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RESUMO 

 

O problema central dessa pesquisa diz respeito à experiência internacional dos 

estudantes universitários e ao desenvolvimento de competências interculturais. Devido à 

inexistência de modelos nacionais, o objetivo consiste em disponibilizar um instrumento de 

medida validado para a avaliação de competências interculturais em estudantes universitários.  

Essa proposta está relacionada às tendências de internacionalização do quadro estudantil 

acadêmico como parte do processo de globalização. De abordagem quantitativa, são indicados 

os critérios de confiabilidade e validade utilizados na administração do instrumento junto à 

amostra de 268 estudantes universitários. Adicionalmente, são apresentadas as técnicas de 

análise multivariada utilizadas; nesse sentido, adotou-se a técnica de análise de fatores e a 

regressão logística de modo conjunto para a análise dos dados. Por meio de tais escolhas 

realizou-se uma análise fatorial no intuito de verificar se os seis construtos propostos pelo 

instrumento original também são potencialmente válidos para a realidade brasileira (tal 

extração representou 41,22% da variabilidade total). Em seguida, realizou-se análise 

exploratória com o objetivo de propor uma escala de competências interculturais pautada no 

perfil da amostra dos 268 estudantes universitários (obteve-se a extração de 14 fatores que 

representaram 62,31% da variabilidade total do instrumento). Adicionalmente, pelos 

resultados da regressão logística, revelou-se que os construtos da tolerância à incerteza, 

autoeficácia e vontade de se envolver são as características afetadas pela experiência do 

intercâmbio. 

 

Palavras-chave: Internacionalização. Gestão Internacional. Intercâmbio Acadêmico. 

Competências Interculturais. Validação de Instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The central problem of this research concerns the international experience of 

students and the development of intercultural competence. Due to the lack of national models, 

the goal is to provide a measuring instrument validated for the assessment of intercultural 

competence in students. This proposal is related to trends in the internationalization of the 

academic students as part of the globalization process. With a quantitative approach, we seek 

to indicate the criteria of reliability and validity for the administration of the instrument with 

the sample of 268 college students. Additionally, this research indicates the multivariate 

techniques used, adopting the technique of factor analysis and logistic regression in order to 

set the data analysis. These choices carried out a factor analysis in order to determine whether 

the six constructs proposed by the original instrument are also potentially applicable for the 

Brazilian reality (such extraction accounted for 41.22% of the total variability). Then 

exploratory analysis was performed with the aim of proposing a range of intercultural 

competence based on the profile of the sample of 268 Brazilian college students (obtained an 

extraction of 14 factors that accounted for 62.31% of the total variability of the instrument). 

Additionally, the results of the logistic regression revealed that the constructs of tolerance to 

uncertainty, self-efficacy and willingness to engage are the properties affected by the 

exchange experience. 

 

Keywords: Internationalization. International Management. Academic Exchange. 

Intercultural Competence. Validation Instrument. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino transfronteiriço tornou-se importante meio para a globalização da 

educação superior, atividade que desempenha importante papel como facilitador da produção 

e distribuição do conhecimento. As universidades assumem tendência à internacionalização 

na medida em que o conhecimento se transforma em um bem transferível que transcende as 

fronteiras nacionais tão intensamente quanto pessoas e bens de capital (VARGHESE, 2008).   

Esse cenário proporciona uma orientação global às economias pautadas em 

conhecimento, transformando as universidades em agentes no processo de globalização. 

Considerando-se o caráter competitivo, a produção de conhecimento torna-se prática 

dependente das forças de mercado, com implicações para as instituições engajadas nessa 

atividade. A globalização da educação superior tornou-se uma atividade competitiva voltada à 

atração de capital estrangeiro e está representada pelo movimento entre fronteiras que envolve 

investidores, conteúdos programáticos dos cursos, professores e estudantes (VARGHESE, 

2008).  

O processo da internacionalização do ensino se insere na formação do mapa da 

economia global oriunda das transformações da natureza de produção, distribuição e 

consumo. Para Dicken (2010), são três os processos que, de forma interligada, associam as 

mudanças estruturais à reescalação geográfica das atividades econômicas: (1) a atuação das 

empresas transnacionais no controle e coordenação das redes de produção em vários países; 

(2) a influência dos Estados sobre a economia global pela regulamentação das transações 

entre fronteiras – e pela desregulamentação com a abertura dos mercados nacionais ao 

comércio e ao investimento estrangeiro direto; (3) as inovações tecnológicas de redução de 

tempo-espaço e de informação que flexibilizaram os processos e a organização da produção.  

A internacionalização do ensino superior tem ganhado importância nos anos mais 

recentes e suas práticas são representadas pela mobilidade de provisão de serviços 

educacionais em outros países e pelo movimento de estudantes partindo para novos territórios.  

O número de estudantes que buscam a educação superior em outros países tem 

aumentado consistentemente no decorrer dos anos (OECD, 2012). Ao longo das últimas três 

décadas o número de estudantes estrangeiros ao redor do mundo cresceu cinco vezes, partindo 

de 800 mil estudantes em 1975 para 4,1 milhões em 2010. O crescimento foi acelerado 

durante o período, refletindo o processo de globalização econômica e social. No período entre 

os anos 2000 e 2010, o número de estudantes universitários estrangeiros cresceu 99%, 

representado por um crescimento anual médio de 7,1% (OECD, 2012). 
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A busca pela educação superior em um país estrangeiro possibilita aos estudantes 

expandir seu conhecimento de idiomas e o conhecimento sobre a realidade de outras culturas, 

além de melhor capacitá-los para a atuação no mercado de trabalho cada vez mais 

globalizado. Além dos efeitos sociais e educacionais, o estudo no exterior impacta no 

contexto econômico do país receptor devido às receitas do consumo doméstico realizados 

pelos estudantes estrangeiros.  

Em relação às escolhas para a realização de estudos em outros países, pode-se 

identificar três perspectivas: a) falta de instalações domésticas em áreas específicas, 

estimulando os estudantes a realizar os estudos em diferentes países; (b) o valor comercial da 

experiência internacional encoraja os estudantes a partir para o exterior; (c) o estímulo para o 

desenvolvimento e ganho de conhecimento e experiência em outros países e culturas 

(VARGHESE, 2008). Dentre tais perspectivas que geram as expectativas para a realização de 

estudos em nível internacional, pode-se mencionar as motivações de caráter sociocultural, 

acadêmico, econômico e administrativo. 

Em relação à categoria sociocultural, aspectos como a língua oficial do país de 

destino, a proximidade geográfica e cultural, a qualidade de vida, as condições climáticas e a 

existência de grupos originários do país de origem são aspectos motivadores para a realização 

do intercâmbio. Por sua vez, a reputação do sistema educacional existente no país de destino e 

a pré-existência de acordos de cooperação e de políticas de concessão de bolsas também são 

fatores levados em consideração. Aspectos relacionados à infraestrutura, aos custos 

financeiros, às oportunidades no mercado de trabalho e à possibilidade de permanência no 

país após o período de estudos compõem as motivações econômicas. Por fim, em relação à 

categoria administrativa, são relevantes os requisitos de políticas de imigração e obtenção de 

visto de permanência e de validação do diploma expedido pelo país de destino (LIMA; 

CONTEL, 2011).  

Nesse contexto de estudos no exterior, para ser eficaz em outra cultura as pessoas 

devem estar interessadas em conhecer as diferentes realidades, serem sensíveis para perceber 

as diferenças culturais e estarem dispostas a modificar o seu comportamento como indicação 

de respeito pelos outros povos. O termo “sensibilidade cultural” se refere à capacidade de 

experimentar as diferenças culturais relevantes, ao passo que o termo “competência 

intercultural” é voltado à capacidade de pensar e agir de forma interculturalmente apropriadas 

(HAMMER; BENNET; WISEMAN, 2003).  
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A competência intercultural relaciona-se ao conhecimento, habilidade e motivação 

que permitem aos indivíduos adaptarem-se em ambientes multiculturais; não se trata de um 

fim em si, mas de um conjunto de variáveis que contribuem para a eficácia intercultural. O 

trabalho eficaz em ambientes interculturais tem implicações em três domínios: o pessoal, o 

profissional e o interpessoal. O domínio pessoal é composto pelo ajuste psicológico e físico 

para os aspectos do dia-a-dia em uma cultura estrangeira; o domínio profissional inclui o 

desempenho e adaptação ao trabalho nesse mesmo contexto; por sua vez, o domínio 

interpessoal refere-se à habilidade de se comunicar de forma eficaz e de construir 

relacionamentos com pessoas de outras culturas (ABBE; GULICK; HERMAN, 2007). 

Enquanto os programas de educação entre fronteiras continuam a proliferar, é 

necessário um aumento correspondente na competência intercultural dos estudantes 

direcionados aos estudos fora de seu país de origem. Atender a essa necessidade requer 

métodos para medir e avaliar a compreensão das competências voltadas a essa atuação. Esse 

requisito requer o levantamento de questões em termos de medir objetivamente a competência 

intercultural e a elaboração de programas de formação nessa área.  

A mensuração faz parte do contexto da geração de informação e da produção do 

conhecimento, servindo para propósitos profissionais (a exemplo do aperfeiçoamento dos 

processos de trabalho) e para propósitos acadêmicos (com a finalidade de testar relações entre 

diferentes conceitos teóricos). Para tanto, a mensuração dos dados é uma forma de gerar 

medidas para esclarecer a natureza e as especificidades do fenômeno observado (COSTA, 

2011).  

Os diferentes conceitos de competência intercultural resultaram em variadas 

abordagens voltadas a sua mensuração. As medidas de competência e de seus relativos 

construtos componentes são organizados pelas definições conceituais e suposições sobre o 

que tornam os indivíduos interculturalmente eficazes. O instrumento de medida denominado 

Cross-Cultural Competence Inventory (CCCI) foi concebido por Ross et al. (2009) e 

considera uma abordagem racional-empírica pautada por extensa revisão da literatura e por 

entrevistas em profundidade com especialistas a fim de derivar um modelo teórico acerca das 

competências interculturais. 

O problema central dessa pesquisa diz respeito à experiência internacional dos 

estudantes universitários e ao desenvolvimento de competências interculturais. Devido à 

inexistência de modelos nacionais e de versões validadas em Português, o processo de 

pesquisa visa responder à seguinte questão- problema: 
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O instrumento CCCI é válido para medir competências interculturais em 

estudantes universitários? 

 

Desse modo, o processo de pesquisa visa atender o seguinte objetivo geral: 

 

Disponibilizar em Português um instrumento de medida validado para a avaliação 

de competências interculturais em estudantes universitários. 

 

O atendimento desse objetivo possui o suporte de outros mais específicos: 

 

a) Testar os construtos usados pelo CCCI para avaliar competências interculturais.  

b) Avaliar se a prática do intercâmbio favorece o desenvolvimento de 

competências interculturais. 

 

A pesquisa é justificada na medida em que, uma vez concluída, irá possibilitar 

melhor compreensão do significado de competências interculturais no contexto universitário. 

Enquanto a mobilidade de estudantes vem aumentando significativamente em quantidade e 

recebendo crescente atenção de autoridades e educadores, o projeto se constituirá também em 

contribuição potencial, senão imediata, às pesquisas nesse campo.  

Outra motivação do projeto deve-se ao fato de que a maioria desses instrumentos 

são proprietários, o que torna a possibilidade de realização de medidas, seja para efeitos de 

pesquisa, seja para efeito de treinamentos e esforços de desenvolvimento de recursos 

humanos, potencialmente caros. Esse problema tende a ser particularmente agudo em 

instituições de ensino e pesquisa, que tradicionalmente possuem orçamentos limitados. 

Ademais, não há a disponibilidade de versões nacionais ou traduzidas para o Português de 

instrumentos focados na competência intercultural. 

No entanto, o fato de os instrumentos de medida serem desenvolvidos com vistas 

a terem aplicabilidade global não garante que os vieses das culturas nacionais dos principais 

autores não influenciem o desenvolvimento das escalas, deixando de considerar que a 

condução de pessoas e organizações, dependendo do ambiente nacional, pode ser diferente. 

Conforme Hofstede (1994), a relatividade cultural deve ser considerada em qualquer tipo de 

teoria de gestão, não somente entre países, mas até mesmo dentro deles. As teorias de gestão 

norte-americanas são as tradicionalmente adotadas, levando adiante hábitos e preceitos 

supostamente válidos para todas as culturas. É nesse contexto que se situa a pesquisa, 
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buscando-se adequar um instrumento de medida de competências interculturais voltado 

especificamente para estudantes universitários brasileiros. 

Existe a necessidade de preservar os ganhos de racionalidade que os modelos 

importados puderam trazer, articulá-los com a cultura existente e avançar, no sentido de criar 

uma lógica gerencial que leve em conta as particularidades culturais, de modo a superar os 

ranços construídos historicamente (VASCONCELOS, 1995). Portanto, deve-se reconhecer a 

importância da cultura nacional na explicação das diferenças existentes em atitudes e valores, 

cujas significações não são universais, trazendo à tona a problemática de se generalizar um 

instrumento aplicado em âmbito global. 

As justificativas educacionais para a realização de programas de estudo no 

exterior incluem o aumento do nível de consciência da interdependência das nações, do valor 

da diversidade, do desenvolvimento de uma perspectiva global e da importância de 

entendimento do contexto internacional. Além disso, postula-se que os estudantes que 

frequentam programas de estudo no exterior tornam-se mais competitivos no mercado de 

trabalho e desenvolvem proficiência linguística e amizades duradouras. Desse modo, a 

presente pesquisa contribui ao avaliar os efeitos dos programas de estudo no exterior sobre o 

desenvolvimento de competências interculturais voltadas ao desempenho eficiente em 

diferentes países. O desempenho eficiente é representado pela capacidade de usar a 

comunicação e as habilidades cognitivas, as habilidades interpessoais e o ajuste psicológico e 

sociocultural em ambientes não-familiares (KITSANTAS; MEYERS, 2001). 

Ademais, a matrícula de estudantes internacionais, que até a década de 1990 

esteve concentrada por estudantes de pós-graduação stricto sensu, tem sido modificada pelo 

maior direcionamento de investimentos de formação internacional, cuja tendência tem sido 

antecipada pelos estudantes de graduação que possuem privilegiada situação socioeconômica 

(LIMA; MARANHÃO, 2009).  

Assim, o conteúdo apresentado no Capítulo 2 realiza uma abordagem acerca da 

internacionalização do quadro estudantil acadêmico como parte do processo de globalização. 

O capítulo também explora os conceitos de internacionalização ativa e passiva (pautada por 

aspectos competitivos e cooperativos) e situa a atuação brasileira nesse contexto, ao indicar os 

principais destinos e motivações dos estudantes brasileiros. Ao final, realiza uma abordagem 

em relação aos resultados (benefícios e restrições) que a experiência de estudos no exterior 

pode proporcionar. 

O Capítulo 3 abrange o levantamento da conceituação do termo competência e 

particulariza para o âmbito das competências interculturais por meio da indicação de seus 
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preditores, de seus componentes e de seus resultados variáveis, que por sua vez são medidos 

por diferentes propostas de instrumentos. Prioriza-se a explicação da estrutura do instrumento 

CCCI, bem como o detalhamento de seus seis construtos. 

