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Nas próximas duas sessões, gostaríamos de lhe apresentar a Inteligência Cultural, ou o 

modelo CQ®  (usado com permissão). Nesta sessão, mostraremos o que é QC 

[Quociente de Inteligência Cultural ou CQ, em inglês] e as duas primeiras capacidades. 

Na próxima sessão, explicaremos as duas últimas capacidades do modelo CQ e 

ofereceremos uma série de outras ferramentas para você usar. O Dr. David Livermore é 

presidente e cofundador do Centro de Inteligência Cultural e autor de vários livros 

relacionados à Inteligência Cultural. Este curso usará, sobretudo, o modelo CQ como 

explicaremos a seguir. De acordo com o site do Centro de Inteligência Cultural, 

“Inteligência Cultural”, ou CQ®, é uma forma reconhecida em todo o mundo de avaliar 

e melhorar a eficácia em contextos culturalmente diversos. Ela está enraizada em 

pesquisas acadêmicas rigorosas conduzidas em mais de cem países” (Livermore, 2020, 

p. xx, Sobre o QC) (https://culturalq.com/aboutcultural-inteligência/). 

Você pode explorar o website no link a seguir para obter mais informações: https://

culturalq.com/about-cultural-intelligence. 
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Assista ao vídeo 3.1 “Modelo CQ®: 
Ferramenta nº 1”

“Cultural Intelligence Center” 

(Inglés)

https://vimeo.com/485595563
https://vimeo.com/485595563
https://culturalq.com/about-cultural-intelligence/
https://culturalq.com/about-cultural-intelligence/


Muitos cursos sobre cultura e diversidade se concentram, sobretudo, nas diferenças de 

culturas, esperando que esse conhecimento ajude o participante a aceitar as diferentes 

culturas e a se adaptar de acordo com elas. As empresas investem milhões de dólares 

nesses treinamentos com o desejo de promover a aceitação e a compreensão da 

diversidade dentro de seus negócios e organizações. Sem dúvida, entender essas 

diferenças pode ser útil. No entanto, em uma postagem de 2018 no blog do centro, o 

Dr. Livermore sugere que precisamos deixar de ensinar diferenças culturais... se é SÓ 

ISSO que fazemos (https://culturalq.com/blog/why-you-need-to-stop-teaching-cultural-

differences/). 

A razão para esta afirmação é que, se tudo o que ensinamos são as diferenças culturais, 

esse conhecimento por si só normalmente não gera mudança e pode de fato criar mais 

estereótipos negativos e preconceitos em relação a outras culturas, se não estiver 

associado a outros elementos fundamentais. O Dr. Livermore acredita que as diferenças 

culturais devem ser ensinadas como uma parte ou componente de um treinamento 

geral, que é o objetivo do curso da Conexion Training. Este curso discutirá alguns dos 

principais elementos que são diferentes entre as culturas, ao mesmo tempo que 

examinará como os alunos podem fazer mudanças e adaptações pessoais em sua 

própria vida. 

Outra razão pela qual a Conexion Training apoia esta pesquisa é que ela tem uma 

natureza de desenvolvimento. O que queremos dizer com isso é que, 

independentemente de quais sejam suas pontuações no CQ® relacionadas às diferentes 

habilidades, você pode melhorá-las! Isso significa que, se você fizer a CQ® Assessment 

[Avaliação] e tiver uma pontuação baixa, este curso e o modelo CQ lhe darão sugestões 

para melhorá-la. Segue um quadro que mostra o potencial de desenvolvimento que 

deveria estar no início de sua jornada reflexiva pessoal no sentido de compreender sua 

nova cultura e se adaptar a ela. 
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No QC baixo, você apenas percebe o que vê, ouve, cheira, toca e prova. Como 

dissemos na Sessão 2, essas coisas são julgadas de acordo com seu contexto 

cultural, e você pode facilmente ignorar as diferenças ou apenas não se importar 

com elas. À medida que você aumenta o QC, e ele passa a ser Moderado, você 

começa a reconhecer algumas diferenças e talvez queira aprender mais. Mas ainda é 

mais fácil continuar a pensar em como as pessoas são semelhantes à sua cultura, 

em vez de compreender as diferenças. Com um QC alto e desenvolvido, você é capaz 

de adaptar seu comportamento a outras culturas, conforme necessário, e se 

relacionar melhor com pessoas de outras culturas até que isso seja natural e 

confortável. 

