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Cara(o) leitora(or)

— — — — — — — —
Ao longo deste livro você vai encontrar uma porção de 
parênteses e barras indicando variação de gênero em 
artigos, pronomes, adjetivos e substantivos. Na língua 
portuguesa, assim como em outras línguas neolatinas, 
é muito natural colocar o gênero feminino sob a desig-
nação masculina. Como minha língua é minha pátria, 
vejo-me automaticamente oculta na minha cidadania 
pela designação masculina.

Essa distorção acontece tanto na vida privada, do-
méstica, como na pública, e isso inclui o mercado de 
trabalho, ocupado — no mundo todo — por 53% de 
mulheres que recebem 15% a menos que seus colegas 
do sexo masculino na mesma função.

Tem graça?
Quando um repórter do New York Times perguntou 

por que a Dongfang Electric (uma das maiores fabrican-
tes de geradores e turbinas de energia do mundo) não 

— — — — — — — —

chic_miolo_16.indd   6 5/11/17   10:59 AM



7

tinha mulheres entre os membros da diretoria, o chinês 
Zhang Linchao, diretor-geral da empresa, respondeu 
secamente: “Nunca pensamos nisso”. E não quis mais 
tocar no assunto por achá-lo “irrelevante”.

E do lado de cá do mundo, nas bandas ocidentais, 
a coisa também está bem longe de ser resolvida. Em 
Paris, às 16 horas, 45 minutos e 7 segundos do dia 7 de 
novembro de 2016, a prefeita da cidade, Anne Hidalgo, 
e todas as cidadãs parisienses cruzaram os braços para 
chamar a atenção para o fato de que seus salários anuais 
só as remuneravam até aquele momento, se compara-
dos com os dos homens na mesma função.

Por isso, caras(os) amigas(os), os parênteses. Para que 
fique a lembrança dessa situação absurda que ainda vigora 
no mercado de trabalho em pleno século xxi. Você pode 
achar a ideia esquisita e irritante, mas garanto que esquisi-
to e irritante é, para as mulheres, serem tratadas desse jeito.

— — — — — — — —

— — — — — — — —
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INtROduçãO 
Do seu mundinho para O mundO

A globalização aproximou povos, países e culturas que 
até pouco tempo mal sabiam da existência uns dos ou-
tros. E, se sabiam, não se interessavam em conhecê-los 
melhor, tão remota seria a possibilidade de virem a se 
encontrar — quase como conhecer alguém de outro 
planeta. Hoje, o mundo com seus habitantes e seus cos-
tumes, suas crenças, suas organizações — suas graças e 
seus problemas — entra por nossos olhos, mentes, casas 
e empresas, através do celular, da internet, da televisão. 
Ninguém escapa do Outro.

E como lidar com ele? O primeiro passo seria baixar 
as armas e colocar levemente em suspenso tudo o que 
se aprendeu sobre certo e errado, feio ou bonito, conve-
niente ou inconveniente, educado ou grosseiro e tentar 
se abrir para novos hábitos, novos códigos, outros jeitos 
de se comunicar, de agradar, de se exprimir.
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Difícil? Dificílimo. Mas possível e necessário. Tanto 
no dia a dia privado como na área dos negócios, já que 
é pela via das empresas que esse contato está aconte-
cendo de forma crescente e mais sistemática.

Somos seres do século xxi e temos mais intimidade 
com a ideia de circular pelo mundo do que qualquer 
outro habitante da Terra jamais teve. Desde muito 
cedo sabemos que é possível participar de uma con-
versa global via internet ou fisicamente, pelas facili-
dades que temos hoje de nos locomover. Empresas 
se fundem, se comunicam, trocam experiências, fa-
zem negócios e precisam de pessoas preparadas para 
essa realidade.

Mas, como esse é um cenário relativamente recente, 
estamos inseguros sobre como nos comportar, uma vez 
que ainda não há uma etiqueta que contemple o mundo 
globalizado e conectado. A verdade é que o código des-
sa outra convivência está sendo escrito agora — por nós 

— passo a passo, clique a clique, gafe a gafe, acerto a erro.
Para entender e facilitar a comunicação nessa nova 

arena, fui atrás de histórias e casos — muitas vezes 
engraçados, outras vezes embaraçosos — de pessoas 
que já viveram momentos difíceis por ainda não es-
tarem totalmente preparadas para a flexibilidade que 
a situação exige. Vamos aprender com a experiência 
delas e tentar estabelecer padrões para um novo com-
portamento que facilite a vida e os negócios no mundo, 
já que ninguém, nem povo algum, domina ainda essa 
desconhecida etiqueta.
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entãO vale tUDO?