Em seguida, o Capítulo 4 explora a metodologia de pesquisa aplicada; de 

abordagem quantitativa, busca-se indicar os critérios de confiabilidade e validade utilizados 

na administração do instrumento CCCI junto à amostra de estudantes universitários, além de 

indicar o processo de coleta de dados. Adicionalmente, são indicadas as técnicas de análise 

multivariada utilizadas; nesse sentido, adotou-se a técnica de análise de fatores e a regressão 

logística de modo conjunto para a análise dos dados. Por meio de tais escolhas é realizada 

uma análise no intuito de verificar se os construtos propostos pelo instrumento original do 

CCCI também são potencialmente válidos para a realidade brasileira. Em seguida realiza-se 

análise exploratória, objetivando-se propor uma escala de competências interculturais para o 

padrão brasileiro, ainda pautado pelos itens do CCCI. Pelos resultados da regressão logística 

são revelados os construtos de competência intercultural influenciados pelo intercâmbio 

estudantil. 

O Capítulo 5 traz a descrição, análise e interpretação dos dados; por fim, as 

considerações finais apresentam os resultados obtidos, além das limitações de pesquisa e 

sugestões de utilização do instrumento de competências interculturais validado para o perfil 

estudantil brasileiro.  
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2 INTERNACIONALIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A experiência acadêmica pode ser considerada parte do processo de globalização: 

os requisitos acadêmicos e profissionais crescentemente refletem a tendência pela 

globalização das sociedades, da economia e do mercado de trabalho e a experiência 

educacional no exterior fornece o preparo para a atuação neste cenário. Os requisitos exigem 

não somente conhecimentos de cunho profissional e acadêmico, mas também atitudes e 

habilidades sociais e interculturais (QIANG, 2003). 

A abordagem de competência que a internacionalização do ensino superior 

propicia possui ênfase voltada às habilidades, conhecimentos, atitudes e valores 

desenvolvidos pelos estudantes. A questão central é voltada à geração e transferência de 

conhecimento de modo a contribuir para o desenvolvimento de competências que tornam os 

estudantes envolvidos mais qualificados em termos interculturais. Na medida em que existe 

interesse crescente pela questão do desenvolvimento de competências exigidas pelo mercado 

de trabalho, a partir dessa demanda surge a necessidade de pesquisas aplicadas para a 

identificação de tais competências, que irão contribuir para que estudantes possam ter atuação 

bem-sucedida no ambiente de trabalho em níveis local e global (QIANG, 2003).  

A internacionalização do ensino superior consiste na atividade transfronteiriça 

relativa à mobilidade física, à cooperação acadêmica e à transferência do conhecimento 

(TEICHLER, 2004). Ao mesmo tempo em que se verifica o aumento da mobilidade de mão-

de-obra, esta também se torna mais seletiva, favorecendo os indivíduos considerados 

qualificados e necessários para a atuação nos países de destino (CARLEIAL, 1994).  

A integração econômica global não se dá apenas sobre o movimento aumentado 

dos bens, serviços e do capital sobre as fronteiras internacionais, mas envolve também uma 

maior mobilidade de pessoas. Os trabalhadores com qualificação mais sofisticada e que 

possuem altos níveis de competência formam uma demanda globalizada, ao mesmo tempo em 

que a dotação do capital humano das nações é importante pelos seguintes fatores (CARNOY, 

2002): 

 

a) influência sobre a capacidade de aprendizado tecnológico dos países; 

b) consiste em pré-condição para o desenvolvimento tecnológico das empresas 

nacionais; 
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c) atua como requisito para as atividades do comércio internacional, dos 

investimentos externos e de difusão tecnológica. 

 

Os programas de intercâmbio podem ser definidos como programas educacionais 

que ocorrem fora do país de origem do estudante (KITSANTAS; MEYERS, 2001). Tais 

processos geram a possibilidade do desenvolvimento de formação acadêmica sofisticada, de 

modo a proporcionar a vivência cultural local aos estudantes envolvidos. Dessa maneira, os 

fluxos funcionariam nos moldes de uma divisão internacional do trabalho, representados pela 

atração de mão-de-obra qualificada por parte dos países desenvolvidos. Além desses fatores, a 

migração de indivíduos qualificados contribui para a manutenção do sistema de comunicação 

da empresa transnacionalizada, na medida em que, incorporados à cultura organizacional, os 

profissionais qualificados estabelecem as ligações diretas entre as diferentes unidades 

internacionais da empresa (LIMA; CONTEL, 2011). 

 

2.2 INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Conforme Dicken (2010), existem duas divisões principais de sistemas técnicos 

que possibilitaram o processo de mobilidade de maneira mais acentuada: os sistemas de 

transporte, relacionados à transferência de materiais, produtos e pessoas; e os sistemas de 

comunicação, que abrangem ideias, instruções e imagens. Tal abordagem é relevante no 

sentido de situar o processo de mobilidade estudantil entre as formas de circulação que 

permeiam as bases da internacionalização, além de identificar o contexto estratégico de 

circulação dos principais atores voltados à produção do conhecimento.  

A evolução do transporte de bens materiais e dos sistemas de telecomunicação é 

possibilitada pelas inovações presentes nos territórios nacionais, fatores que proporcionam 

novos elementos para a evolução técnico-científica (DICKEN, 2010). Nesse cenário, os meios 

de mobilidade favorecem o surgimento de novos atores atuantes em âmbito global, a exemplo 

dos grupos empresariais envolvidos com as atividades do ensino superior, cuja base técnica 

sofisticada possibilita o surgimento de novas práticas de comercialização de serviços e 

produtos acadêmicos. Essa realidade proporciona a maior mobilidade estudantil, dos 

programas educacionais e das próprias instituições de ensino (LIMA; CONTEL, 2011). A 

Figura 1 apresenta as principais formas de Internacionalização da Educação Superior, 

conforme critérios do General Agreements on Trades in Services (GATS): 
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Figura 1 – Formas de Internacionalização da Educação Superior. 
Fonte: LIMA; CONTEL (2011). 

 

Pode-se considerar a influência econômica e geopolítica das nações desenvolvidas 

no contexto da atratividade de estudantes: esses, ao retornarem aos países de origem, atuam 

como “embaixadores” ao levarem novos valores, crenças e atitudes políticas desenvolvidos 

durante o período de estudos no exterior. Ademais, ao ocuparem cargos nos altos circuitos de 

poder em seus países, os retornados irão influenciar as decisões em sua atuação nas esferas 

pública e privada. No contexto corporativo, a volta dos estudantes estrangeiros possibilita a 

reposição de mão-de-obra qualificada, proporcionando profissionais aptos para a atuação em 

corporações transnacionais (LIMA; CONTEL, 2011).  

Em relação ao progresso econômico e ao bem-estar material das nações, a 

condição dos países em desenvolvimento, sob certos aspectos, está relacionada à realidade e 

aos acontecimentos das economias desenvolvidas. As condições internas dos países, a 

exemplo de suas histórias, formas de sociedade e base de recursos naturais e humanos 

influenciam as possibilidades de desenvolvimento. Dada a verificação dessa realidade, o 

número de pessoas migrando no mundo é crescente, a despeito da variação das distâncias 

geográficas que caracterizam a migração internacional. Os países em desenvolvimento 

permanecem, em geral, como grandes fontes de emigração, sendo que as imigrações mais 

intensas ocorrem para a América do Norte e Europa (DICKEN, 2010).  

Sob esse aspecto, constata-se que as iniciativas de inserção no sistema mundial de 

educação ainda são dominadas pelo desequilíbrio existente nas relações Norte-Sul. O 

fenômeno abrange a mobilidade de pessoas e também considera a expansão de programas e o 

estabelecimento de representações fora do país de origem. Dessa forma, a internacionalização 

ativa restringe-se a um número reduzido de países atuantes em um cenário caracterizado por 

internacionalização hegemônica; já os interesses da internacionalização passiva estão 

relacionados ao âmbito comercial, em detrimento dos benefícios culturais, cuja ocorrência 

persiste em países periféricos deste cenário (LIMA; MARANHÃO, 2009). 

As características da internacionalização ativa são marcadas pela atração de 

acadêmicos para a realização de serviços educacionais e de áreas de interesse estratégico no 

Classificação Tipo de Mobilidade Exemplos
Consumo do serviço no exterior Migração de estudantes Cursos de idiomas fora do país de origem; cursos de graduação e pós-graduação
Prestação do serviço no exterior Migração de acadêmicos Presença de pessoas físicas de um país para a execução do serviço em outro território
Oferta transfronteiriça do serviço Mobilidade de programas de ensino Educação a distância; aplicação de testes e sistemas de avaliação
Presença comercial Mobilidade da Instituição Prestadora Instalação de campi ; joint-ventures  com instituições locais

Principais formas de Internacionalização da Educação Superior de acordo com o GATS
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exterior, ressaltando-se que tais práticas são beneficiadas pela ação de políticas de Estado que 

favorecem a criação de agências governamentais responsáveis pela divulgação dos sistemas 

educacionais. Por outro lado, a formação de acadêmicos nos grandes centros marca as 

iniciativas de internacionalização passiva de países periféricos, voltada à necessidade de 

desenvolvimento de uma elite capaz de conduzir a modernização de setores considerados 

estratégicos em seus países de origem (LIMA; MARANHÃO, 2009).  

Dessa maneira, em termos de vitórias e derrotas na economia global – ou a 

existência de papéis entre vencedores e ganhadores conforme os termos explorados por 

Dicken (2010) – a posição dos países em desenvolvimento em relação à internacionalização 

do ensino superior é variável. No Brasil, no entanto, os programas são focados de forma 

predominante na mobilidade de pessoas (estudantes, professores e pesquisadores), existindo 

restrita criação de programas conjuntos e nenhuma experiência de transnacionalização de 

instituições de ensino superior - evidências que revelam uma cultura voltada à 

internacionalização passiva (LIMA; CONTEL, 2008). 

 

2.2.1 Mobilidade estudantil no contexto brasileiro 

 

As primeiras iniciativas de internacionalização da educação superior no Brasil 

estavam articuladas com o aspecto cooperativo de geração de laços acadêmicos com as 

demais nações, diferentemente da realidade verificada em tempos mais recentes, pautados 

pelo aspecto comercial e mercantil da internacionalização. De acordo com essa perspectiva, a 

internacionalização cooperativa da educação superior considera o conhecimento como um 

bem universal, representado pela circulação de ideias, por isso mesmo de caráter 

intrinsecamente internacional (LIMA; CONTEL, 2011). 

A partir de meados da década de 1970 a institucionalização da cooperação 

acadêmica no Brasil teve contribuição da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), que atua no sentido de regularizar acordos formais com os demais 

países e de possibilitar a aproximação com as comunidades científicas internacionais. No 

entanto, a partir de meados da década de 1980, iniciam-se mudanças voltadas ao 

aprofundamento dos mecanismos de competição representadas pelo envolvimento de 

interesses econômicos na atração de estudantes estrangeiros pelos países desenvolvidos. Essa 

mudança de contexto pode ser explicada por quatro motivos (LIMA; CONTEL, 2011): 
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a) a atração de estudantes estrangeiros é utilizada de modo a financiar o sistema 

de ensino superior dos países desenvolvidos; 

b) a formação de estrangeiros contribui para o processo de expansão econômica 

entre os países emissores e receptores de estudantes; 

c) os gastos e despesas dos estudantes estrangeiros – a exemplo de habitação, 

alimentação, lazer, vestuário - desenvolvem a economia e a dinâmica das regiões em que se 

estabelecem; 

d) os países emissores de estudantes tornaram-se opções para os fluxos de 

investimentos estrangeiros diretos, especialmente voltados à compra de instituições de ensino 

ou à realização de joint-ventures entre as associações interinstitucionais.  

 

Tais características de transição entre a fase de cooperação e o período de 

competição revela o processo de mercantilização do ensino superior, em que o “conhecimento 

é, crescentemente, uma commodity que se movimenta entre os países” (KRITZ, 2006, p. 4). A 

influência de instituições multilaterais, a exemplo do Banco Mundial e da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), também reflete a mercantilização e competição no setor, na 

medida em que passam a definir as políticas educacionais pautadas pelo critério comercial. 

Essas medidas restringem a soberania dos países em desenvolvimento na definição de suas 

políticas internas e a democratização de acesso à educação superior (LIMA; CONTEL, 2011). 

A definição voltada às formas de internacionalização cooperativa abrange dois 

meios principais: os acordos bilaterais e as parcerias universitárias binacionais. Os acordos 

bilaterais consistem em projetos de pesquisa conjuntos entre brasileiros e estrangeiros, nos 

quais a CAPES contribui com o financiamento de bolsas de estudos (intercâmbio de alunos) e 

com os custeios dessas atividades. As parcerias universitárias binacionais são representadas 

pelos programas que objetivam o aumento do intercâmbio dos estudantes de graduação, 

implementados entre as universidades brasileiras e estrangeiras no sentido de “garantir o 

reconhecimento mútuo dos créditos aos alunos na área escolhida pelo projeto, além da 

aproximação das estruturas curriculares dentre as instituições e cursos participantes” (CAPES, 

2013).  

Em contraposição, a internacionalização nos moldes mercantilistas concentra o 

fluxo de estudantes envolvidos com a produção e difusão do conhecimento, contribuindo de 

maneira limitada para o pleno desenvolvimento das nações como um todo. Assim, as 

diferentes motivações justificam a gama de expressões utilizadas para representar os 

movimentos estudantis, que não estão restritos aos aspectos acadêmicos, mas também 
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abordam contextos políticos e comerciais: cooperação internacional, intercâmbio 

internacional, educação internacional, educação transnacional, educação através das 

fronteiras, educação sem fronteiras (LIMA; CONTEL, 2011).  

A internacionalização da educação superior no Brasil, em suas diferentes fases, 

esteve historicamente subordinada ao Estado e ao Governo Federal, cuja finalidade, dentre 

outras, sempre consistiu em disponibilizar recursos no intuito de viabilizar a inclusão de 

estudantes, professores e pesquisadores nos programas de mobilidade internacional e assim 

favorecer a construção de expertise para a atuação nos projetos de desenvolvimento do País 

(MORHY, 2004). A periodização do processo de internacionalização da educação superior 

brasileira pode ser resumida nos eventos apresentados na Figura 2; apesar das diferentes 

prioridades, as políticas governamentais foram motivadas pelo desejo de impulsionar o 

desenvolvimento nacional.  

 

 
Figura 2 – Periodização do processo de internacionalização da educação superior. 
Fonte: LIMA; CONTEL, 2011. 

 

Constata-se que, pela análise do contexto das décadas de 1980 e 1990, a 

motivação dos programas de internacionalização voltava-se para as atividades de 

fortalecimento do desenvolvimento nacional, tanto pela iniciativa de formação de 

profissionais capacitados como pela produção e difusão do conhecimento. Já a partir dos anos 

2000 é reforçada a prática da multinacionalização da educação superior representada pela 

concessão de franquias e de criação de filiais por parte de grupos econômicos e de algumas 

instituições de educação superior. Em consequência, reforça-se o recrutamento de estudantes 

estrangeiros pagantes que buscam cursos de formação e capacitação.  