Do QC baixo para o alto 

BAIXO 

Reconheça as 
normas culturais e 

comece a se adequar 
a elas 

Reaja a estímulos 
externos 

Adapte-se e ajuste 
pensamentos e 

comportamentos 
conforme necessário 

MODERADO ALTO

Descubra seu potencial global 

 ©2016 Centro de Inteligência 
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Para os interessados em fazer a CQ® Pro-Assessment [Avaliação], sua pontuação e 

classificação são calculadas conforme abaixo, levando em consideração as normas 

mundiais para pontuação da avaliação em todo o mundo: 

• QC baixo: aqueles cuja pontuação está nos 25% inferiores das normas mundiais 

• QC moderado: aqueles cuja pontuação está nos 50% medianos das normas mundiais 

• QC moderado: aqueles cuja pontuação está nos 50% medianos das normas mundiais 

Tendo vivido no exterior por catorze anos e em um ambiente multicultural nos Estados 

Unidos, vimos, de acordo com nossas experiências pessoais, que nem viver como uma 

população minoritária em outro país nem viver em áreas de diversidade étnica torna 

alguém culturalmente inteligente. É por isso que as quatro capacidades que o Centro de 

Inteligência Cultural definiu por meio de pesquisas extensivas em mais de 64 países são 

importantes. 
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ATIVIDADE 
Pense nas seguintes perguntas e responda: 

• Com base em sua experiência pessoal, como sua compreensão de cultura afeta 

seu trabalho? 

• Você pode descrever com dez palavras ou menos por que considera a eficiência 

intercultural relevante para seu trabalho? 

• Quais ações você já tomou para melhorar sua eficiência intercultural? 

• Em sua opinião, o que mais contribui para a eficiência intercultural? 
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https://www.conexiontraining.org/product/cq-assessment/


Antes de examinarmos as quatro capacidades, vamos definir “inteligência cultural”. Ang 

e Van Dyke definem-na como “a capacidade de agir de maneira eficaz em contextos 

culturalmente diversos” (citado no Manual de Certificação do Centro de Inteligência 

Cultural, Nível 1, p.10). Por exemplo, o International Labour Union [Sindicato 

Internacional de Trabalhadores] e a Economist Intelligence Unit [a unidade de 

inteligência da revista britânica The Economist] informaram há alguns anos que 70% dos 

empreendimentos internacionais fracassaram por causa de diferenças culturais e que 

90% dos principais executivos de 68 países citaram a liderança multicultural como seu 

maior desafio de gestão (Manual de Certificação, 2016, p. 59). A Conexion Training para 

o Curso de Línguas e o Curso de Cultura têm como motivação e visão que as pessoas 

trabalhem com eficiência, vivam e se relacionem com pessoas de diferentes culturas, seja 

em seu país de origem ou em outro país. 

Aqui estão as quatro capacidades definidas pelo Centro de Inteligência Cultural em seu 

website. Discutiremos as duas primeiras nesta sessão e as outras na próxima sessão antes 

de passarmos a observar as diferenças na sessão Valores culturais. 

CQ Drive [QC Guia]: Seu nível de interesse, persistência e confiança durante interações 

multiculturais. 

CQ Knowledge [QC Conhecimento]: Sua compreensão sobre como as culturas são 

semelhantes e diferentes. 

CQ Strategy [QC Estratégia]: Sua consciência e capacidade de planejar interações 

multiculturais. 

CQ Action [QC Ação]: Sua capacidade de se adaptar ao se relacionar e trabalhar em 

contextos multiculturais. 
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Definição de inteligência cultural 
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Além disso, temos outro indicador prático para essas quatro capacidades e uma 

pergunta que você, como participante, precisa responder: 

CQ Drive 
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CQ Drive: Reconheça seu nível de motivação 

Pergunta: Por que você está fazendo este curso? 

