 

equipe tenha uma percepção de produtividade geral palpável. Caso o gerente do projeto não 

tenha essa habilidade, pode causar desmotivação, preconceito e diminuir a produtividade da 

equipe. 

4.2.3 Ações que aumentam as chances de sucesso do projeto 

Na opinião do ME para que uma equipe de projetos com membros de várias culturas seja 

bem-sucedida deve-se considerar os seguintes fatores: 

1 – Conseguir se comunicar na língua oficial do projeto de maneira eficaz; 

2 – O gerente do projeto precisa adequar as atividades aos membros considerando suas culturas 

e as diferenças de fuso horário; 

3 – Possuir ferramentas de comunicação disponíveis e eficientes.  
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4 – Vontade, disposição e humildade para aprender  

Este último item foi citado primeiramente como sendo universal, independente da cultura 

do país. Porém, em seguida o ME disse que o processo de aprendizado e de passar conhecimento 

para outros membros de equipe varia de cultura para cultura, pois deve ser levada em 

consideração a importância da hierarquia em cada cultura. Em algumas culturas, como a 

indiana, não se deve falar diretamente com o subordinado de alguém, pois o chefe pode ficar 

chateado. Em outras culturas, como a do Japão, foi citado que é importante ter um parceiro 

local que faça o papel de porta-voz para transmitir as diretrizes e o conhecimento para outro 

japonês. 

4.2.4 Habilidades necessárias para lidar com uma equipe multicultural 

Para o gerente de projetos, o ME citou as seguintes habilidades: 

1 - Conseguir se comunicar na língua oficial do projeto de maneira eficaz; 

2 - O gerente do projeto precisa adequar as atividades aos membros considerando suas culturas; 

3 – Cuidar para que haja um ambiente de projeto livre de preconceitos. 

Para membros da equipe de projetos o ME enfatizou que a habilidade mais importante é o 

desenvolvimento da comunicação no idioma oficial do projeto. 

Sobre como os gestores devem se preparar para lidar com o contexto multicultural em 

projetos o ME citou que uma das maneiras é entendendo a cultura das pessoas com as quais vão 

interagir. Entender como essas pessoas se comportam em situações típicas de um projeto como 

risco, pressão de tempo, pressão de qualidade, como costumam reagir quando algo dá errado, 

se tentam resolver o problema ou procurar culpados, etc. Esse entendimento pode ser obtido 

através de treinamentos e o ME também comentou que a Empresa Atual utiliza uma ferramenta 

chamada Globe Smart que é um software da empresa Aperian. Esse software faz um 

mapeamento do perfil cultural através de um questionário que deve ser respondido. Com base 

nele o indivíduo pode se comparar ao perfil cultural médio das outras pessoas de seu país ou de 

algum outro país e assim se preparar para interagir de forma mais adequada. Para os gerentes 

de projetos que tiverem acesso a esta ferramenta em suas empresas, o ME sugere que todos os 

membros da equipe de um projeto respondam ao questionário do Globe Smart no início de um 

projeto. Desta forma os gerentes conseguirão entender melhor quem é a sua equipe e como se 

comportam em diversas situações, afim de poder gerenciá-la melhor. 
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4.2.5 Nível de conhecimento necessário em relação às culturas envolvidas 

De acordo com ME é necessário conhecer mais sobre os aspectos culturais (educação 

técnica, idioma, crenças, experiência profissional em projetos, hábitos sociais, valores e modo 

de vida geral) dos membros entre os quais haverá maior interação para a realização de suas 

atividades. Quando não há muita interação, muitas vezes não vale a pena se prender muito a 

detalhes sobre a cultura dos outros integrantes do projeto. Em relação a hábitos sociais e modo 

de vida em geral considera ser importante somente nos casos em que haverá uma viagem para 

outro país. Nos aspectos abordados anteriormente, como comportamento em relação a prazos e 

outras situações práticas de projetos o ME considera importante que se tenha um mínimo de 

conhecimento a respeito dos outros membros da equipe. 