Para que a internacionalização do ensino superior retome plenamente seu caráter 

cooperativo, de modo a reforçar as condições de parceria, Lima e Contel (2011) revelam as 

seguintes iniciativas a serem trabalhadas entre as instituições brasileiras e estrangeiras: 

 

a) fortalecimento do mútuo acolhimento de estudantes, professores e 

pesquisadores; 

Períodos Motivação
Período Inaugural: anos 30 e 50 Acadêmica
Período Reformista: anos 60 e70 Política e acadêmica
Período de Consolidação: anos 80 e 90 Acadêmica e mercadológica
Período de Diversificação: 2000 em diante Acadêmica, econômica e mercadológica
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b) formulação conjunta de cursos para a certificação de diplomas compartilhados; 

c) desenvolvimento de grupos multinacionais de pesquisa voltados à produção e 

difusão do conhecimento; 

d) formulação de acordos voltados ao registro de patentes. 

 

Assim, para o atendimento da proposta de mapeamento dos níveis de 

competências interculturais da amostra de estudantes universitários, faz-se necessário 

identificar e entender quais são as motivações que justificam a mobilidade internacional. 

 

2.2.2 Principais destinos e motivações 

 

Considerando-se os estudantes que compõem o grupo oriundo de inserção 

passiva, as categorias de caráter econômico exercem grande relevância, representadas pela 

comparação entre custos financeiros envolvidos na formação no país de origem e no país de 

destino, a procura de trabalho para a obtenção de recursos financeiros e até a eventual 

permanência no país receptor após a conclusão dos estudos – fatores estes que possuem pouca 

relevância quando se considera a situação dos estudantes de países de inserção ativa 

(LARSEN; VINCENT-LANCRIN, 2002 apud LIMA; MARANHÃO, 2009). 

Considerável número de estudantes acredita que as experiências de estudo no 

exterior funcionam como facilitadores para as oportunidades de trabalho e remuneração. 

Dessa maneira, as instituições particulares, pressionadas para estabelecerem acordos de 

cooperação, buscam elevar o padrão de qualidade educacional e a melhoria do perfil cultural 

de seus estudantes, ao mesmo tempo em que buscam fortalecer seu prestígio. Considerando-se 

a proporção em relação à população total, o número de estudantes enviados pelo Brasil ao 

exterior possui desequilíbrio. A baixa incidência de mobilidade pode ser explicada pelas 

seguintes hipóteses:  

 

a) limitação orçamentária do Governo ou das próprias famílias; 

b) qualidade satisfatória de cursos bem avaliados oferecidos no Brasil; 

c) dificuldades atribuídas à validação do diploma, dadas as especificidades 

curriculares das diferentes instituições; 

d) baixa estruturação das instituições de educação superior brasileiras no sentido 

de firmar programas de intercâmbio internacionais envolvendo estudantes e professores; 
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e) as políticas de concessão de bolsas das agências governamentais, a exemplo da 

CAPES e do CNPQ, não reconhecem os cursos de graduação como prioritários. 

 

Acerca do problema das validações e certificações, existe o controle pelos Estados 

nacionais sobre os mecanismos de avaliação e aprovação dos aspectos de ensino e, dessa 

forma, tanto os governos como as instituições de ensino tendem a não levar em consideração 

as atividades dos estudantes realizadas em outros locais quando incompatíveis com o perfil da 

instituição avaliadora. As diferenças nacionais podem funcionar como barreira para as 

iniciativas de cooperação internacional devido às diferenças de interpretação (TEICHLER, 

2004). 

A maioria dos países de destino dos estudantes brasileiros situa-se no Hemisfério 

Norte: grande parte dos estudantes brasileiros foram acolhidos por instituições localizadas nos 

Estados Unidos, Alemanha, França, Portugal, Reino Unido e Espanha. A escolha do local 

advém de distintos critérios: preferência pelas universidades tradicionais em países que 

proporcionem infraestrutura social e segurança aos estudantes, além de atrativos naturais e 

culturais – aspectos que compõem o ambiente ideal para a vivência plena da experiência de 

intercâmbio (SANTOS; LIMA, 2011).  

 
Tabela 1 – Quantidade de estudantes brasileiros enviados ao exterior. 

Ano Envio de 
Estudantes Principais países acolhedores 

2006 19.978 EUA (7.258); França (2.112); Portugal (1.907); Alemanha (1.770); Reino Unido (1.171).  
2007 21.556 EUA (7.284); França (2.580); Portugal (2.204); Alemanha (1.908); Reino Unido (1.313).  
2008 23.410 EUA (7.586); França (2.941); Portugal (2.204); Alemanha (1.878); Espanha (1.337).  
2009 26.309 EUA (8.623); França (3.379); Portugal (2.252); Alemanha (2.023); Espanha (1.859).  
2010 27.148 EUA (8.708); França (3.540); Portugal (2.801); Alemanha (2.251); Espanha (1.969).  
Fonte: UNESCO (2008; 2009; 2010; 2011; 2012). 

 

No que se refere ao investimento requerido para essa prática, muitas vezes a 

responsabilidade está a cargo das famílias dos estudantes, característica que reflete a 

elitização preponderante da educação superior no Brasil. Assim, o intercâmbio independente 

consiste na maior fonte de renda da educação internacional (ALTBACH; KNIGHT, 2007; 

LIMA; CONTEL, 2008). 

Apesar do conjunto de transformações no novo século, decorrentes da era da 

informação e da sociedade intensiva em conhecimento, deve-se questionar, por outro lado, se 

a perspectiva da internacionalização da educação pode favorecer a concentração de recursos 
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produtivos e do conhecimento, de modo a acentuar as medidas de exclusão social. Nesse 

sentido, a oportunidade de intercâmbio é um bem cultural percebido nas classes médias como 

uma forma de distinção e como meio de reiterar as diferenças existentes entre grupos de 

diferentes níveis econômicos e sociais (NOGUEIRA; AGUIAR; RAMOS, 2008). 

As classes médias buscam enriquecimento de formação cultural e escolar 

caracterizado pela fluência em idiomas estrangeiros, além dos benefícios do contato com 

outras culturas, a exemplo da tolerância, disposição, adaptabilidade e curiosidade, do 

desenvolvimento da autonomia do indivíduo e da melhoria das condições de inserção no 

mercado de trabalho. Tal conjunto de referências se sobrepõe a eventuais aspectos negativos 

da experiência internacional, como as dificuldades de adaptação ao clima, costumes, idioma e 

sistema de ensino, a xenofobia e discriminação e ao adiamento de formação escolar quando 

do retorno devido ao trancamento de matrícula no período de realização da viagem.  

Existem duas perspectivas distintas das famílias em relação à experiência 

vivenciada pelos filhos: uma perspectiva “utilitarista” de um lado, e a perspectiva identitária, 

por outro. De acordo com a primeira visão, o intercâmbio proporciona as melhores chances de 

ganho escolar e profissionais futuras, voltado ao aumento da competitividade dos filhos 

nessas esferas. A segunda perspectiva considera que os investimentos estão associados à 

ampla busca de valores, personalidade e autonomia (PRADO, 2002). 

Assim, a hipótese prevalecente é a de que o processo de internacionalização 

escolar é permeado pela lógica da “distinção”, fator que reforça a separação entre os 

beneficiados pelos capitais internacionais e os que permanecem restritos aos padrões 

nacionais, havendo o reconhecimento de que as famílias desejam proporcionar, em última 

instância, oportunidades de desenvolvimento pessoal, de sucesso escolar e de inserção 

profissional (NOGUEIRA; AGUIAR; RAMOS, 2008). 

 

2.3 RESULTADOS DA EXPERIÊNCIA DE ESTUDOS NO EXTERIOR 

 

Dentre os resultados advindos do período de estudos no exterior, Zielinski (2007) 

indica os efeitos positivos (competências linguísticas, crescimento acadêmico, conhecimento 

cultural e desenvolvimento pessoal) e os aspectos negativos (problemas logísticos, 

dificuldades de comunicação e choque cultural) atribuídos a esse processo. 

Considerando-se os efeitos positivos, a proficiência de idiomas é um aspecto 

frequentemente indicado como principal benefício oriundo do período de estudos no exterior. 

Muitos estudantes partem para uma vivência internacional no intuito de melhorar suas 
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habilidades de linguagem, aspecto que pode torna-los mais competitivos no mercado de 

trabalho. Os estudantes intercambistas exibem crescimento na aquisição de idiomas, sendo 

que os ganhos não ocorrem somente dentro de uma sala de aula (KITSANTAS; MEYERS, 

2001). 

Os benefícios além da proficiência em idiomas têm sido observados recentemente. 

Com a dinâmica da globalização, muitos estudantes optam por estudar no exterior para ter 

outras perspectivas e visões de mundo (HOLAND, 2003). Outros incentivos são os benefícios 

acadêmicos e de socialização, a exemplo do desenvolvimento do conjunto de competências 

interculturais e o desejo básico de socializar com pessoas de outros países; além disso, os 

estudantes geralmente retornam com planos de carreira definidos após a experiência no 

exterior (HADIS, 2005). 

Em relação ao repertório cultural, a adaptação às mudanças permite que os 

estudantes passem a interagir com as pessoas do país receptor, fator que favorece o 

entendimento e o respeito pela cultura local – que, por sua vez, leva à geração da empatia, 

representada pelo conhecimento cultural e social do país acolhedor (KITSANTAS; MEYERS, 

2001; HADIS, 2005).  

Sob esse aspecto, os estudantes com experiência no exterior são mais propensos a 

pensar nos grupos nacionais de modo a considerar suas características individuais ao invés de 

categorias estereotipadas representadas pela culinária, eventos históricos ou pela geografia. 

Esses estudantes, com base em sua vivência no exterior, tendem a personalizar os diferentes 

grupos nacionais levando em consideração suas características individuais, exibindo dessa 

forma graus elevados de ajuste cultural (DREWS; MEYER; PEREGRINE, 1996). 

Outros resultados positivos relacionam-se aos vários graus de desenvolvimento 

pessoal, incluindo o aumento dos níveis de maturidade, da capacidade de autoconhecimento e 

de autoconfiança. Os estudantes que retornam dos estudos no exterior apresentam maior 

preocupação com assuntos internacionais e possuem maior nível de valorização cultural. 

(HADIS, 2005). Outras avaliações também revelam alterações cognitivas nos alunos que 

retornam de estudos no exterior, representadas por níveis mais elevados de flexibilidade, 

abertura e independência (KITSANTAS, 2004).  

Os estudantes se deparam com inúmeras situações, normas e crenças com as quais 

não estão habituados. Para tanto, desenvolvem habilidades para resolver os problemas de 

ajuste e manter um senso de flexibilidade quando são diariamente confrontados com situações 

desafiadoras. O ajuste cultural, embora não seja tarefa fácil, irá desenvolver a resiliência 

pessoal dos estudantes (HOLLAND, 2003).  
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Hadis (2005) buscou avaliar em estudantes americanos se os níveis de 

independência e aceitação poderiam ser atribuídos à experiência de estudos no exterior ou se 

estavam vinculados ao processo natural de amadurecimento dos estudantes. Como não 

conseguiu obter uma amostra grande de alunos que não haviam estudado em outros países, o 

autor decidiu comparar o desempenho entre as diferentes faixas etárias dentro do grupo de 

intercambistas. Hadis (2005) indica mudanças positivas em todo o grupo, independentemente 

da faixa etária, concluindo que o processo de amadurecimento não estava suscetível a ser o 

fator principal pelas mudanças, mas sim a experiência internacional de estudos.  

Em contraposição aos benefícios relatados, existem alguns aspectos que 

restringem a dinâmica de estudos no exterior, a exemplo das considerações logísticas que 

impedem as iniciativas de intercâmbio. Muitas faculdades possuem rigorosas políticas de 

transferência e impõem restrições relativas à validação e reconhecimento dos cursos de 

instituições de diferentes países (ZIELINSKI, 2007).  

Os altos custos muitas vezes associados ao estudo no exterior também contribuem 

pela busca de programas de curta duração ou pela própria desistência de realização da viagem 

no intuito de reduzir os gastos voltados à educação (BOLLAG, 2003). Holland (2003) 

argumenta que a permanência por curtos períodos de tempo limitam os ganhos associados aos 

estudos no exterior, indicando que são necessários de três a seis meses para que os estudantes 

deixem de lado as percepções turísticas para poder iniciar a experimentação da cultura de 

acolhimento.  

Os períodos de difícil adaptação também podem gerar problemas iniciais: todos os 

estudantes que vão para o exterior vivenciam o choque cultural em certo grau, na medida em 

que o novo ambiente é culturalmente, socialmente e psicologicamente diferente dos que estão 

acostumados. Os alunos muitas vezes enfrentam sentimentos de isolamento, confusão e 

ansiedade durante o período no exterior, sentimentos que podem restringir a imersão completa 

na nova cultura e o proveito dos benefícios que vêm com a exposição (RYAN; TWIBELL, 

2000; HECHANOVA-ALAMPAY et al., 2002).  

Desse modo, a atuação bem-sucedida nesses novos ambientes requer o 

desenvolvimento de determinadas habilidades e competências. Tais conceitos são explorados 

no próximo capítulo. 
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3 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS INTERCULTURAIS 

 

3.1 CONCEITUAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

 

O debate sobre competência iniciou-se com a publicação em 1973 do artigo 

“Testing for competence rather than intelligence” (Testando por competências em vez de 

inteligência), do autor McClelland. Nele define-se competência como uma característica 

subjacente a uma pessoa, relacionada com uma performance superior na realização de uma 

tarefa ou em determinada situação, ou qualquer característica que diferencie o desempenho 

“típico” do “excepcional” em um dado cargo (FLEURY, 2002). 

De acordo com a literatura americana, apesar das análises de competências 

estarem voltadas para o estoque de recursos que o indivíduo detém, é necessário alinhá-las às 

necessidades dos cargos e posições voltados aos negócios da corporação. Já os estudos 

franceses conceituam competência como o trabalho que supera a idéia de qualificação ou de 

que os cargos são descritos por suas tarefas, tratando-se na verdade da flexibilidade e da 

mobilização despendida em situações profissionais em constante transformação, ou seja, na 

capacidade de compreender e dominar novas situações (FLEURY, 2002). 

Como o conceito de competência é uma característica do comportamento humano, 

é difícil definir critérios que possibilitem comparações entre diferentes pessoas. O ideograma 

CHA (representação para conhecimentos, habilidades e atitudes) procura definir o sentido de 

competência que pode ser mensurada a partir de um referencial. Tanto as empresas quanto o 

mercado de trabalho o interpretam e utilizam mais frequentemente para avaliar competências 

dos profissionais na conjuntura do início do novo século (FERNANDES; HIPÓLITO, 2010). 