O CQ Drive é definido como “o nível de interesse, vontade e motivação para se 

adaptar de forma intercultural” (Manual do Facilitador do QC, p. 23.) 

Basicamente, a pessoa precisa estar motivada e se comprometer com um processo 

de aprendizagem. A motivação variará de acordo com a pessoa e o nível de 

compreensão cultural que ela percebe que precisará ter para realizar seu trabalho, 

tarefa ou missão. Motivação e comprometimento adequados são essenciais para o 

bom relacionamento com pessoas de outros contextos culturais.  

Para tornar isto algo pessoal para você, por que você adquiriu este curso? Se você 

estivesse satisfeito em permanecer em seu próprio grupo cultural e círculos 

etnocêntricos, não teria feito o investimento de tempo e dinheiro. Escreva no 

espaço a seguir qual foi a sua motivação para fazer este curso: 
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Segundo, seja honesto consigo mesmo e admita se está apenas curioso ou se vê o valor 

real em aprender e mudar para se relacionar bem com outras pessoas de diferentes 

contextos culturais. Suas ações não irão além de suas atitudes. É ótimo ser curioso, mas 

a curiosidade pode desaparecer rapidamente. Conhecer alguém de outra cultura que 

você deseja entender, ou se isso for uma necessidade fundamental para você realizar 

melhor seu trabalho, pode gerar um compromisso por mais tempo. 

Assista ao vídeo 3.2 “Choque cultural” 

A motivação pode desaparecer com o tempo, as falhas ou as circunstâncias, 

especialmente no caso daqueles que vivem em outras culturas por muito tempo. Minha 

esposa e eu, enquanto vivíamos no exterior, vivenciamos mais choque cultural e 

frustração durante nosso segundo ano, à medida que nos esforçávamos para permanecer 

abertos para aceitar e apreciar as diferenças e nos adaptar a elas. Dos primeiros seis 

meses a um ano, a vida foi uma aventura, e tudo era novidade. No terceiro ano, já 

estávamos muito bem-adaptados. Contudo, o segundo ano pareceu mais difícil. Como já 

mencionamos, durante esse tempo percebíamos a diferença, mas estávamos tentando 

entender por que ela existia. 

9SESSÃO 3  | CURSO DE CULTURA 



Toda cidade tem grupos de expatriados, ou “estrangeiros”, que se reúnem e muito 

raramente passam seu tempo livre com moradores locais. Por que isso acontece? Porque 

as pessoas se sentem mais à vontade em seu próprio grupo cultural. Isso pode se aplicar a 

empresários, professores, médicos e missionários! Você não insistirá em aprender como 

entender as culturas e se relacionar bem com as pessoas dentro dessas culturas se não se 

motivar para isso. Esta aprendizagem requer trabalho. Em alguns casos, começamos com 

grande interesse, mas chegamos a um ponto em que percebemos que isso dá muito 

trabalho e, às vezes, pode ser muito constrangedor. Então, perdemos a motivação de 

continuar a aprender e aumentar nossa consciência. É simplesmente mais fácil ficar em 

casa ou [ter contato] com “pessoas como eu”. O processo de se tornar culturalmente 

inteligente é como o de aprender uma língua; é uma empreitada que dura a vida toda. 

O que descobrimos ser verdade foi o seguinte: se persistirmos e nos esforçarmos para 

continuar a nos relacionar com nossos novos amigos e cultura quando o mais fácil que 

temos para fazer é nos esconder, nós, por fim, iremos valorizá-los. Acabamos por 

incorporar muitas coisas de culturas diferentes que nunca mudaram ao longo dos anos. 

Nós ainda adoramos dar adeus na varanda para nossas visitas, como sempre faziam 

nossos amigos argentinos conosco, tomando chimarrão à mesa da cozinha e fazendo um 

incrível churrasco com amigos. Nós ainda adoramos comer Murgh Makhani (frango na 

manteiga), tendo belos móveis de madeira entalhada que foram feitos à mão na Índia e 

servindo às visitas em nossa casa da mesma maneira calorosa que os indianos serviam 

chai [chá] para demonstrar amizade e amor. Ajustamos e até adotamos algumas práticas 

que permaneceram conosco por muitos anos. Nós ainda temos amigos na Argentina e na 

Índia com quem temos contato depois de deixarmos a Argentina há mais de vinte anos e a 

Índia há mais de quinze anos. Um CQ Drive alto e permanente – aqueles fatores internos 

e externos que nos deixam motivados – faz uma grande diferença! 
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ATIVIDADE 
1. Responda à pergunta: “Quem é o seu ‘outro’?” 