Não existem mais balizas? Se hoje o mundo se apro-
ximou e nos colocou diante de tamanha variedade de 
culturas e comportamentos, que parâmetros temos para 
um funcionamento possível entre os povos? Sem eles, 
não há civilidade que resista!

Para ter um ponto de partida, vamos tomar como 
base os padrões do mundo ocidental, sua maneira de 
organizar diplomacia, economia e política e seus có-
digos de comportamento (ao comer, vestir, conviver, 
festejar, trabalhar…), aceitando o fato de que, desde 
o século xviii, o inglês tenha se tornado o principal 
idioma dos negócios. São esses os modelos que grande 
parte do mundo reconhece. Portanto, vamos tomá-los 
como referência, sem nos esquecer, porém, de deixar 
uma janela aberta para novidades que o convívio com 
o mundo globalizado e com a tecnologia certamente 
vai nos trazer. Assim a gente nunca vai fazer feio.

Com interesse, disponibilidade e tolerância, vamos 
estabelecer novas e seguras bases de convivência e en-
tendimento. O mundo está precisando.
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CaIa nO MUndO. seM tROpeÇOs

Nem todo mundo quer mergulhar no mercado de 
trabalho assim que termina a graduação. Se você tem 
vontade de passar algum tempo em outro país, para 
conhecer uma cultura diferente, aprender melhor uma 
língua estrangeira, ter uma nova experiência de vida, 
esse é o momento ideal. No entanto, seja trabalhando, 
estudando ou tirando um período sabático, a experiên-
cia, embora riquíssima, está longe de ser fácil. Morar 
fora é um embate diário com pequenos acontecimentos 
inesperados — às vezes deliciosos, às vezes cômicos, 
mas que também podem ser estressantes.

Nem sempre você vai se fazer entender, mesmo que 
ache que domina bem o idioma local. Nem sempre 
vai saber a quem se dirigir no meio da noite se sua in-
ternet parar de funcionar. Dificilmente vai entender o 
recado da secretária eletrônica que fala a mil por hora 
na primeira (na terceira ou quarta) vez que ligar para 
conseguir uma informação…

Como relata a jornalista brasileira Marjorie Rodri-
gues, mestre em estudos de gênero pela Universidade 
Centro-Europeia (Hungria) e pela Universidade de 
Utrecht (Holanda), onde mora: “Na Europa, não tem 
empregada para lavar sua privada nem para cozinhar 
ou passar sua roupa. Não tem quem empacote sua com-
pra no supermercado e depois leve até seu porta-malas. 
Não tem manicure para fazer suas unhas toda sema-
na. Não tem quem monte seus móveis quando você se 
muda. Não tem porteiro, não tem elevador de serviço. 
E por aí vai!”.
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Morar fora é um corpo a corpo diário com sua com-
petência, seu bom humor, sua vontade de se testar e 
sua capacidade de adaptação. Para quem nunca pregou 
um botão, essa é uma oportunidade de ouro para ama-
durecer, ampliar os horizontes e se virar em qualquer 
lugar do mundo…

Já para a historiadora Andrea di Pace, que foi morar 
na Rússia: “Nada poderia ter sido mais estimulante! 
Arejou a casa e abriu janelas que eu nem sabia que esta-
vam ali para ser abertas. Aprendi novas línguas, ganhei 
amigos, aprendi a comer borche, a fazer conservas, a 
usar vodca barata como limpa-vidros e para tirar água 
do ouvido. Entendi o que é inverno e pude caminhar 
na neve sem cair e vibrar com a chegada da primavera 
e das primeiras tulipas!”.

Em seu estágio no Japão, o paulista Matheus Ichi-
maru Bedendo, estudante de filosofia, cansou de com-
prar sabonete no lugar de mochi, bolinhos de arroz qua-
dradinhos, porque as embalagens são muito parecidas. 
Embaraçoso? Pelo amor dos céus! Claro que não! Pode 
acontecer com qualquer uma/ um, de qualquer nacio-
nalidade. Conhecer hábitos diferentes e se acostumar 
com outros temperamentos e costumes leva tempo. 
Cometeu uma gafe? Aprenda com ela e toque em 
frente; isso não é motivo de humilhação. Não foi bem 
atendida(o) por ser estrangeira(o)? Levante a cabeça e 
não se deixe tratar mal. Pare já com esse complexo de 
vira-lata de que falava o escritor Nelson Rodrigues e 
que faz com que nós, brasileiras(os), nos consideremos 
piorezinhas(os) do que o resto da humanidade civilizada. 
Nada disso; somos apenas diferentes. Como qualquer 
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país do mundo, temos nossas características, nossos há-
bitos. Somos como somos, mas em nada vira-latas nem 
inferiores a ninguém, ora essa!

pRIMeIROs vOOs

Matheus Ichimaru Bedendo passou dois períodos fora 
do Brasil: um no Japão, outro na França. Cada um deles, 
uma experiência diferente.