4.2.6 Vantagens e desvantagens das equipes multiculturais 

A principal vantagem citada é obter maneiras mais inteligentes de resolução de problemas 

pelo fato de que existem formas diferentes de se enxergar um problema e cada nacionalidade 

possui uma linha de raciocínio, uma estrutura de pensamento diferente. Sendo assim, segundo 

o ME a chance de se resolver um problema complexo é maior. Porém, o projeto só pode se 

beneficiar disto se o gerente do projeto consegue potencializar esses pontos de vista e aspectos 

diferentes. 

Outra vantagem é a redução de custos quando se opta por profissionais de determinado país 

porque o custo do homem-hora é mais em conta. 

As desvantagens citadas foram: distância física, fuso-horário diferente, parte ferramental 

diferente, horário de trabalho diferente, feriados nacionais diferentes, período de férias 

diferente, viagens, necessidade de treinamentos relacionados à cultura e testes para identificar 

o perfil cultural. 

Uma das críticas feitas pelo ME é que mesmo que a decisão feita com base no custo da 

mão-de-obra aparente ser vantajosa para a empresa, existe a impressão de que no final do 

projeto, o item concreto que levou à essa decisão não foi suficiente para comprovar que essa 

foi a melhor opção. Porém, segundo ele, existe falta de humildade por parte das pessoas que 

tomam as decisões para solicitar a opinião de especialistas mais experientes no assunto e 

portanto muitas vezes fica a sensação de que a empresa está fazendo a coisa certa no lugar (país) 

errado. 
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Sugestão: Para aproveitar os pontos de vista variados dos membros da equipe multicultural 

a favor do projeto, o gerente do projeto precisa criar um ambiente onde as pessoas se sintam à 

vontade para compartilhar suas opiniões. Esse esforço não deve vir somente do gerente do 

projeto, mas a cultura organizacional precisa ser favorável à valorização de opiniões 

divergentes. Aspectos importantes nestes contexto são: os integrantes do projeto precisam sentir 

confiança mútua, liberdade para expressar suas opiniões e precisam sentir que estão todos no 

mesmo nível de poder, sem haver dominação de uma cultura sobre a outra. Fields (2009) afirma 

que o gestor tem o papel de criar oportunidades iguais, através de um ambiente inclusivo no 

qual se valoriza tanto as diferenças quanto as semelhanças. 

4.3 Ações que auxiliam a gestão de equipes multiculturais em projetos 

Trabalhos como o de Obikunle (2002) e Lima (2016) tratam da diversidade cultural em 

gerenciamento de projetos e propõe algumas ações que auxiliam a gestão de projetos nesse 

contexto. 

Seguem algumas das sugestões e pontos de reflexão propostos por Obikunle (2002) que 

podem ser analisados tanto pelo ponto de vista dos gerentes de projetos quanto de membros de 

equipes de projetos: 

 Pessoas de outras culturas devem engolir a sua arrogância cultural e dar o melhor para 

seus projetos e ajudar seus gerentes de projetos a interpretar diferenças interculturais e 

ajudar a resolver problemas; 

 Problemas de interpretação errônea das variáveis de comunicação (especialmente a não-

verbal), tanto por parte do gerente de projeto quanto dos membros da equipe, seriam 

mais facilmente resolvidos se todos da equipe entendessem o fato de que estão todos 

trabalhando em conjunto para satisfazer seus clientes e que qualquer coisa que 

atrapalhar o alcance disso, deve ser rapidamente resolvido; 

 É fundamental que o gerente de projetos invista tempo para entender um pouco mais a 

respeito da cultura de cada membro de sua equipe. Isso levará a atitudes mais 

colaborativas e promoverá o bem-estar dentro da equipe; 

 Participação em seminários interculturais, em especial aqueles que tratam da resolução 

de conflitos. Além disso, as empresas deveriam, de tempos em tempos, assumir como 

dever ou parte de sua rotina enviar seus gerentes de projetos para treinamentos externos 
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para desenvolver suas competências interculturais ou convidar empresas de consultoria 

especializada nesta área para aplicarem o treinamento;  