O “C” relaciona-se ao conhecimento de determinado assunto que o profissional 

possui; diz respeito ao domínio de algo que tenha valor tanto para a empresa quanto para a 

própria pessoa. Trata-se do saber. O “H” corresponde à habilidade, voltada à produção efetiva 

de resultados e de utilização real do conhecimento que a pessoa detém. A habilidade é o saber 

fazer. Por fim, o “A” diz respeito à atitude assertiva e pró-ativa, de fazer as coisas 

acontecerem por conta própria. Resume-se em querer fazer bem as atribuições (DUTRA, 

2004). 

Em contraposição à vertente americana, os franceses Le Boterf (2003) e Zarifian 

(2003) defendem a expressão prática das capacidades que compõem as formas de 

competência, ou seja, enfatizam a mobilização de recursos na busca de respostas práticas para 

novas situações complexas e imprevistas com as quais o profissional se depara. Nesse sentido, 
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as competências são vinculadas às ações, cuja ênfase recai sobre a mobilização de 

conhecimento em contextos distintos. 

Considerando-se essa seara, Le Boterf (2003, p. 37) define o profissional como 

“aquele que sabe administrar uma situação complexa”, devendo criar, reconstruir e inovar, 

compondo no momento e no próprio local o que é necessário decidir, de forma a não recorrer 

a uma combinação preestabelecida. O autor diferencia complexidade de dificuldade: enquanto 

o nível de complexidade se impõe ao sujeito, as dificuldades se relacionam às capacidades e 

recursos mobilizados para ações direcionadas a enfrentar uma situação.  

Le Boterf (2003, p. 90) enumera dois modelos de competência que interferem nas 

práticas de gestão. O primeiro consiste na herança das concepções tayloristas e fordistas, 

pautadas pela economia do saber, na qual a competência do operador se limita a “saber 

executar operações de acordo com a prescrição” que descreve comportamentos esperáveis e 

observáveis (gerenciamento pelo controle).  

No segundo modelo, o sujeito age mais como ator do que como operador em suas 

atividades, na medida em que vai além do prescrito, sabe agir e toma iniciativas. As condutas 

não se restringem a um comportamento: o gerenciamento de suas competências é pautado 

pela condução, ou seja, “o gerenciador procura agir mais sobre o contexto favorável à 

emergência da competência do que sobre a própria competência” (LE BOTERF, 2003, p. 91). 

Já em suas proposições, Zarifian (2003) indica que a noção de competência era 

composta por elementos relacionados à (1) tomada de iniciativa e responsabilidade do 

indivíduo, (2) inteligência prática das situações apoiada nos conhecimentos adquiridos e (3) 

mobilização de redes de atores de modo a compartilhar desafios.  

O autor, a partir dessas premissas, passa a evocar a questão da responsabilidade 

como principal referência, aspecto que deve ser entendido como uma ética profissional, e não 

a uma moral. Dessa forma, Zarifian (2003, p. 139) redefine competência como “a tomada de 

iniciativa e o assumir de responsabilidade do indivíduo sobre problemas e eventos que ele 

enfrenta em situações profissionais”.  

As organizações parecem estar conscientes da importância de competências 

pessoais e interpessoais para os altos escalões, referindo-as como inteligência emocional, as 

quais são necessárias em um mundo globalizado e cada vez mais volátil. Tais competências 

dizem respeito à adaptabilidade, empatia, sensibilidade intercultural e liderança 

(FERNÁNDEZ-ARÁOZ, 2009). 

Ao considerar a formação educacional de um profissional futuro, Amatucci 

(2000) realizou a definição operacional de Competência de Formação, que consiste nos 
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“atributos ou qualidades humanas, obtidas por aprendizagem, do profissional que a Instituição 

de Ensino Superior deseja formar para a situação futura de trabalho. Atribuir competências a 

um indivíduo visa torná-lo pronto para a ação consciente e com conhecimento de causa” 

(AMATUCCI, 2000, p. 85). As Competências de Formação devem ser expressas de modo a 

refletir sua factibilidade e relevância. Para tanto, tais competências deverão ser expressas em 

termos (1) das capacidades, representadas pelas ações genéricas em seu estado potencial, (2) 

das atitudes desenvolvidas em relação às situações de trabalho e (c) dos conhecimentos 

teóricos de cunho genérico e flexível. 

Desse modo, uma capacidade é indicada por um verbo que o egresso deverá ser 

capaz de realizar (ex. estabelecer objetivos); uma atitude representa a predisposição que o 

egresso deverá possuir, seja moral ou psicológica (ex. sensibilidade de percepção de si próprio 

e do outro); já o conhecimento é voltado ao domínio de determinada teoria ou grupo de 

conceitos (ex. Teorias de Motivação). Tais regras estão voltadas à definição das competências 

produzidas para o perfil do egresso proposto pelo método de Amatucci (2000), que prevê um 

modelo contingencial de relacionamento entre variáveis do ambiente. 

Para o autor, a discussão do conceito de competências é genérica em termos de 

profissão. Em sua interpretação, os autores franceses privilegiam a própria essência da 

competência que é a consciência no agir, ao passo que os americanos valorizam pré-requisitos 

de competência representados por características subjacentes. Desse modo, Amatucci (2000) 

realizou um levantamento dos elementos conceituais da discussão sobre Competência, 

derivando um conjunto de atributos de perfil.  

Os atributos subjacentes ao perfil são indicados na Figura 3, sendo que “qualquer 

profissão, de qualquer lugar do mundo deve contê-los, por força das características essenciais 

que definem a competência” (AMATUCCI, 2000, p. 87): 
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Características subjacentes 

Competências de Formação subjacentes 
Capacidades: (O 

egresso deverá ser 
capaz de...) 

Atitudes: (O egresso 
deverá possuir...) 

Conhecimentos: 
(O egresso deverá 

conhecer...) 

1. Motivos N/A Motivação para agir na 
situação de trabalho. N/A 

2. Traços Pessoais 
Manter seus traços 

pessoais no 
trabalho. 

Naturalidade, 
espontaneidade. N/A 

3. Autoconceito ou auto-
imagem 

Perceber a si 
próprio. 

Imagem realista de si 
próprio, suas 

características, 
potenciais e 
limitações. 

A si mesmo. 

4. Consciência 
Perceber a situação 
de trabalho em toda 

a sua dimensão. 

Consciência do que 
está fazendo. N/A 

5. Agir responsável 

Solidarizar-se com 
seus atos. Calcular 

as consequências de 
suas ações. 

Responsabilidade e 
comprometimento 

com a atividade. 
N/A 

6. Competência na situação 

Adaptar seus 
conhecimentos e as 
demais capacidades 

a cada situação. 

Flexibilidade, 
adaptabilidade.  N/A 

7. Saber integrar 

Compor o mix de 
conhecimentos e 

capacidades 
específicos para a 

situação. 

Criatividade. N/A 

Figura 3 – Características subjacentes à competência. 
Fonte: AMATUCCI, 2000. 
 

Assim, o modelo contingencial relaciona variáveis dos atributos do perfil a 

variáveis denominadas “fatores determinantes”, representadas pelas técnicas da profissão e do 

ambiente das organizações. Em suma, Amatucci (2000, p. 92) indica que “os atributos do 

perfil são contingentes aos fatores determinantes”. O autor exemplifica com o fenômeno da 

globalização como agente de mudança social nas organizações, dada a aproximação de 

pessoas de diferentes culturas no ambiente de trabalho. Desse modo, a globalização 

representou um fator determinante ao demandar o atributo do perfil do profissional de ser 

capaz de lidar com as diferentes culturas e exercer os aspetos da gerência multicultural. 

Assim, a habilidade de lidar com diferentes culturas é contingente à globalização. 
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O processo de tomada de decisão nas negociações é influenciado pelo ambiente, 

pelas diferenças culturais, por princípios morais e pelo nível de informação acerca da situação 

do acordo. Para a atuação com representantes de outras culturas, países e regiões, faz-se 

necessário o desenvolvimento de habilidades interpessoais específicas (LOPES; 

STOECKICHT, 2009); a abordagem desses conceitos torna-se importante para a explicação e 

melhor entendimento dos atributos e das múltiplas definições que compõem a competência 

intercultural, conforme será exposto a seguir.  

 

3.2 COMPETÊNCIAS INTERCULTURAIS 

 

O presente tópico apresenta um fio-condutor acerca da definição de competências 

interculturais por meio da revisão dos conceitos preditores de eficácia intercultural e pela 

descrição dos instrumentos e construtos existentes voltados a sua mensuração. 

No que se refere às definições do contexto intercultural, uma variada gama de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e dimensões cognitivas têm sido propostos em diferentes 

disciplinas acadêmicas e científicas. Algumas definições operacionais são utilizadas não 

somente para impulsionar a avaliação e o treinamento nas comunidades de negócios e 

estratégia empresarial, mas também no âmbito educacional e no contexto militar, 

demonstrando que as competências interculturais contribuem para a atuação em variadas 

especialidades (ROSS et al., 2009). A variedade de definições inclui conceitos como 

“Inteligência Cultural” (EARLEY; ANG, 2003), “Competência Multicultural” (DUNN; 

SMITH; MONTOYA, 2006) e “Competência Intercultural” (HAMMER; BENNETT; 

WISEMAN, 2003). 

Nesse sentido, competências de cunho generalista podem contribuir de modo mais 

significativo para a eficácia intercultural comparativamente ao desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos de cunho mais específico. Desse modo, características como 

extroversão, estabilidade emocional, autocontrole e consciência das diferenças culturais estão 

associadas ao melhor ajuste e desempenho em ambientes interculturais e, para tanto, não 

bastam os requisitos da proficiência de idiomas ou a experiência internacional anterior 

(ABBE; GULICK; HERMAN, 2007). Considerando que a especialização linguística e o 

conhecimento regional fornecem a profundidade para operar em uma cultura específica, a 

competência intercultural fornece a amplitude para operar em qualquer cultura. 

As pesquisas sobre esse assunto concentram-se principalmente sobre as 

características e resultados acerca das diferenças culturais em nível nacional e social; no 
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entanto, a especialização cultural necessária em algumas circunstâncias também pode ser de 

natureza organizacional (ABBE; GULICK; HERMAN, 2007). Apesar de alguns aspectos da 

cognição serem particularmente relevantes em um país ou região específicos, estudos sugerem 

que um conjunto básico de competências permite a adaptação a diferentes culturas 

(HAMMER; BENNETT; WISEMAN, 2003).  

O conceito de competência intercultural é amplo e os preditores que o compõem 

devem retratar os diferentes papéis e funções para a atuação em ambientes multiculturais. 

Ademais, a crescente compreensão da cultura permite o reconhecimento e a atribuição de 

sentido aos paradoxos entre valores e práticas que emergem no momento em que uma pessoa 

se torna mais familiarizada com uma cultura estrangeira (OSLAND; BIRD, 2000). É 

importante distinguir a influência dos fatores culturais sobre o comportamento e reconhecer a 

relevância de outros fatores, a exemplo das variáveis de situações específicas e das diferenças 

individuais (MATSUMOTO; GRISSON; DINNEL, 2001). 

Assim, faz-se necessário realizar a operacionalização da definição de competência 

intercultural pela adoção de construtos previamente investigados na literatura. A proposta de 

operacionalização, conforme indicado por Ross et al. (2009), consiste na definição de um 

conceito ou variável que pode ser mensurado ou expresso quantitativamente.  

Os conceitos gerais e as variáveis específicas podem ser divididos em três tipos: 

(1) antecedentes (preditoras); (2) componentes de competência (conhecimentos, habilidades, 

atitudes) e; (3) resultados variáveis - que são simplesmente indicadores de eficácia -, 

representados pelas relações interpessoais, desempenho no trabalho e ajuste pessoal (ABBE; 

GULICK; HERMAN, 2007). A seguir serão expostas essas definições com o objetivo de 

clarificar o conceito. 

 

3.2.1 Variáveis antecedentes 

 

A competência intercultural contribui para a eficácia em meio a uma gama de 

diferentes culturas e contextos, e pode ser conceituada como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que se desenvolvem em reposta ao treinamento e à experiência.  

As pesquisas sobre o tema propõem-se a examinar as variáveis associadas à 

eficácia intercultural das populações que vivem e trabalham fora do seu país de origem por 

longos períodos de tempo, a exemplo de gestores expatriados, estudantes intercambistas e 

integrantes de missões militares (ABBE, GULICK, HERMAN, 2007).  
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Existem três fatores relacionados à identificação prévia de propensão à atuação 

internacional: disposição pessoal, experiência prévia e identidade cultural. 

Em relação aos aspectos de disposição pessoal, pesquisas acerca da atuação 

intercultural examinam a influência da personalidade no que se refere à eficácia de atuação no 

contexto internacional. Alguns resultados demonstram que existe relação direta entre 

personalidade e performance: os indivíduos são confrontados com muitas incertezas no 

momento que chegam ao país de acolhimento, especialmente no que se refere às expectativas, 

normas de comportamento e padrões sociais. Assim, ao operar em situações de ambiguidade, 

a personalidade pode ser um fator dominante a conduzir o comportamento individual. Essa 

perspectiva sugere que a personalidade, mais do que as competências técnicas, é importante 

para a efetiva performance em um país estrangeiro, fator que pode facilitar a interação social 

mesmo em situações divergentes à cultural original do indivíduo (SHAFFER et al., 2006).  

Adicionalmente, discute-se também a importância da prévia experiência 

internacional no direcionamento dos indivíduos para o trabalho no exterior. Conforme 

examinado por Martin (1987), estudantes que passaram entre três e doze meses no exterior 

sentiram que estavam mais capazes em facilitar os processos de comunicação e estavam mais 

conscientes de si e da cultura. Uma série de mecanismos relacionados à experiência 

internacional prévia e melhoria de desempenho foram propostos. A experiência prévia pode 

afetar de forma positiva as expectativas que um indivíduo nutre ao visitar um país estrangeiro: 

pessoas que possuem experiência internacional prévia relatam menos dificuldades de ajuste às 

condições externas, sentem mais satisfação e menos situações de estresse, além de sentirem-se 

mais capacitados em transferir habilidades e conhecimentos em relação aos que não detêm 

experiência internacional (KEALEY, 1989). 

Ademais, a experiência prévia pode mitigar sentimentos de incerteza que surgem 

no contexto intercultural; além disso, a experiência intercultural pode fortalecer o interesse e o 

desejo de aprendizado sobre uma nova cultura; finalmente, a experiência também pode ter 

efeitos mais duradouros, de modo a moldar os valores, a cognição e a personalidade 

(TRIANDIS, 1995).  

Apesar dos argumentos relacionados aos benefícios da experiência prévia, existem 

pesquisas que sugerem que tal aspecto não necessariamente irá melhorar a eficácia 

intercultural, cujas análises mostram baixa associação relacionada ao ajuste, seja no nível 

pessoal, de interação ou de trabalho. Nesse sentido, a experiência seria de pouco uso prático 

como ferramenta de previsão (BHASKAR-SHRINIVAS et al., 2005). Assim, os resultados 

evidenciam a necessidade de análise mais aprofundada da natureza e do papel de experiências 
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internacionais anteriores e da criação de compatível método de medição consistente e 

conceitualmente significativo (ABBE; GULICK; HERMAN, 2007). 