Com qual cultura ou subcultura você acha mais difícil de se relacionar? Por quê? Quais 

características de seu grupo de “outros” lhe causam ansiedade, desconforto ou o 

desejo de evitá-los? Esses são estereótipos negativos ou são características culturais 

mal compreendidas? 

2. Minha esposa havia aprendido a sempre dizer aos nossos filhos, toda vez que víamos 

algo incomum enquanto morávamos no exterior: “Nossa, isso não é interessante?” A 

comida faz parte da cultura, e várias vezes vimos com nossos próprios olhos pessoas 

perderem o controle por causa dela. Portanto, se lhe servissem uma tigela de sopa com 

alguns olhos de peixe olhando fixamente para você (ou, em alguns casos, um peixe 

vivo!), você pensaria: 

• “Eu não consigo comer isso!” – QC baixo 

• “Isso é diferente.” – QC moderado 

• “Isso não é diferente e interessante?” – QC alto 

Seja honesto! 

Como dissemos na Sessão 2, todos nós, de certo modo, somos etnocêntricos. É por isso 

que nos agrupamos! Mas, para nos tornarmos culturalmente inteligentes, precisamos 

enfrentar nossos próprios preconceitos. Na sociologia, o termo “outro” é usado para se 

referir a uma pessoa que não é igual a nós. Essas diferenças visíveis podem seguir a 

linha da etnicidade, da geografia, 

da ideologia, da religião ou da situação socioeconômica. Todos temos preconceitos e 

fazemos suposições negativas e falsas sobre as pessoas. Devemos reconhecer que temos 

preconceitos e a tendência de ser etnocêntricos para começar a jornada de nos tornarmos 

culturalmente inteligentes! 
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3. Assuma o compromisso de se encontrar com alguém ou compartilhar uma refeição 

com seu “outro” todo mês durante os próximos três meses. 

CQ Knowledge 

ATIVIDADE 

CQ Knowledge: Aceite que as culturas são diferentes e que não há problema nenhum 

nisso 

Pergunta: Você acredita que sua cultura é melhor, pior ou apenas diferente de outra 

cultura? 

O CQ Knowledge é definido como “o nível de compreensão sobre o modo como as 

culturas são semelhantes e diferentes” (Manual do Facilitador do QC, p. 25). Como já 

dissemos, este aspecto do treinamento cultural é o mais mencionado e enfatizado. Ele é 

muito importante, e, por essa razão, as cinco sessões deste curso discutirão diferentes 

valores culturais. Lembre-se de que identificar e compreender estas diferenças não é 

suficiente para ser culturalmente inteligente. O conhecimento deve levar à aceitação e 

mudança. O perigo deste conhecimento é que ele pode levar a estereótipos negativos, 

se não aplicado de maneira correta! 
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É importante entender que a cultura afeta todas as áreas da vida: negócios e 

sistemas econômicos, princípios de liderança, interação social, crenças religiosas 

e relações familiares. Ela afeta o desenvolvimento e a formação da comunicação 

tanto verbal como não verbal! À medida que desenvolvermos esse conhecimento 

cultural, seremos capazes de ver com mais clareza nossos próprios preconceitos 

e etnocentrismo. Para ilustrarmos o impacto da cultura, vejamos o seguinte 

cenário: “Suponhamos que você esteja em um barco com sua mãe, seu cônjuge 

e seu filho quando o barco começa a afundar. Você só pode salvar uma pessoa. 

Quem seria essa pessoa?” Sessenta por cento das pessoas das sociedades 

ocidentais responderam que salvariam a criança e 30% disseram que salvariam o 

cônjuge. No entanto, na Ásia e no Oriente Médio, 80% disseram que salvariam a 

mãe. A cultura ajuda a definir as decisões diárias! Não importa qual seja sua 

opinião nem o que você pensa sobre isso. É a realidade. 