 Acreditar que as outras pessoas enxergam o mundo da mesma maneira que nós o 

enxergamos resulta em falhas de comunicação, pois temos diferentes experiências de 

vida, preconceitos e culturas. Um estudo cuidadoso das pessoas a nossa volta revelam 

que as pessoas, embora diferentes, são previsíveis e seguem um padrão de 

comportamento. Algumas são socializadoras, relacionais, pensadoras e outras são 

diretores. Os gerentes de projetos devem tentar entender como lidar com cada um desses 

grupos; 

 É muito importante que haja cooperação por parte das minorias para se ajustarem bem 

em seu novo ambiente e o desejo de cooperarem com seus gerentes de projetos; 

 Deve-se tentar estudar e entender um pouco mais sobre a cultura de outras pessoas; 

 Expandir o horizonte, não se limitando ao único jeito que lhe foi ensinado sobre como 

as coisas devem ser. Sempre tenha em mente de que podem existir várias formas de se 

encontrar uma solução efetiva; 

 Estar de coração aberto para novas oportunidades de entender pessoas de outras 

culturas; 

 Estar ciente da possibilidade de aprender uns com os outros e de enriquecer a vida 

através de contato com outras culturas; 

 Livrar-se das fronteiras compreendendo a responsabilidade global de todos; 

 Entender que pessoas de diferentes culturas tem diferentes estruturas de construção do 

conhecimento e por isso sugerem diferentes soluções em diferentes situações; 

 A chave para a gestão da diversidade é através da instrução e competência cultural; 

 Não se deve ignorar a existência de problemas por medo. Muitos gerentes de projeto 

preferem negar a existência de problemas, pois tem medo de, ao abordarem o assunto, 

dizerem a coisa errada; 

 Os gerentes de projetos devem investir mais tempo em almoços do que em reuniões para 

conhecer pessoas de outras culturas. Ocasiões como essas são oportunidades para 

compartilhar e ouvir experiências, descobrir o que tem em comum e no que são 

diferentes. Desta forma um membro de equipe terá mais confiança e respeito pelo 

gerente de projetos e será mais aberto, o que facilita a resolução de conflitos sempre que 

surgirem no projeto. 
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 Gerentes de projetos deveriam dedicar tempo para aprenderem sobre diferentes culturas, 

por exemplo, participando de eventos multiculturais em suas comunidades de vez em 

quando para ampliarem seus horizontes ou conhecimentos. 

 Muitos conflitos relacionados a cronogramas, recursos humanos, custos e prioridades, 

que geralmente surgem no início do projeto, podem ser resolvidos de maneira mais fácil 

quando se entende a composição da equipe. 

 

O estudo de Lima (2016) traz como contribuição para a prática profissional em 

gerenciamento de projetos, uma lista de sugestões obtidas dos profissionais entrevistados, de 

boas práticas para lidar com os diferentes aspectos culturais da equipe de projetos globais. Essa 

lista pode ser observada na figura 10: 

 

Figura 10: Boas práticas para lidar com os diferentes aspectos culturais da equipe de projetos globais. 

Fonte: Lima (2016, p. 91)   
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Outra ação que pode auxiliar a gestão de equipes multiculturais em projetos é a consultoria 

de um profissional especialista em desenvolvimento de equipes multiculturais. Van den Berg e 

Lehmann (2004) trabalham com o treinamento de especialistas deste tipo e segundo os autores 

estes profissionais são figuras importantes e tem papéis diferentes ao longo das diversas fases 

de um projeto. Este tipo de profissional pode ser cada vez mais necessário para garantir o melhor 

aproveitamento dos pontos positivos e minimizar as potenciais influências negativas da 

diversidade cultural em projetos. Na figura 11 será apresentada a contribuição que este tipo de 

profissional pode trazer à gestão de equipes multiculturais em projetos:  

 

Figura 11: Ciclo de vida de equipes e atividades específicas dos desenvolvedores de equipes multiculturais para 

cada fase. 

Fonte: Adaptado e traduzido de Van den Berg e Lehmann (2004, p. 55). 