Já os fatores relacionados à identidade cultural relacionam-se ao processo de 

ajuste para a atuação internacional, havendo uma característica auto-orientada que inclui 

sentimentos de autoconfiança, autoconceito e de bem-estar geral (MENDENHALL; ODDOU, 

1985). Estes são menos estáveis e emergem da interação de um indivíduo com o seu meio. Os 

indivíduos com altos níveis de autoeficácia são mais propensos a persistir na superação de 

obstáculos em um ambiente desconhecido (BANDURA, 1997); por outro lado, as pesquisas 

que relacionam a identidade com a performance intercultural priorizam os efeitos da 

aculturação, adaptação ou performance dentro de um contexto particular (FOREHAND; 

DESHPANDE; REED, 2002). 

 

3.2.2 Componentes de competência 

 

A concepção atual dos recursos humanos está deixando de levar em consideração 

a noção de competência associada ao domínio de um conhecimento específico, visto que, 

antes, alguém que detinha o domínio de um assunto em profundidade era considerado um 

profissional competente. Na atual concepção, o fato de se dominar um assunto não deve ser o 

único elemento a mensurar grau de competência, na medida em que possuir a habilidade e 

atitude para produzir resultados indica igual ou maior relevância. Nesse sentido, mais do que 

possuir as competências intelectuais para o exercício das funções, as atitudes são tão 

valorizadas quanto os conhecimentos específicos, na medida em que as atitudes estão 

relacionadas a um repertório pessoal, ao passo que conhecimentos técnicos podem ser 

aprendidos e até mesmo delegados.  

Nota-se uma forte correlação do conceito CHA (que compõe a idéia de 

competência) e os capitais de conhecimento propostos por Javidan, Teagarden e Bowen 

(2010) voltados à atuação internacional: o capital Intelectual consiste na capacidade de um 

indivíduo em entender como seu negócio funciona em nível global; o capital Psicológico 

indica a necessidade de ser receptivo a novas ideias e experiências; o capital Social auxilia na 

criação de relações de confiança com indivíduos diferentes à própria pessoa. 

O conhecimento (saber) e habilidade (saber fazer) estão intimamente relacionados 

às atribuições de cunho técnico representados pelo Capital Intelectual. Em outras palavras, 

são conhecimentos que definem como passíveis de serem aprendidos e aperfeiçoados em sala 

de aula, assim como pela leitura de livros, de publicações internacionais. 
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Em contrapartida, o Capital Psicológico e o Capital Social estão relacionados ao 

fator “atitude” como a representação do “querer fazer”. Uma questão vinculada a esses fatores 

é o desenvolvimento do aspecto multicultural, que trata de ter a mente aberta e de ter 

facilidade de compreender a cultura do outro em termos de posicionamentos, valores e 

crenças, além da predisposição de abertura para o novo.  

As atitudes são permeadas pela presença do olhar crítico sobre a realidade que o 

cerca, pelo refinamento cultural e entendimento das diferentes nuances, além do domínio de 

assuntos fora do contexto profissional para a conquista de pessoas.   

O capital psicológico é o mais difícil de ser desenvolvido, já que se baseia 

principalmente na personalidade de cada indivíduo. A ideia é expor-se a novas experiências e 

ideias através do contato com pessoas fora do seu círculo social habitual (JAVIDAN; 

TEAGARDEN; BOWEN, 2010). 

O capital social é baseado em grande parte nos relacionamentos e adquirido pela 

experiência. Mesmo assim, é possível aumentar as habilidades emocionais ao se conectar com 

pessoas com personalidades distintas à própria, tanto de outros países como de subculturas do 

próprio país. Para tanto, é necessário experimentar um aumento do círculo social para incluir 

pessoas de interesses diversos e distintos ao próprio.  

A Figura 4 apresenta um modelo que sintetiza a literatura em competências 

interculturais, havendo a representação de suas variáveis antecedentes, de seus componentes e 

dos domínios que são favorecidos pela efetividade intercultural. 
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Figura 4 – Quadro geral das competências interculturais. 
Fonte: Abbe, Gulick e Herman (2007). Adaptado pelo autor. 
 

O próximo tópico abrange os indicadores de eficácia, mensurados por diferentes 

instrumentos voltados à competência intercultural. 

 

3.2.3 Medidas de competências interculturais 

 

As variadas conceituações de competência intercultural resultaram em diversas 

abordagens para sua mensuração. As medidas de competência intercultural e os respectivos 

construtos aqui relacionados são organizados por suas definições e pressupostos sobre o que 

torna os indivíduos interculturalmente eficazes.  

 

3.2.3.1 A dimensão multidimensional da competência intercultural 

 

O instrumento denominado Munroe Multicultural Attitude Scale Questionnaire 

(MASQUES) é voltado ao desenvolvimento de uma configuração educacional multicultural, 

com base em uma abordagem transformativa que procura envolver estudantes não apenas 

pelos meios cognitivos, mas também pelos canais afetivos e psicomotores (MUNROE; 

PEARSON, 2006). Os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor compõem a Taxonomia de 

Bloom, cujo papel é destacar a importância dos objetivos que envolvem as habilidades e 
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competências como de diferenciar-se do conhecimento memorizado, servindo também como 

base para a avaliação de atitude.  

Banks (1999) reconheceu a importância de usar os aspectos da Taxonomia de 

Bloom, especialmente no que se refere aos processos de mudança permanente de 

comportamentos e de atitudes. A abordagem transformativa de Banks (1999) traduz a 

Taxonomia de Bloom em componentes que “moldam” a atitude, estabelecidos em: 

 

a) pensamentos cognitivos, crenças, fatos percebidos e conhecimento sobre os 

objetos (subescala do saber); 

b) emoção afetiva sentida em relação ao objeto, seja por meio de avaliações 

positivas ou negativas (subescala do cuidado/importância); 

c) curso de comportamento e de ações relativos ao objeto (subescala das ações). 

 

Desse modo, o MASQUES avalia a orientação cultural do estudante através de 

subescalas “conhecimento”, “cuidados” e “ações”.  

Há programas educacionais que restringem a transformação ao nível do 

“conhecimento”. O efeito de tal restrição é que, embora o conhecimento multicultural seja 

alcançado, sem o avanço nas escalas “cuidado” e “ações” as atitudes e comportamentos não 

são afetados. Sem qualquer exercício de desenvolvimento cognitivo-afetivo ou psicomotor, o 

nível de compreensão não irá ocorrer e as habilidades funcionais de educação multicultural 

não poderão ser realizadas (ARNOLD, 2000).  

Para avançar a partir do nível “conhecimento” para os níveis de “cuidado” e 

“ação”, que Banks (1999) se refere a uma “abordagem de transformação em direção à reforma 

curricular multicultural”, os estudantes devem ter as capacidades afetiva e psicomotora 

ativadas, estimulando-os a agir sobre a realidade da comunidade global. 

Pautado por essas motivações, o MASQUES foi desenvolvido para medir atitudes 

multiculturais. A avaliação dos domínios multiculturais determina a condução para uma 

atmosfera que promova a transformação, base para o desenvolvimento associado à tomada de 

atitude. Assim, esse não é um modelo descritivo de mudanças de atitudes e comportamentos; 

pelo contrário, é um modelo de alterações na estrutura de visão do mundo, identificada pelo 

comportamento observável e pelas atitudes autorreferidas em cada subescala. 
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3.2.3.2 A dimensão de desenvolvimento da competência intercultural 

 

O questionário denominado Intercultural Development Inventory (IDI) é voltado à 

percepção da experiência subjetiva das diferenças culturais. Nesse sentido, o instrumento 

classifica os indivíduos entre etnocêntricos e policêntricos, não estando voltado à avaliação 

multidimensional de competência intercultural. 

 A orientação etnocêntrica indica que a cultura primária influencia fortemente as 

percepções da realidade, havendo ausência de percepção das diferenças culturais, em que 

predomina a ideia de que a própria cultura atua como influência perante as demais. Neste 

patamar, os estrangeiros são considerados uma categoria indiferenciada de pessoas. Dessa 

forma, indivíduos etnocêntricos evitam ser confrontados com situações que envolvam 

diferenças culturais (ABBE, GULICK, HERMAN, 2007). 

Por sua vez, a orientação policêntrica é pautada pela aceitação, característica que 

possibilita ao indivíduo considerar a realidade pela perspectiva dos membros de diferentes 

culturas – e, para tanto, o indivíduo não precisa comprometer suas próprias crenças e valores. 

Por sua vez, a aceitação permite o desenvolvimento da adaptação, que consiste no objetivo 

derradeiro dos indivíduos que atuam no cenário de culturas estrangeiras. Nesse patamar, o 

indivíduo é capaz de se deslocar entre diferentes quadros culturais e códigos de 

comportamento (ABBE, GULICK, HERMAN, 2007). 

Uma vez completado, a estrutura analítica do instrumento gera um gráfico com o 

posicionamento do respondente sobre o estágio de desenvolvimento intercultural, que 

identifica orientações específicas sobre diferenças interculturais que parte de uma perspectiva 

monocultural (percepção menos complexa dos diferentes padrões culturais) até a posição de 

mentalidade intercultural (experiência mais complexa acerca da diversidade cultural). Essa 

última posição demonstra a capacidade de observar as diferenças culturais pela aproximação 

de como um indivíduo de outra cultura vivencia o mundo (HAMMER, 2009). A capacidade 

de mudança de perspectiva é representada pela adaptação do comportamento a novos 

contextos culturais.  

Em relação ao IDI, o instrumento não está correlacionado a uma medida de 

conduta social; assim, as respostas ao IDI não refletem tentativas de endossar condutas ou 

práticas em particular. O IDI propõe-se a identificar indivíduos com experiência intercultural 

anterior, com experiência prévia no estudo de culturas e idiomas e com tendência para 

socializar com pessoas de diferentes culturas (PAIGE; COHEN; SHIVELY, 2004). 

Adicionalmente, as pontuações de IDI estão associadas com a experiência intercultural e é 
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esperado que, após estudarem no exterior, os alunos apresentem escores mais elevados de IDI 

em comparação ao período anterior à viagem (PAIGE; COHEN; SHIVELY, 2004). 

Assim, pode-se considerar que o IDI foi desenvolvido como meio de mensurar a 

“sensitividade” intercultural. Trata-se de uma operacionalização empírica para a avaliação de 

grupos e indivíduos. Os resultados podem ser usados para a criação de programas de 

treinamento e de preparação de clientes para a entrada em uma nova cultura em ambiente 

multinacional, além de ser útil para o aumento do autoconhecimento. A efetividade do 

treinamento pode ser avaliada pela aplicação do questionário antes e após as atividades 

executadas em outras culturas (GREENHOLTZ, 2000).  O instrumento também indica os 

desafios imediatos que os indivíduos devem encarar para uma percepção mais profunda e uma 

experiência mais complexa da diversidade cultural. 

 

3.2.3.3 A dimensão de adaptabilidade da competência intercultural 

 

O instrumento denominado Cross-Cultural Adaptability Inventory (CCAI) foi 

desenvolvido como ferramenta de avaliação da efetividade individual na interação e 

comunicação intercultural. Os autores do instrumento estabeleceram que o instrumento é 

aplicável a todas as culturas, assumindo que aqueles que estejam se adaptando a novos 

contextos deveriam compartilhar os mesmos tipos de experiências e sentimentos. 

O CCAI teve utilização prática em alguns estudos cujo foco voltava-se à 

mensuração da efetividade de programas de treinamento intercultural; adicionalmente, o 

instrumento tem sido usado para a determinação da utilidade de variáveis de adaptabilidade 

intercultural, a exemplo da proficiência em idiomas e das características de personalidade 

(temperamento, habilidade para a resolução de problemas etc) (DAVIS; FINNEY, 2006).  

Ao desenvolverem o instrumento, os autores relacionaram as características mais 

importantes de adaptabilidade intercultural mencionadas na literatura sobre competências; 

posteriormente, um painel de especialistas avaliou a significância de cada característica em 

relação à adaptação a outras culturas. As características com as maiores avaliações foram 

agrupadas em quatro categorias: flexibilidade, resiliência emocional, acuidade perceptiva e 

autonomia pessoal.  

A flexibilidade reflete a tendência de um indivíduo em ser tolerante com os 

outros, visto que a capacidade de abertura é comumente associada à eficácia intercultural. A 

resiliência emocional é a capacidade de manter emoções positivas, apesar do 

desconhecimento das influências ambientais, visto que os indivíduos imersos em uma nova 
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cultura podem experimentar reações emocionais negativas representadas pelo choque cultural. 

A escala de resiliência emocional foi criada para representar a capacidade do indivíduo em 

lidar com esses sentimentos. A acuidade perceptiva representa o quão eficaz e confortável 

uma pessoa se sente ao se comunicar com indivíduos de outras culturas e, nesse sentido, a 

escala se concentra na habilidade em detectar pistas verbais e não-verbais. Já a autonomia 

pessoal refere-se à capacidade do indivíduo de possuir e manter sua própria identidade em 

uma nova cultura. A escala de autonomia pessoal foi criada para avaliar o quão bem uma 

pessoa será capaz de apreciar as diferenças culturais, mantendo-se também o senso de sua 

própria cultura (DAVIS; FINNEY, 2006).  

 

3.2.3.4 O instrumento “Cross-Cultural Competence Inventory” (CCCI) 

 

Para o desenvolvimento do Instrumento de Competências Interculturais, Ross et 

al. (2009) consideraram uma abordagem racional-empírica pautada por extensa revisão da 

literatura e por entrevistas em profundidade com especialistas no assunto, a fim de derivar um 

modelo teórico sobre o tema. Dessa forma, as escalas foram construídas para medir, à 

princípio, nove dimensões de competências interculturais. Um primeiro conjunto de 149 

questões foi aplicado a uma amostra de militares para validar a estrutura das nove dimensões; 

após a análise estatística, seis escalas foram obtidas: (1) vontade de se envolver; (2) 

flexibilidade cognitiva; (3) controle emocional; (4) tolerância à incerteza; (5) autoeficácia e; 

(6) empatia etnocultural (ROSS et al., 2009). 

O instrumento foi desenvolvido inicialmente para ser aplicado a militares 

americanos, de modo a contribuir na formação de competências interculturais como 

prioridade no âmbito militar, dada a preocupação com a falta de preparo para a condução de 

operações estrangeiras em relação à identificação das diferentes características culturais das 

populações locais. Tais operações muitas vezes são impactadas por estereótipos, racismo e 

abuso de poder por parte dos militares. Devido a essa constatação, o Departamento de Defesa 

do país mobilizou esforços para a avaliação e formação de competências interculturais de 

modo prioritário (HASHIM, 2004; MCFARLAND, 2005). 

A fim de entender e avaliar o conceito de competência intercultural, Ross et al. 

(2009) realizaram revisão acerca do domínio teórico sobre o qual basear uma abordagem 

dedutiva para o desenvolvimento do questionário de competências interculturais. No entanto, 

devido à falta de consenso entre pesquisadores e acadêmicos, uma abordagem indutiva, 

representada pela realização de entrevistas, também foi empregada para o desenvolvimento 
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dos itens. Portanto, após extensa revisão da literatura, Ross et al. (2009) realizaram entrevistas 

em profundidade com especialistas para a coleta de dados qualitativos. Os entrevistados foram 

soldados do Exército de nível superior e Oficiais do Exército que já atuaram fora dos Estados 

Unidos. Assim, as abordagens indutiva e dedutiva foram usadas para a geração de questões e 

para aumentar a validade de conteúdo (ou a adequação com a qual a medida avalia o domínio 

de interesse).  