Quando interpreto o mundo através de minhas lentes culturais, é fácil para mim 

pensar que a outra cultura está errada, seja eu ocidental, asiático ou do Oriente 

Médio. Isso acontece porque o comportamento do outro não faz sentido para 

mim. Um ocidental pode pensar que a resposta dos asiáticos e das pessoas do 

Oriente Médio está errada (ou vice-versa), ou ele pode tentar entender a resposta 

do outro. 

Assista ao vídeo 3 “Estereótipos negativos” 
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Etnocentrismo não significa que você despreza sua própria cultura ou acredita 

que ela seja inferior. Nem sempre é necessário se adaptar totalmente à outra 

cultura. 

As pessoas devem valorizar sua própria cultura. A cultura é quem elas são. No 

entanto, é possível aceitar que sua cultura não é superior nem inferior a outras. É 

apenas diferente. Só quando você entende as outras culturas é que passa a 

valorizar os pontos fortes e os pontos fracos de sua própria cultura. É melhor que 

a mãe deixe o filho de três anos escolher o doce que ele gostaria de comer? Ou é 

melhor que a própria mãe escolha o doce e simplesmente dê um pedacinho ao 

filho de três anos? A cultura pode afetar a resposta para esta pergunta, mas isso 

não significa que uma seja melhor do que a outra! 

Parece muito mais fácil aceitar de fato que as outras culturas são diferentes e 

não inferiores ou superiores! Gostaríamos que o nosso jeito fosse melhor porque o 

entendemos e sabemos trabalhar com eficiência nele. Gostaríamos que a outra 

cultura fosse pior, assim poderíamos ter como pretexto não precisar investir 

tempo e energia para construir relacionamentos e compreendê-los. É por isso que 

precisamos ter o conhecimento para entender as diferenças e estar dispostos a 

aceitá-las. Isso nos ajudará a iniciar nossa jornada para nos tornarmos 

culturalmente inteligentes. 
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Quando morávamos na Ásia, por volta do ano 2000, uma 

grande rodovia na cidade estava sendo pavimentada. A 

pavimentação demorou muito tempo, principalmente 

porque, quando passávamos de carro por lá, víamos um 

grande número de homens e mulheres carregando na 

cabeça, coberta de trapos, baldes de piche quente para 

jogar na rodovia. A primeira coisa que pensamos foi: 

“Pobres coitados! Está um calor sufocante aqui, aquilo 

deve ser horrível e é uma crueldade. Por que não colocam 

uma máquina aqui para fazer o trabalho mais rapidamente, 

e aquelas pessoas não precisem trabalhar sob essas 

condições?” O que tivemos de aprender foi que isso 

também significaria que todas aquelas pessoas não 

trabalhariam de modo algum, não teriam um emprego e 

não teriam condições de comer!” Anos atrás, um rapper 

dos Estados Unidos, sensibilizado com a situação de um 

país da África, lançou em seus shows a campanha para 

arrecadar roupas para o povo africano. O resultado foi a 

distribuição de tantas camisas que a fábrica de roupas da 

cidade fechou as portas, e todos perderam o emprego e os 

meios de sustento. Cultura é isso. O que pensamos que 

sabemos e o que é a realidade muitas vezes não são a 

mesma coisa... nem de perto. É por isso que o CQ 

Knowledge é tão importante! 
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ATIVIDADE 
Nesta semana, converse com três pessoas de outras culturas ou subculturas. Você 

pode dizer que está fazendo um curso sobre diferenças culturais e precisa da 

opinião honesta delas. 

1. Apresente o cenário do barco e pergunte: “Quem você salvaria?” Em seguida, 

pergunte por quê. 

2. Peça que lhe digam pelo menos um ditado, provérbio ou expressão idiomática 

usada na cultura delas e expliquem o que significa. Por exemplo, um ditado nos 

Estados Unidos é: “Vença pelo seu próprio esforço”. Um provérbio africano diz: “Se 

quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado”. Ambos são 

afetados pela cultura. 

3.Pergunte-lhes como as decisões são tomadas em sua  
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