 

Em relação à comunicação, Oliveira (2014) cita algumas sugestões práticas para 

profissionais que atuam em ambientes multiculturais, conforme segue abaixo: 

 Definir o idioma a ser utilizado; 
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 Caso não se tenha conhecimento profundo do idioma utilizado, deve-se criar uma 

lista com as palavras mais utilizadas e estuda-las;  

 Algum integrante com bom conhecimento do idioma pode criar cartões ou listas 

com imagens das ferramentas e equipamentos mais utilizados escrevendo seus 

respectivos nomes no idioma utilizado pela equipe e em inglês; 

 Deve-se fazer agradecimentos e cumprimentos na língua-materna das pessoas; 

 Encontrar um tema em comum ajuda a iniciar muitas conversas. Por exemplo, em 

geral o futebol pode ser um bom tema, pois muitos profissionais gostam. 

 

Segue abaixo um conjunto de sugestões à partir de diversos autores, que podem auxiliar na 

gestão de equipes multiculturais em projetos: 

 

 Os líderes devem dar o primeiro passo para exterminar qualquer indício de 

preconceito em relação às diferenças culturais e desta forma devem exortar a equipe 

a fazer o mesmo (OLIVEIRA, 2014); 

 Para diminuir as dificuldades de compreensão em um contexto multicultural, é 

necessário entender como os outros nos veem e ter capacidade de compreender a 

natureza dos outros (CARVALHAL et al., 2012); 

 

Sugestões adicionais criadas à partir dos discursos do entrevistado, para profissionais que 

atuam em projetos com equipes multiculturais: 

 

 Saber que tipo de resultado pode-se esperar de cada membro da equipe, 

considerando-se sua origem cultural.  

 Compreender que em cada cultura existem profissionais muito competentes e 

portanto, não se deve julgar o nível da qualidade de entregas de acordo com a 

nacionalidade, sem se considerar qual nível de qualificação profissional se está 

contratando/alocando para o projeto.  
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5. CONCLUSÕES  

O objetivo geral deste estudo foi analisar como as diferenças culturais influenciam na 

equipe de um projeto global de uma empresa multinacional com base de operações no Brasil, 

sob a ótica de um membro de equipe de projeto. Os resultados revelam que equipes 

multiculturais trazem consigo uma série de dificuldades devido às diferenças culturais, mas 

também trazem uma potencial vantagem competitiva quando essas diferenças são gerenciadas 

da maneira correta, trazendo uma variedade de pontos de vista que levam a soluções mais 

criativas para problemas complexos. 

Os primeiro objetivo específico foi alcançado através da descrição dos aspectos teóricos 

sobre a multiculturalidade num aspecto amplo e num aspecto específico à área de 

gerenciamento de projetos. Desta forma descobriu-se que há várias terminologias e que são 

utilizadas de formas diferentes nas várias áreas de estudo. Conclui-se que a cultura, 

multiculturalidade, multiculturalismo, diversidade cultural, e outros termos relacionados, 

pertencem a um vasto campo para pesquisas e como estão em constante transformação, as 

pesquisas nessa área são inesgotáveis. Na área de projetos os estudos relacionados à 

multiculturalidade apresentam uma importância cada vez maior e ainda há inúmeros aspectos 

que podem ser estudados. 

Os resultados encontrados, através do estudo de caso, que representa o segundo objetivo 

específico, revelam que há um impacto negativo na comunicação do projeto e na percepção de 

colaboração entre os membros. O aspecto mais ressaltado nas falhas de comunicação foi o 

conhecimento linguístico insuficiente do idioma oficial do projeto. Em relação à percepção de 

falta de cooperação foi citado o fato de muitas vezes os membros da equipe não se conhecerem 

pessoalmente, devido à distância geográfica. O maior impacto positivo encontrado é a 

diversidade de pontos de vista que possibilitam soluções mais criativas para problemas 

complexos. Comparando os resultados encontrados por Lima (2010), que aplicou as mesmas 

perguntas à gerentes de projetos, e os resultados encontrados neste estudo de caso, que 

considerou o ponto de vista de um membro de equipe de projeto multicultural, pode-se inferir 

que são muito parecidos. 

