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Reunião Mensal – 25.06.2015

BOA TARDE! 
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PERFIL DA TREINADORA

ANDRÉA FUKS RIBEIRO

� Brasileira, viveu na Inglaterra e nos EUA;

� Experiência profissional com atendimento clínico a famílias
expatriadas nos EUA e no Brasil;

� Formada em Psicologia com especialização em Psicanálise
(PUC-RJ), Terapia de Casal e Família (CCFH, Universidade
de Chicago) e Terapia de Família (Universidade de Illinois), 
MBA pela FIA-USP;

� Professora convidada do curso de MBA-RH da FIA-USP.

� Professora Convidada para a Certificação de Mobilidade
Internacional da Worldwide ERC
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トレーニング担当プロフィール

�ブラジル国籍、２年間日本に在住

� FAAP大学、広告・マーケティング部 卒

�ホテル業務職歴 15 年外国よりの来客（特に日本）応対部門マネージャー

作間 舞湖 - MARISSOL MAIKO SAKUMA 
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PERFIL DA GLOBAL LINE
Experiência

• 18 anos de mercado
• Mais de 8.000 participantes
• Mais de 50 nacionalidades abordadas

Principais Serviços
• Programa Intercultural
• Ferramenta de Assessment Intercultural
• Diagnóstico Intercultural 
• Treinamentos em Cultura Corporativa

Escritórios
• São Paulo e Rio de Janeiro 

Regiões atendidas
• Brasil – presencialmente
• Global – via web conference 
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OBJETIVO DA PESQUISA MOBILITY BRASIL

Prover os profissionais brasileiros de RH 

com referências e tendências de 

mercado que permitam uma atuação 

mais sólida no desenho e aprovação de 

suas iniciativas relacionadas à 

mobilização internacional de 

profissionais.
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HISTÓRICO

2012 2013 2014

Base: 64 respondentes

Temas:
• Benchmarks

• Multinacionais
Brasileiras x 
Estrangeiras

Base: 82 respondentes

Temas:
• Benchmarks

• Visão dos 
Expatriados (+250 
profissionais)

Base: 170 respondentes

Temas:
• Benchmarks

• Talent Management
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PRÓXIMO ANO 

2015

Base:
Temas:

• Benchmarks
• Compliance
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Pesquisa Mobility Brasil 2015 – participe!

Pelo quarto ano a Global Line lança a Pesquisa Mobility Brasil. O 
objetivo é oferecer fonte de benchmarks de gestão da mobilidade 
internacional para profissionais de RH do mercado brasileiro. Mais de 
170 empresas já preencheram a pesquisa este ano!

Todos que preencherem a pesquisa até 30/6 ganharão convite para o 
Summit, Worldwide ERC®, que será realizado em SP em Setembro. 
Além disso, será convidado para um café da manhã de discussão 
dos resultados.

Interessados, enviem e-mail: pesquisa.mobility.brasil@gline.com.br
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SEU ESTILO 
SEU ESTILO 

FUNCIONANDO EM OUTRO 
AMBIENTE

O ENCONTRO ENTRE DOIS ESTILOS DIFERENTES DE 
EXPERIÊNCIA GERA UM STRESS

CONHECIDO COMO CHOQUE CULTURAL
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HISTÓRIA

COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL
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ESPECÍFICO CONTEXTUAL
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POR PAÍS

ESPECÍFICA CONTEXTUAL

Suíços Japoneses

POR PROFISSÃOESPECÍFICA CONTEXTUAL
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PRA – Pragmatismo – Esta dimensão descreve como as pessoas de uma cultura lidam com o inexplicável. 

Em sociedades mais normativas, os indivíduos tendem a buscar explicar o máximo possível e a estabelecer uma

verdade absoluta. Nas sociedades pragmáticas as pessoas acreditam que a verdade pode variar segundo o 

contexto e que é impossível apreender totalmente a complexidade da vida.

PDI – Distanciamento de Poder – Dimensão que trata do grau de hierarquização de uma sociedade. 

Representa o quanto os membros menos favorecidos de uma sociedade aceitam as desigualdades desta.

MAS – Masculinidade – trata do que motiva as pessoas.  

Soc. Masculina - dimensão de assertividade, competitividade e sucesso definido como “vencedor”, “melhor da 

turma”.

Soc. Feminina - valores mais humanitários/ qualidade de vida, menos competitiva e sobressair-se menos

desejado.

UAI – Uncertainty Avoidance Index - trata da tolerância de uma sociedade à incerteza e ambigüidade. 

Sociedades que evitam incerteza têm leis fortes, mas a aderência dos indivíduos é baixa; pessoas normalmente

emocionais. 

IDV – Individualismo – o grau em que indivíduos estão integrados em grupos.  

No lado individualista, os laços entre indivíduos são fracos. No lado coletivista estão sociedades em que pessoas

estão integradas em grupos fortes.  

Em pontuações mais baixas, comunicação é pessoal e tende a privilegiar a cordialidade em vez de feedback

honesto. 

HOFSTEDE: DIMENSÕES CULTURAIS 

IND – Indulgência – avalia o quanto uma sociedade permite a gratificação de impulsos ligados ao prazer e à 

diversão. Um índice baixo indica a presença de uma maior repressão dos instintos por meio de normas sociais

estritas.
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Equipe Global Line

Foi um prazer contribuir para este encontro

Obrigada

Andréa Fuks 
andrea@gline.com.br

www.gline.com.br
55 11 3742-2676