O volume de construtos diferentes sugeridos na literatura, bem como 

inconsistências nas definições operacionais e métodos de investigação tornam difícil a 

definição sobre os componentes relevantes da competência em questão. Para resolver este 

problema, são discutidas as variáveis que compõem o instrumento denominado “Cross-

Cultural Competence Inventory”. Desse modo, são fornecidas as variáveis adotadas para o 

prosseguimento do projeto, indicando-se os vários tipos de medidas que são considerados 

preditores de competência intercultural, junto com suas dimensões específicas e evidências de 

resultados para a avaliação de um indivíduo ou população. Desse modo, seis características 

foram combinadas a partir de integração dos dados da entrevista e da revisão de literatura 

realizados por Ross et al. (2009).  

As entrevistas de Ross et al. (2009) foram realizadas para obter a validação de 

conteúdo inicial das dimensões de competências interculturais, bem como relacioná-las com a 

efetividade das missões militares. Os entrevistados que possuíam experiência em termos de 

interações culturais realizaram observações sobre o que consideravam serem as dimensões de 

competências interculturais. Os resultados foram uma análise das observações de uma série de 

participantes que possuíam vários níveis de competência; a análise qualitativa consiste em um 

esforço inicial de validação de conteúdo, a fim de determinar se os fatores extraídos da 

literatura são fundamentais na realização das missões militares (o nível de proficiência de 

competências interculturais necessário varia de acordo com a natureza da missão). A principal 

conclusão indica que as missões podem facilmente entrar em novas fases cujas circunstâncias 

impõem situações em que a interação é necessária. A seguir, são abordadas em detalhes as 

seis dimensões consideradas pelo CCCI. 
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a) Autoeficácia 

 

O conceito de autoeficácia é o ponto focal da teoria social-cognitiva, representada 

pela crença de que um indivíduo é capaz de realizar ou de atingir determinados objetivos, 

vinculada à capacidade de executar as ações necessárias para gerenciar situações; relaciona-se 

com a percepção da capacidade de uma pessoa em atingir um objetivo particular, mesmo que 

isso possa exigir elevados esforços face às adversidades (BANDURA, 1997). 

Ao contrário de eficácia, que é o poder de produzir um efeito real, a autoeficácia é 

a crença do indivíduo em poder produzir esse efeito, considerada um componente 

motivacional de competência. A escala de autoeficácia permite avaliar o sentimento pessoal 

para a atuação perante um conjunto abrangente de situações (SCHWARZER; JERUSALEM, 

1995).  

Dentre os modelos da Psicologia voltados à regulação do comportamento, o 

modelo de autoeficácia enfatiza o papel da cognição, especialmente no que se refere aos 

pensamentos e aos conceitos do indivíduo. O desenvolvimento efetivo da autoregulação do 

comportamento exige habilidades de automotivação e direção, além da crença na própria 

capacidade de exercer controle; a teoria da autoeficácia abrange todos esses aspectos de 

mudança comportamental (SOUZA; SILVA; GALVÃO, 2002). 

Ainda no que se refere ao papel da crença de autoeficácia como determinante do 

comportamento humano, um importante mecanismo diz respeito à capacidade do indivíduo 

em exercer controle sobre as influências do meio e das situações vividas. Nesse sentido, 

foram propostos por Bandura (2004) quatro mecanismos para o desenvolvimento do senso de 

autoeficácia:  

 

(1) modelação social, que consiste na identificação das habilidades para lidar com 

as exigências impostas pelo meio em que se atua; para tanto, realiza-se a observação do modo 

como outros indivíduos desempenham suas atividades, situação que pode gerar no observador 

expectativas de que também pode ser capaz de realizá-las;  

(2) persuasão social, voltada ao sucesso e ao afastamento de situações e de 

pensamentos que gerem dúvidas sobre a capacidade pessoal; 

(3) estados emocionais, representados pelo julgamento das capacidades pessoais 

que se baseiam sobre as condições emocionais, a exemplo da tensão, ansiedade e depressão, 

que podem significar aspectos de deficiência pessoal. Nesse sentido, minimizar o desgaste 

emocional pode melhorar a percepção de desempenho;  
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(4) experiências próprias de maestria, pautadas pelo domínio no exercício de 

atividades específicas, utilizadas como recurso para fortalecer as crenças de autoeficácia. 

 

Assim, conhecer como estas crenças incidem sobre o processo de adaptação 

diante das pressões do ambiente contribui para a identificação do modo como os indivíduos 

determinam sua resiliência, ou seja, a capacidade de adaptação e recuperação diante das 

pressões e dos obstáculos (FONTES; AZZI, 2012). Os conceitos de resiliência e autoeficácia 

também relacionam-se a aspectos como o enfrentamento das mudanças sociais, econômicas e 

laborais condicionadas pela globalização e envolvem o contexto cultural e de 

responsabilidade coletiva (BARREIRA; NAKAMURA, 2006).  

O elevado sentimento de autoeficácia facilita os processos cognitivos para a 

condução de melhor desempenho e de tomada de decisões em situações diversas, podendo 

afetar nos comportamentos, nos padrões de pensamento e nos aspectos emocionais. Os 

estudos de Bandura (1997) e de Schwarzer e Jesrusalem (1995) demonstram que elevados 

sentimentos de eficácia pessoal estão relacionados à maior realização pessoal e melhor 

integração social. Uma pessoa com elevada autoeficácia pode envolver-se em mais encontros 

interculturais, enquanto que uma pessoa com baixa autoeficácia, que nutre sentimentos de 

dúvida, provavelmente irá retirar-se prematuramente de tais encontros (ROSS et al, 2009). 

Dessa maneira, dada sua condição de agente, o indivíduo tende a considerar as 

ameaças do ambiente como oportunidades, buscando as melhores estratégias para lidar com as 

situações. Para tanto, estabelece metas desafiadoras e direciona esforços em prol do alcance 

de seus objetivos. Conforme a teoria social cognitiva, o conceito de resiliência possui três 

pilares: capacidade de atuação do indivíduo como agente diante de situações adversas; 

capacidade de regulação do comportamento, comparado a um padrão de referência; e crença 

em suas competências, determinantes para o bem-estar e para as realizações humanas 

(FONTES; AZZI, 2012). Em resumo, as percepções de sucesso na realização de ações 

contribuem para o fortalecimento da crença de que é possível conviver com as contrariedades 

proporcionadas pelos diversos ambientes, especialmente os multiculturais.  

As diferenças da autoeficácia em relação a outros construtos, tais como 

autoestima ou autoconceito, consistem essencialmente em três aspectos: (a) implica a uma 

atribuição interna (“eu sou a causa da ação”); (b) possui caráter prospectivo por referir-se a 

comportamentos futuros e; (c) é um conceito operativo, preditivo do comportamento atual 

(SCHWARZER; HALLUM, 2008). Inicialmente o conceito de autoeficácia aplicou-se a 

situações clínicas, para posteriormente ser considerada no estudo de demais áreas, a exemplo 
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dos domínios da saúde, da educação, dos esportes, das organizações e do comportamento 

vocacional (ARAÚJO; MOURA, 2011). 

A autoeficácia pode ser entendida como um construto de domínio específico ou 

utilizada como medida mais geral. Ao ser tratada de modo mais específico, Bandura (1997) 

defende que uma pessoa pode apresentar diferentes níveis de autoconfiança conforme o 

contexto de diferentes situações (estado motivacional). Em contrapartida, a autoeficácia geral 

supõe a percepção de competência pessoal de modo mais amplo e estável, independente da 

variedade de situações ou problemáticas (traço motivacional). A respeito da eficácia geral, 

Scherbaum et al. (2006) consideram o desenvolvimento da capacidade do indivíduo de lidar 

com desafios diversos pela mobilização dos recursos necessários e pela resistência à 

influência do contexto.  

As críticas em relação à autoeficácia geral relacionam-se ao fato de que sua 

utilidade teórica e prática seria baixa, não havendo diferenças significativas a outros 

construtos de autoavaliação (a exemplo da autoestima), além de não ser preditiva do 

comportamento. Apesar das distinções, tanto a perspectiva geral como a específica levam em 

consideração o esforço que o indivíduo irá utilizar para a conquista de determinado objetivo e 

à capacidade de adaptação a novos acontecimentos (ARAÚJO; MOURA, 2011). 

 

b) Empatia etnocultural 

 

Uma forma de entender a interação entre pessoas de diferentes culturas e de 

diferentes grupos étnicos é pelo estudo das relações em termos de presença ou ausência de 

empatia. A empatia pode reduzir a intolerância, conflitos e a discriminação, ao mesmo tempo 

em que pode proporcionar o entendimento, respeito e tolerância entre pessoas de diferentes 

repertórios étnicos e culturais (WANG et al., 2003). 

A proposta da empatia é “sentir em si o sentimento dos outros” ou detectar em si 

outros mundos privados (STRAYER; EINSERBERG, 1987, p. 391). O termo também é 

discutido em subdisciplinas da psicologia e estudado como elemento do altruísmo e de 

julgamento social. A abrangência de interesse de diversas disciplinas suporta a ideia de que a 

capacidade de empatia é fundamental para as relações humanas (OMDAHL, 1995). 

O termo “empatia” é originado do termo grego “empatheia”, que significa ter uma 

visão sobre as reações de outra pessoa. Em Filosofia, a ideia de empatia é descrita como a 

habilidade de entender e se importar pelo outro (RASOAL, EKLUND, HANSEN, 2011). 

Pesquisadores que reconhecem o valor dos componentes étnico e cultural estabeleceram um 
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novo conceito denominado empatia etnocultural. O termo abrange o aprofundamento da 

resposta empática que permite um sentimento de reciprocidade e compreensão entre as 

diferenças de valor e expectativas que as trocas interculturais muitas vezes envolve (RIDLEY; 

LINGLE, 1996). 

Duan e Hill (1996) identificaram diversas teorias que denominam empatia como 

sendo um traço de personalidade e uma habilidade geral de conhecer a experiência interior de 

outra pessoa como forma de perceber seus sentimentos e emoções. Os autores assumem que 

alguns indivíduos são mais empáticos do que outros, seja pela natureza pessoal ou pelo 

desenvolvimento dessa característica. Alguns dos estudos têm focado no construto como algo 

que pode ser alterado nos indivíduos, visto como uma habilidade apta a ser trabalhada de 

forma a levar ao aumento da valorização do bem-estar de outras pessoas. Adicionalmente, 

pesquisas demonstraram que a falta de empatia está relacionada tanto às agressões existentes 

entre grupos (STRUCH; SCHWARTZ, 1989) como às condições de dominância social 

(PRATTO et al., 1994). Assim, a empatia pode ser entendida como um dos antecedentes-

chave do comportamento social e da orientação de justiça (HOFFMAN, 2000).  

O ato da empatia e seu objeto consistem em diferentes categorias psicológicas. 

Como conceito dinâmico e multidimensional, a empatia etnocultural compõe um processo 

psicológico entre as duas partes que deve ser descrita não somente em termos de emoções, 

mas também de interesse, por meio de ações que comuniquem o entendimento da realidade do 

outro. Conforme Rasoal, Eklund e Hansen (2011), os obstáculos ao sentimento de empatia por 

indivíduos de outra cultura podem ser identificados pela: 

 

a) Falta de conhecimento sobre culturas diferentes; 

b) Falta de experiência prática em relação a outras culturas;  

c) Falta de habilidade em perceber similaridades e diferenças entre diferentes 

culturas e a sua própria. 

 

Wang et al. (2003) consideram a empatia etnocultural uma habilidade que pode 

ser aprendida e um traço pessoal que pode ser avaliado. Para tanto, realizaram a 

operacionalização do construto, considerando em sua composição a empatia intelectual, a 

empatia emocional e a comunicação entre ambas.  

A empatia intelectual é a habilidade voltada ao entendimento dos pensamentos de 

pessoas de diferentes perspectivas étnicas. Por sua vez, a empatia emocional é a atenção para 

o sentimento de uma pessoa de outro grupo étnico-cultural, representada pela capacidade de 
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um indivíduo sentir a condição emocional do outro pelo ponto de vista da cultura racial ou 

étnica dessa pessoa. Já o componente da empatia comunicativa é a expressão dos 

pensamentos (empatia intelectual) e sentimentos (empatia emocional) em relação aos 

membros de diferentes grupos étnicos e raciais, podendo ser representada por ações ou 

palavras (WANG et al., 2003). 

Os resultados também corroboram os estudos que demonstraram que o contato 

entre grupos e a influência social estão fortemente associados com a maior compreensão das 

diferenças existentes. O desenvolvimento da perspectiva étnica pelo indivíduo dependerá do 

número de experiências com seu próprio grupo étnico de origem e com outros grupos 

diversos. Além disso, as pessoas restritas a experiências monoculturais podem estar 

consideravelmente atrasadas no desenvolvimento da perspectiva étnica (QUINTANA, 1994). 

As críticas direcionadas ao conceito afirmam que a habilidade empática pautada 

pelo modelo ocidental não é universalmente aplicável em uma sociedade multicultural de 

diversidade étnica. Como a empatia está relacionada à experiência do outro na forma de 

sentimentos e pensamentos, é necessário ter certa experiência prática do contexto em que 

estes sentimentos e pensamentos se originam. É provável que a habilidade empática em 

relação ao outro aumente com a similaridade em termos de origem étnica, gênero, idade e 

conhecimentos (GREEN, 1998; HOFFMAN, 2000). 

Em suma, a empatia implica na capacidade de compreender as emoções e de 

assumir a perspectiva de outra pessoa; consiste em um traço que pode ser desenvolvido no 

decorrer do tempo e, para tanto, é necessário considerar o contexto cultural do outro e 

controlar as percepções subjetivas representadas pelo preconceito contra indivíduos de 

diferentes culturas. Além do conhecimento teórico, a capacidade empática etnocultural 

também é dependente da experiência prática com a outra cultura (WANG et al., 2003).  Desse 

modo, permite a emergência de outras variáveis relacionadas à competência intercultural, tais 

como a abertura a novas experiências e a vontade de se envolver (ROSS et al, 2009). 

 

c) Vontade de se envolver 

 

A abertura a novas experiências representa o grau de interesse de um indivíduo e 

o direciona ao aprendizado multicultural (ANG et al., 2004). Assim, tal abertura revela a 

hipótese de que um indivíduo que possui a mente aberta irá pesquisar e explorar ativamente 

novas situações e considerá-las como um desafio, não como um obstáculo, motivando-o à 

procura e envolvimento com pessoas de outras culturas. 
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A vontade de se envolver representa a disposição ou persistência de um indivíduo 

em permanecer engajado em atribuir sentido a situações sociais de culturas diferentes 

(EARLEY; ANG, 2003). Embora esta tendência possa ser prevista pela extroversão como 

traço de personalidade do indivíduo, esta forma de disposição é uma habilidade que também 

pode ser treinada. Esse construto foi considerado de forma independente à empatia 

etnocultural no desenvolvimento do inventário de competências interculturais. 