Aos vinte anos, nas férias, foi ao Japão pela primeira 
vez por conta do arubaito — um programa do governo 
japonês que possibilita a estudantes de origem nipônica 
em até três gerações conhecer e participar da vida no 
berço de seus antepassados. “O que achei muito legal 
por lá é que deparei com um povo supereducado. São 
respeitosos com os mais velhos, cuidam deles, acatam 
suas observações. E inclusive pagam mais para eles nas 
empresas, pois valorizam seu saber e sua experiência, 
mesmo que isso custe caro ao país, porque acaba pe-
sando bastante na previdência. Os japoneses são orga-
nizados, disciplinados, e tudo é muito limpo, embora 
tenham certos hábitos culturais pouco civilizados aos 
nossos olhos, como comer fazendo barulho, sentar em 
qualquer lugar de cócoras, usar fossas em vez de vasos 
sanitários em banheiros públicos. É comum também 
ver nas ruas crianças levando um croque [cascudo] na 
cabeça quando fazem algo errado. Eu mesmo fui ata-
cado com rolos de jornal, aos gritos de ‘Dame! Dame!’ 
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[proibido], pela vendedora de uma loja de eletrônicos 
quando fui tirar fotos de um gadget!”

Já a experiência europeia foi bem diferente. “Lá, as 
dificuldades eram outras. Fui para Paris e tive que lidar 
com um povo bem menos afável. A funcionária da se-
cretaria da Sorbonne nem responde se você fizer uma 
pergunta na hora em que ela estiver se preparando para 
sair; ela só aponta para a placa com os horários de al-
moço. Os franceses podem ser grosseiros e impacientes 
com quem não domina a língua e não conhece seus 
hábitos, embora tenham certa simpatia por brasileiros. 
No entanto, dizem que a França é o país da etiqueta. Na 
verdade, como dizia o filósofo Rousseau, o francês é a 
língua do cochicho, da intriga, dos salões!”

Outro Matheus, dessa vez Matheus Patsch Pineda, 
que se formou em administração e marketing na Uni-
versity of North Georgia, em Atlanta, conta que fez o 
curso por meio de uma bolsa de estudos obtida graças 
ao seu talento no tênis.

Matheus foi descoberto aos catorze anos pelo olheiro 
de uma empresa de intercâmbio de atletas com faculda-
des norte-americanas. Com dezoito anos desembarcou 
em Atlanta, cheio de expectativas e apreensões: “O mer-
cado de trabalho é muito competitivo; achei que estudar 
nos Estados Unidos seria um diferencial para mim. Eu 
era o típico filhinho de mamãe. No começo foi tudo 
estranho. Os gostos, a divisão de tarefas no dormitório e 
tudo mais”. Matheus lembra que a primeira lambada veio 
numa noite, na saída de uma festa, pouco tempo depois 
de chegar. “Em Atlanta, a idade permitida para beber é 
21 anos. Na hora de ir embora, eu, um colega espanhol 
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e outro inglês fomos advertidos de que deveríamos ir de 
táxi ou esperar uma carona por termos bebido cerveja 
e porque, pelas leis da cidade, éramos considerados me-
nores de idade. Como íamos voltar a pé, achamos que 
estava tranquilo, que não ia acontecer nada. Mal saímos, 
fomos parados pela polícia, levados para a delegacia e 
condenados a fazer trabalho comunitário por seis meses. 
Não há jeitinho que resolva.”

As universidades americanas valorizam muito suas/ 
seus atletas e ajudam pra valer essas(es) jovens, que 
passam a ser alguém que representa não só a escola, 
mas os Estados Unidos. “A faculdade abre muitas por-
tas, e o esporte é um networking gigantesco. Minha 
experiência foi incrível; a gente começa a enxergar o 
mundo de maneira diferente. Esse aprendizado vale 
tanto para meu futuro pessoal como para uma futura 
carreira.” Por conta dessa oportunidade, Matheus vol-
tou para o Brasil empregado em uma grande agência de 
comunicação, a mesma em que tinha estagiado ainda 
nos Estados Unidos.

Mas nem tudo foram flores. Aos poucos, Matheus 
Pineda foi percebendo que as(os) americanas(os) são 
muito fechadas(os), não fazem amizade facilmente, 
principalmente com colegas do Terceiro Mundo. Nas 
universidades é muito forte a cultura de grupos de afi-
nidades, nos quais se juntam pessoas iguais, com inte-
resses iguais. Se você não faz parte de uma fraternida-
de, acaba sendo mais fácil se relacionar com outras(os) 
estrangeiras(os).

Paulo Ionescu, jovem executivo brasileiro que fez 
mba na The Wharton School da Universidade da Pen-
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