O terceiro e último objetivo específico foi alcançado através da reunião de sugestões de 

vários autores que auxiliam a gestão de projetos com equipes multiculturais. 
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Pode-se concluir que é necessário que a empresa faça uma análise para identificar em quais 

projetos devem haver membros de equipes de várias culturas e em que nível deve haver 

diversidade cultural. Dependendo do objetivo do projeto pode ser que a diversidade cultural na 

equipe não seja vantajosa, pois os riscos de haverem mal-entendidos e outras dificuldades é 

maior, além do tempo que é necessário investir na fase inicial de desenvolvimento da equipe 

até que ela alcance seu potencial máximo. Porém, conforme a literatura existente e baseado nas 

respostas da entrevista realizada no estudo de caso, o potencial de uma equipe multicultural 

para solucionar problemas complexos com sucesso é maior. Ou seja, a empresa deve fazer esta 

análise antes de formar equipes multiculturais e os gerentes de projetos tem a missão de 

conseguir extrair o máximo potencial destas equipes, alavancando os potenciais benefícios e 

minimizando as dificuldades existentes. 

Acredita-se que através das sugestões levantadas na análise dos resultados, gerentes de 

projetos e membros de equipe em projetos globais possam expandir seus conhecimentos para 

estarem melhor preparados para os vários desafios ao lidarem com pessoas, em especial de 

outras culturas, que trabalham em suas equipes ou ao realizarem suas atividades além das 

fronteiras nacionais. 

Sendo assim, pode-se afirmar que os objetivos estabelecidos foram alcançados. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Uma das limitações desta pesquisa é que o sujeito entrevistado já possui alguns anos de 

atuação em projetos com equipes multiculturais e portanto pode não ter se lembrado de todos 

os desafios vividos, ou pode não dar mais tanta relevância a fatos ocorridos em suas primeiras 

experiências interculturais no ambiente de projetos. Sendo assim, seria interessante analisar o 

impacto da diversidade cultural de membros de equipes de projetos a partir do ponto de vista 

de membros de equipes com pouca vivência intercultural. Para pesquisas que permitam mais 

de um ano para a coleta de dados, poderia ser analisado um profissional logo no início de sua 

vivência intercultural e sua evolução cerca de um ano depois e quais as lições aprendidas neste 

contexto. 

Como a pesquisa foi realizada com um profissional brasileiro, deve-se considerar que ele 

interpretou as situações conforme a sua visão de mundo. As mesmas questões utilizadas neste 

estudo poderiam ser aplicadas a gerentes de projetos de outras nacionalidades que atuam no 

Brasil ou que atuam em outro país e ao final poderia ser feita uma correlação com este estudo 

e o estudo de Lima (2016). 

Outras questões que podem ser objeto de estudos futuros: o impacto da diversidade cultural 

na definição de sistemas de recompensas em equipes de projetos; o impacto da diversidade 

cultural em equipes locais versus em equipes remotas. 
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8. ANEXOS 

ANEXO A – PROTOCOLO DE ENTREVISTA ELABORADO POR LIMA (2016)  

1. Contexto da pesquisa. 

Informar ao entrevistado que a pesquisa se refere ao trabalho de conclusão de curso do MBA 

em Gerenciamento de Projetos.  E que o objetivo é identificar quais os principais desafios 

decorrentes da multiculturalidade da equipe de um projeto global, segundo um membro de 

equipe de projeto numa multinacional e apontar ações que podem auxiliar nesse contexto. 

 

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. 

 

4. Solicitar autorização para gravar ou registrar por escrito a entrevista. 
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ANEXO B – ROTEIRO DE QUESTÕES PARA A ENTREVISTA ELABORADO POR 

LIMA (2016) 

 

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 que? 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 que? 

 

10. Em sua opinião, a diversidade cultural pode ser considerada uma vantagem estratégica 

para a empresa? Por que? 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO ELABORADO POR LIMA (2016) 
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