Conforme Wiseman, Hammer e Nishida (1989), as atitudes são indicadores úteis 

no contexto intercultural. Em suas pesquisas, estes autores abordam a questão das atitudes do 

indivíduo em relação a outras culturas por meio da sobreposição de diferentes construtos, a 

exemplo da tolerância e da sensibilidade, de modo a superar condutas pautadas pelo 

etnocentrismo. Seus estudos referem-se especificamente ao tema da competência de 

comunicação intercultural, tendo mostrado que ações contrárias ao etnocentrismo favorecem o 

conhecimento de uma cultura estrangeira específica.  

Por sua vez, Shaffer et al. (2006) mostraram que as atitudes em relação a 

diferentes culturas são distintas de traços de personalidade, enquanto que as pesquisas de 

Takeuchi, Yun e Russell (2002) analisaram as atitudes em termos de iniciativa social, ou 

vontade de comunicar no contexto multicultural: caso um indivíduo não esteja interessado ou 

não deseje interagir em uma cultura estrangeira, pode ser difícil para ele ajustar-se e agir 

efetivamente neste novo ambiente - ao mesmo tempo em que estas atitudes também podem 

servir como obstáculo à aprendizagem sobre a cultura. No geral, os resultados mostram que as 

atitudes e a motivação para envolver-se são importantes tanto para o ajuste como para o 

desempenho de trabalho nas interações transculturais. 

 

d) Flexibilidade Cognitiva 

 

A flexibilidade cognitiva é a “capacidade que o sujeito tem de, perante uma 

situação nova (ou problema), reestruturar o conhecimento para resolver a situação (ou o 

problema) em causa” (CARVALHO, 2000, p. 173). Desse modo, esta teoria se aplica não 

somente à aquisição de conhecimentos em nível avançado, mas também à transferência do 

conhecimento para novas situações. A flexibilidade cognitiva constitui importante habilidade 

relacionada com abertura e adaptabilidade, envolvendo a capacidade de mudar facilmente de 

uma estratégia para outra durante o processo de tomada de decisão e de resolução de 

problemas (ABBE; GULICK; HERMAN, 2007). 
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O trabalho realizado fora do contexto da própria cultura leva a situações 

inesperadas e, apesar das complexidades, a compreensão do contexto contribui para a 

interpretação de novas experiências e na aplicação de novos conhecimentos em situações 

futuras. O aspecto da complexidade cognitiva representa uma dimensão crítica para o 

processo de aprendizagem sobre cultura que considera os componentes de percepção de 

outros modelos (ABBE; GULICK; HERMAN, 2007). Apesar da escassez de pesquisas 

empíricas, algumas fontes apontam para a importância da complexidade cognitiva em termos 

de competência intercultural. 

A capacidade de antecipar e fazer ajustes mentais para a mudança de contextos é 

fundamental para respostas adaptativas ao estresse. A flexibilidade cognitiva sob estresse 

requer a capacidade de prever e processar informações não somente a partir de estímulos 

externos, mas também a partir de pistas contextuais para os estados internos, tais como as 

emoções. O exame de indivíduos que funcionam excepcionalmente bem em situações de alto 

estresse proporciona uma oportunidade para identificar mecanismos da flexibilidade cognitiva 

que facilitem o desempenho (SIMMONS et al, 2012).  

A complexidade cognitiva também pode ser entendida como o processo de 

realizar julgamentos em relação às representações e comportamentos de indivíduos de outras 

culturas. Este estilo cognitivo é importante na medida em que categorias estreitas resultam em 

um leque restrito de explicações, fazendo com que o indivíduo negligencie as respostas 

pautadas pela esfera cultural. Na medida em que os indivíduos avaliam o comportamento de 

uma cultura por meio de categorias estreitas, estes estão mais propensos a perceber os 

resultados negativos de uma ação do que quando o mesmo comportamento é realizado por 

uma cultura similar a sua. Já os indivíduos que levam em consideração categorias mais 

abrangentes estão mais propensos a “reter” o julgamento, conferindo um caráter de 

explicações potencialmente adequadas, ao menos em um nível implícito (DETWEILER, 

1978). 

A complexidade cognitiva requer a aprendizagem contínua e a atualização da base 

do conhecimento na medida em que novas situações são encontradas. Apesar de uma 

compreensão superficial das diferenças culturais servir como condição inicial no contato com 

outras culturas, esse fator pode não ser suficiente ao se considerar o contato prolongado com 

uma cultura específica (BIRD et al., 1999).  

A flexibilidade se refere à capacidade de ajustar o comportamento ou os quadros 

cognitivos de referência em resposta a estímulos situacionais, em geral, e a estímulos 

culturais, em particular (ABBE; GULICK; HERMAN, 2007). O mesmo conceito também tem 
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sido referido como adaptabilidade, de importante contribuição para a bem sucedida atuação 

internacional dos expatriados (LIEVENS et al., 2003; ARTHUR et al., 2003).  

Um indivíduo culturalmente flexível pode ser capaz de expressar suas emoções e 

adaptá-las conforme a situação, em resposta às mudanças nos quadros culturais. Dessa forma, 

o indivíduo bicultural, por definição, é aquele que já se identifica com dois conjuntos de 

normas culturais, crenças e valores e que, portanto, pode ser mais experiente no atendimento 

de tais pistas. Assim, os indivíduos biculturais possuem representações mais complexas da 

cultura do que indivíduos de monocultura, principalmente se as duas culturas são 

interpretadas como incompatíveis (BENET-MARTINEZ; HARITATOS, 2005; BENET-

MARTINEZ; LEE; LEU, 2006).  

 

e) Controle Emocional 

 

Este construto é semelhante ao autocontrole, referindo-se à capacidade de controle 

das emoções de forma eficaz, de modo a não interferir no desempenho do indivíduo. Nesse 

sentido, a falta de autorregulação enfraquece as habilidades interpessoais e a construção de 

relacionamentos em diferentes contextos (GROSS; JOHN, 2003). Considerando-se o 

desenvolvimento de habilidades interpessoais, a autorregulação está relacionada ao controle 

da emoção e ao gerenciamento do estresse, surgindo como fator independente em medidas 

interculturais (MATSUMOTO; GRISSOM; DINNEL, 2001).  

Esta faceta abrange traços de estabilidade emocional voltados ao domínio 

interpessoal (SHAFFER et al., 2006). A inteligência emocional indica ser não apenas uma 

habilidade mental estável, mas também um conjunto de conhecimentos e competências 

desenvolvidos em situações transculturais (MATTHEWS; ZEIDNER; ROBERTS, 2002). 

Adicionalmente, a autorregulação é um atributo que pode ser potencialmente treinado 

(CIARROCHI; MAYER, 2007). Assim, de modo mais específico: 

 
Pessoas com níveis de inteligência emocional mais elevados não só são capazes de 
identificar e descrever facilmente os seus sentimentos, bem como os dos outros, 
como também conseguem regular eficazmente estados de ativação emocional  quer 
em si mesmas quer nos outros, de modo a usarem as emoções adaptativamente 
(VERISSIMO, 2003, p. 408).  

 
O construto se refere à capacidade para “pensar sobre o que se sente” e pressupõe 

consciência e avaliação dos sentimentos. Para a compreensão das emoções deve-se levar em 

consideração as diferenças individuais, na medida em que a forma de lidar com eventos 

estressantes é determinante para o alcance do bem-estar (LAZARUS, 2006).  
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De acordo com a teoria da seletividade sócio-emocional, as emoções são mais 

bem reguladas conforme as pessoas ficam mais velhas; sob esse aspecto, os indivíduos - por 

meio dos anos de experiência - identificam quais tipos de evento externo influem nas emoções 

de maneira positiva ou negativa, tornando possível a seleção de situações que maximizem os 

sentimentos positivos e minimizem os negativos (CARSTENSEN, 1995; OTTA; FIQUER, 

2004).  

Uma forma de encorajar o desafio a esses pensamentos consiste em expor-se ao 

problema como estratégia para fortalecer o senso de controle e aumentar a percepção de 

autoeficácia. A exposição não consiste em uma técnica comportamental, mas cognitiva, 

voltada a promover mudanças na expectativa de perigo; a exposição a diferentes culturas pode 

ser conduzida com sucesso na medida em que ocorrerem mudanças nos processos cognitivos 

por meio da constatação das diferentes realidades com as quais o indivíduo se depara 

(PORTO et al, 2008).   

A regulação emocional prevê o choque cultural em amostras de imigrantes e 

expatriados, de modo que a estabilidade emocional tem sido associada à flexibilidade para 

formar um único fator denominado adaptação (MATSUMOTO et al., 2003). Assim sendo, 

pessoas com elevados níveis de adaptação avaliam uma situação intercultural estressante de 

forma menos ameaçadora em relação àquelas de baixa adaptação; desse modo, o controle 

emocional demonstra ser o indicador mais consistente de ajuste (VAN DER ZEE; VAN 

OUDENHOVEN; DE GRIJS, 2004). 

A autorregulação em um ambiente multicultural pode ser refletida na escolha 

individual em lidar com as estratégias, requerendo-se a constante mudança de esforços 

cognitivos e comportamentais para administrar específicas demandas externas ou internas. 

Apesar da incidência de variáveis como a cultura de origem do expatriado e da distância 

cultural na regulação das emoções, que surgem quando se vive e trabalha em uma cultura 

estrangeira, o enfrentamento proativo consiste em componente de formação intercultural que 

visa antecipar e minimizar potenciais “situações de distúrbio” advindas das mudanças no 

contexto cultural vivenciadas pelo indivíduo (ASPINWALL; TAYLOR, 1997). 

 

f) Tolerância à Incerteza 

 

Conforme a conceituação de Hofstede (1980), a cultura é definida como um 

conjunto de normas que abrangem crenças e formas de comportamento social que são 

compartilhadas pelos membros de um grupo. Nesse sentido, o autor propõe quatro dimensões 
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voltadas a representar os diferentes aspectos da cultura nacional: individualismo (preferência 

pelo comportamento que promova o interesse próprio), distância ao poder (tolerância às 

formas de hierarquização), masculinidade (orientação à realização e ao materialismo) e 

intolerância à incerteza (representada pelas formas de se evitar a ambiguidade).   

Dentre os valores culturais propostos, a tolerância à incerteza refere-se à tendência 

dos membros de determinada sociedade em aceitar situações de caráter ambíguo. Como 

construto da personalidade, é considerada variável latente manifesta por meio de diferentes 

aspectos, a saber: desejo de previsibilidade; preferência para a ordem e estrutura; desconforto 

com a ambiguidade (WEBSTER; KRUGLANSKI, 1994). A tolerância para a ambiguidade 

consiste na disposição geral que influencia amplamente a cognição, as atitudes e o 

comportamento, na medida em que a baixa tolerância para a ambiguidade é caracterizada pela 

rigidez, autoritarismo e etnocentrismo (ABBE, GULICK, HERMAN, 2007). 

Como exemplo, nas empresas presentes em sociedades caracterizadas pela 

preferência de se evitar a incerteza, os funcionários geralmente não tomam iniciativas 

representadas pelas suas próprias ideias sem a aprovação prévia de seus superiores - nesse 

sentido, os indivíduos acreditam que o desvio da hierarquia organizacional impõe incerteza 

sobre eles e que tal violação irá resultar em punição. As atividades são cuidadosamente 

estruturadas e o poder, centralizado. O controle é imposto pelo uso de instruções detalhadas 

(HOFSTEDE, 1980).  

Em contrapartida, os indivíduos que fazem parte de culturas com maior aceitação 

à incerteza reconhecem mais facilmente o valor das atividades e das ideias inovadoras – e, 

nesse sentido, a inovação requer a tomada de decisões sob condições de incerteza. Tais 

culturas não demandam altos níveis de evidências documentadas como requisito para a 

tomada de decisões, ao mesmo tempo em que são menos ligadas a mecanismos formais 

representados por planos e projetos, além de serem mais dispostas a realizar tentativas sem a 

garantia de sucesso das ações (HOROVITZ, 1978; SHANE, 1995).  

Adicionalmente, membros de sociedades com maior aceitação à incerteza tendem 

a ser menos conformistas ao acreditarem que as pessoas devem ter a possibilidade de seguir 

suas próprias crenças, a despeito das normas sociais prevalentes. Os membros de tais 

sociedades são mais dispostos a correr riscos e são menos propensos à necessidade de 

segurança e estabilidade, ao mesmo tempo em que valorizam a importância da autonomia e 

são mais tolerantes às diferentes ideias (HOFSTEDE, 1980).  

Ademais, indivíduos capazes de reagir a situações novas e incertas com mínimo 

incômodo relatam mais sentimentos positivos em relação a suas experiências interculturais, 
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fator que proporciona menor grau de choque-cultural em relação aos indivíduos que reagem a 

situações ambíguas com grande desconforto (NISHIDA, 1985). 

 

Dado o esclarecimento dos construtos que compõem o Instrumento de 

Competências Interculturais, cabe esclarecer que seus respectivos itens estão distribuídos da 

seguinte forma: Vontade de se Envolver (8 itens), Flexibilidade Cognitiva (12 itens), Controle 

Emocional (4 itens), Tolerância à Incerteza (7 itens), Autoeficácia (8 itens) e Empatia 

Etnocultural (8 itens). A Figura 5 apresenta o modelo do instrumento CCCI, suas dimensões e 

respectivas quantidades de itens. 

 

 
Figura 5 – Modelo das seis dimensões representativas do instrumento CCCI. 
Fonte: Elaborada pelo autor.  
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Em relação às características do modelo do estudo, os indicadores são de natureza 

reflexiva, dado que a direção de causalidade parte do construto para seus indicadores. Nesse 

sentido, eventuais mudanças no construto irão ocasionar alterações em seus respectivos itens. 

Assim, os indicadores de determinado construto compartilham um mesmo tema; a retirada de 

um item não irá alterar o domínio conceitual do construto. Além disso, é esperado que os 

indicadores (itens) covariem uns com os outros (JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 

2003).  

A Figura 6 apresenta um resumo das características dos instrumentos abordados, 

todos relativos à proposta de competências interculturais. Considerou-se o uso do CCCI na 

medida em que outros instrumentos existentes são proprietários (administrados por 

consultorias para variados fins), as dimensões propostas são de contexto geral (não se 

restringem ao contexto militar) e que não existem, em âmbito nacional, instrumentos similares 

voltados à proposta da competência intercultural. 
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Instrumento Dimensões Avaliadas Autores Comentários 

Cross-Cultural 
Competence 

Inventory (CCCI) 

Vontade de se envolver, 
flexibilidade cognitiva, 

controle emocional, 
autoeficácia, tolerância 

à incerteza, empatia 
etnocultural. 

Ross et al. 
(2009) 

O instrumento foi desenvolvido 
inicialmente para ser aplicado a 
militares americanos, de modo a 

contribuir na formação de 
competências interculturais como 
prioridade no âmbito militar, dada 

a preocupação com a falta de 
preparo para a condução de 

operações estrangeiras. 

Munroe Multicultural 
Attitude Scale 
Questionnaire 

(MASQUE) 

Conhecimento (know), 
Empatia (care), 

Experiência ativa (act). 

Munroe e 
Pearson 
(2006) 

O objetivo do estudo foi 
desenvolver e validar resultados 

pautados pelo modelo 
transformativo de Banks (1999) 

como base para os estágios 
correspondentes de 

desenvolvimento e formação de 
atitude. 

Intercultural 
Development 
Inventory (IDI) 

Competência 
Intercultural - habilidade 

de pensar e agir de 
modo 

interculturalmente 
apropriado. 

Hammer, 
Bennett e 
Wiseman 

(2003) 

Os autores argumentam que para a 
maior sensitividade intercultural é 

necessário maior competência 
intercultural. O instrumento 
consiste em três orientações 

etnocêntricas em que a própria 
cultura é considerada central para 

a realidade 
(negação/defesa/minimização). 

Outras três dimensões 
etnorelativas considera a 

experiência no contexto de outras 
culturas 

(aceitação/adaptação/integração). 

Cross-Cultural 
Adaptability Inventory 

(CCAI) 

Flexibilidade, resiliência 
emocional, acuidade, 
autonomia pessoal. 

Kelley e 
Myers 
(1995) 

Desenvolvido como ferramenta de 
avaliação da efetividade individual 

na interação e comunicação 
intercultural. Os autores assumem 

que aqueles que estejam se 
adaptando a novas culturas 

deveriam compartilhar os mesmos 
tipos de experiências e 

sentimentos. 
Figura 6 – Características dos instrumentos voltados à competência intercultural. 
Fonte: Elaborada pelo autor.  
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4 METODOLOGIA 

 

Com relação à necessidade de classificar a presente pesquisa, seu propósito 

adequa-se à definição analítica (ou explanatória) como forma de ir além da proposta 

descritiva. A pesquisa descritiva é conduzida a verificar e examinar o fenômeno como ele 

existe, usada para identificar e obter informações das características de um problema em 

particular. Em contrapartida, mais do que descrever e analisar, a pesquisa analítica visa o 

entendimento do fenômeno pela descoberta e mensuração causal entre determinadas relações. 

Um elemento importante da pesquisa explanatória é a identificação e controle de variáveis, 

características do fenômeno que podem ser observados e mensurados (COLLIS; HUSSEY, 

2009). Dessa forma, o estudo visa ao estabelecimento de escalas a um conceito subjetivo por 

natureza, as competências interculturais, atribuindo-lhe diferentes características e variáveis 

de representação para comparação de seu grau em estudantes universitários brasileiros.  

A respeito da lógica do estudo, esta recai sobre o conceito de pesquisa dedutiva, 

que consiste em uma estrutura conceitual e teórica a ser testada empiricamente. Nesse sentido, 

instâncias particulares são deduzidas de inferências gerais; por esse motivo, o método 

dedutivo move-se do geral para o particular, o que envolve a coleta de dados específicos que a 

teoria existente identificou como sendo importante (COLLIS; HUSSEY, 2009). 

Relativamente à coleta de dados, por tratar-se de pesquisa descritiva, os dados 

primários são obtidos por surveys de grande escala para a validação dos modelos e conceitos 

propostos. Existem diversas estratégias para o desenvolvimento e refinamento dos 

instrumentos de mensuração e a relevância de determinada estratégia irá depender do 

fenômeno científico considerado. Dada a natureza das variáveis latentes (que não podem ser 

observadas ou quantificadas diretamente), os construtos são representações abstratas que 

somente podem ser acessadas de forma indireta. A avaliação indireta desses construtos é 

realizada por medidas pelas quais múltiplos itens ou indicações são usados para mensurar o 

construto, ou seja, para compor a sua escala. A mensuração de construtos envolve 

classificações e definem as categorias dos objetos em relação a dado atributo (NETEMEYER, 

BEARDEN, SHARMA, 2003).  

Nas ciências sociais, muitas vezes os objetos considerados são pessoas, e seus 

atributos são as características particulares que serão mensuradas. A distinção é importante 

para enfatizar a natureza abstrata das medições de caráter social e psicológico e, sob esse 

aspecto, os atributos são abstraídos das pessoas. Na medida em que as teorias das ciências 

sociais se desenvolvem, faz-se necessário testá-las objetivamente em sua evolução, 
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requerendo-se a operacionalização dos construtos de interesse. Os construtos latentes 

necessitam de elaboração profunda sobre seu nível de abstração e especificidade 

(NETEMEYER, BEARDEN, SHARMA, 2003).  

Nesse sentido, a testagem consistirá na mensuração dos construtos de 

competências interculturais que consideram as particularidades da cultura nacional relatados 

pela amostra de 268 estudantes universitários. Desse modo, procura-se atender o rigor do 

método científico, na medida em que a testagem crítica e analítica é o modo de se chegar às 

conclusões de pesquisa, possibilitando a expansão do conhecimento e criteriosa tomada de 

decisão (HAIR JR. et al., 2005). 

Dada a dificuldade de mensurar atitudes, opiniões e percepções, foram definidas 

as variáveis (itens) de natureza mais concreta que em conjunto fornecerão os escores 

numéricos dos construtos, representados por conceitos mais amplos. Para tanto, deve-se 

garantir que as variáveis selecionadas possam mensurar os construtos de modo preciso e 

coerente. Conforme Hair Jr. et al (2005), o nível de precisão está associado com o termo 

validade, enquanto que a ideia de coerência está ligada ao termo confiabilidade.  

 

4.1 CONFIABILIDADE 

 

A confiabilidade consiste na avaliação do grau de consistência entre as medidas 

de uma variável. Em um questionário survey, a confiabilidade frequentemente se associa com 

a adoção de escalas de itens múltiplos, que consistem de vários indicadores voltados a um 

conceito: quanto mais fortes as correlações, maior será a confiabilidade da escala (HAIR JR. 

et al, 2005).  

Uma medida de confiabilidade comumente utilizada é a consistência interna, em 

que os itens da escala devem medir o mesmo construto e, dessa forma, ser altamente 

intercorrelacionados – isso porque nenhum item de maneira isolada mede perfeitamente um 

conceito. O alfa de Cronbach é a medida mais amplamente usada, cujo limite inferior 

geralmente aceito é de 0,70, apesar de, em pesquisa exploratória, poder diminuir para 0,60.  

Assim, a confiabilidade está associada à busca da coerência, e a consistência interna é uma de 

suas representações, relacionando-se à homogeneidade dos itens dentro de uma dada escala 

(COSTA, 2011).  

As críticas acerca do uso do coeficiente alpha referem-se à possibilidade de 

geração de medidas elevadas pela utilização de variáveis redundantes, gerando elevada 

correlação. Nesse caso, o valor do alpha dará a indicação do nível de redundância entre os 
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itens, e não de sua consistência interna. Para evitar essa situação, é esperado que os itens 

cubram as facetas que variam com o construto. Outra crítica está relacionada à influência do 

número de itens da escala: quanto maior o número de itens, maior tenderá a ser o valor do 

coeficiente alpha (COSTA, 2011). 

 

4.2 VALIDADE 

 

A validade é o “grau em que uma escala ou um conjunto de medidas representa 

com precisão o conceito de interesse” (HAIR JR. et al, 2005, p. 112). A validade de conteúdo 

(ou validade de expressão) avalia de modo subjetivo a correspondência entre os itens e o 

conceito, no intuito de garantir que os itens da escala abordem não somente questões teóricas, 

mas também empíricas e práticas. As formas que podem ser empregadas consistem em 

julgamentos de especialistas e pré-testes com diferentes sub-populações. Assim, a validade 

relaciona-se à precisão do processo de mensuração e ao grau com que as escalas adotadas no 

questionário medem o objeto avaliado. 

 

4.2.1 Validade de conteúdo e validade de face 

 

O conceito de validade de conteúdo “consiste em julgar em que proporção os itens 

selecionados para medir uma construção teórica representam bem todas as facetas importantes 

do conceito a ser medido” (ALEXANDRE; COLUCI, 2011, p. 3063). Essa visão indica que 

deve haver a preocupação em garantir que as perguntas do instrumento sejam representativas 

considerando-se todas as questões que poderiam ser elaboradas em relação ao mesmo tópico. 

A validade de conteúdo diz respeito à habilidade da escala para medição; 

considerada fase importante nos processos de construção e adaptação de instrumentos de 

medida. A decisão referente ao método de coleta de dados depende das particularidades da 

pesquisa e da seleção de instrumentos de medidas adequados e precisos, de modo a garantir a 

confiabilidade dos indicadores (ALEXANDRE; COLUCI, 2011).  

De modo mais abrangente, a validade de conteúdo avalia a relevância e 

representatividade dos elementos de um instrumento, que consistem nos aspectos de medição 

que podem influenciar sobre a coleta de dados. Como exemplo de elementos de um 

questionário, podem-se considerar as instruções, o formato das respostas e os itens (questões) 

de modo individual (HAYNES; RICHARD; KUBANY, 1995).  
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A validade verifica a capacidade de medição precisa de determinado fenômeno – 

ou seja, se o instrumento é coerente com o que se propõe a medir (CONTANDRIOPOULOS 

et al, 1999). Em relação às abordagens de realização da validade de conteúdo, a adaptação 

cultural de instrumentos de medidas não deve se pautar à simples tradução devido à existência 

de diferenças culturais e de linguagem. A diversidade existente entre as populações demonstra 

a necessidade de validação cultural dos instrumentos e de suas escalas. A tradução, adaptação 

e validação de um instrumento em pesquisas interculturais requer a adoção de rigorosa 

metodologia de modo a derivar uma medida válida e confiável do conceito de interesse sobre 

determinada população (SOUSA; ROJJANASRIRAT, 2011).  

Para a adaptação metodologicamente correta, os aspectos técnicos, linguísticos e 

semânticos devem assegurar a qualidade dos instrumentos (HUNT et al, 1991). Desse modo, a 

padronização internacional propõe as seguintes etapas para o processo de adaptação: tradução 

inicial, síntese, nova tradução para o idioma original, revisão e realização de pré-teste 

(BEATON et al, 2000; ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Apesar da importância da validade 

de conteúdo no processo de adaptação dos instrumentos de medidas, suas limitações residem 

no caráter subjetivo do processo (RUBIO et al, 2003).  

O principal propósito da elaboração de surveys é o fornecimento de informações 

precisas para embasamento mais adequado no momento de tomada de decisões. Para a 

precisão das informações fornecidas requer-se a criação adequada de questionários e atenção 

a suas etapas essenciais, a exemplo do desenvolvimento de questões de pesquisa que estejam 

de acordo com os objetivos, a definição da população alvo e da estrutura da amostra, a 

determinação do nível de mensuração, a determinação da estrutura e da apresentação do 

questionário e garantir o processo de organização dos questionários completados (HAIR JR. 

et al., 2005).  

Existem diferenças entre a tradução de um instrumento para um idioma-alvo e o 

desenvolvimento de novas medidas com base nos padrões de linguagem de um grupo cultural. 

Nuances culturais podem estar incorporadas à linguagem de forma que não são prontamente 

traduzíveis. Essa noção traz à tona a possibilidade de determinados grupos étnicos e culturais 

possuírem diferentes experiências qualitativas que não podem ser captadas por instrumentos 

de medida (OQUENDO, 1996).  

Em contrapartida, algumas medidas estabelecidas têm resistido ao teste do tempo 

e podem ser relevantes para grupos culturalmente diversos. De fato, as medidas estabelecidas 

podem fornecer o entendimento das limitações e a compatibilidade dos itens (questões) de 
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forma individual. O exame de resultados entre os membros de uma cultura em particular pode 

ser útil em demonstrar as forças e fraquezas do próprio teste (MASON, 2005). 

O ponto crucial da tradução linguística é que os métodos e instrumentos devem 

ser validados na população em estudo para garantir que os significados no idioma original e 

na versão traduzida sejam os mesmos. Instrumentos de avaliação válidos e confiáveis 

contribuem para minimizar os vieses de pesquisa, bem como seus desvios sistemáticos 

(VARRICCHIO, 1997).  

Um instrumento é linguisticamente equivalente se a tradução é feita palavra por 

palavra; já a equivalência conceitual implica que um item pode ser traduzido em palavras 

diferentes, porém seu significado original permanece intacto. Conforme Verricchio (1997), 

existem debates sobre a apropriação de mudanças em relação aos itens originais de uma 

escala validada.  

O questionário CCCI foi traduzido pela utilização da metodologia denominada 

back translation, buscando-se manter a equivalência conceitual de forma a disponibilizar o 

Instrumento de Competências Interculturais para a língua portuguesa para posterior aplicação 

a uma amostra de estudantes universitários brasileiros.  

A versão original do questionário em inglês foi traduzida por um professor 

brasileiro, especialista na área de competências e que morou nos Estados Unidos durante um 

ano. Posteriormente, o instrumento traduzido foi revisado e vertido novamente para o inglês 

por um professor americano, especialista em gestão multicultural e fluente na língua 

portuguesa por ter morado no Brasil por mais de dois anos. Como última etapa, o instrumento 

vertido para o inglês foi comparado à versão original com o intuito de verificar a equivalência 

das duas versões. A tarefa foi solicitada a uma professora brasileira familiarizada com a 

linguagem da Administração e, assim, verificou-se o conteúdo dos dois questionários para 

confirmação das semelhanças e identificação das possíveis divergências de interpretação. 

Não houve problemas no entendimento das perguntas, exceto em diferenças na 

tradução em duas questões, cujas soluções foram propostas pela professora. Dessa forma, 

procederam-se os ajustes necessários para a obtenção de uma única versão em português, 

garantindo-se a equivalência de sentido sugerida pela metodologia back translation (PRIETO, 

1992).  

Por sua vez, pela validade de face é realizada a análise da forma como o 

instrumento se apresentará para medição. Essa proposta de validação refere-se à adequação do 

conteúdo expresso nos enunciados dos itens e se estes refletem de fato o que se pretende 

medir, buscando-se dessa forma a praticidade do instrumento (COSTA, 2011). O instrumento 
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CCCI possui seus enunciados adequados à escala Likert; pelo processo de back translation 

buscou-se verificar também a correção gramatical dos itens que, por sua vez, foram dispostos 

pelo modo aleatório de forma a evitar a apresentação em bloco de questões referentes a um 

mesmo construto. Dessa forma, não foram verificados problemas de itens não respondidos 

(missing values) no decorrer do levantamento de dados da amostra de estudantes 

universitários.  

 

4.2.2 Validade de critério 

 

A validade de critério consiste na avaliação de quanto o conjunto de itens é 

conceitualmente aderente e adequado ao construto. Afere-se essa validade, operacionalmente, 

comparando estatisticamente a mensuração pela escala sendo validada com os resultados de 

outra, para a qual se tenha a expectativa de variação conjunta. A validade de critério envolve a 

validade preditiva e a validade de critério simultânea. A primeira refere-se a capacidade da 

escala de prever resultados futuros. A segunda refere-se à capacidade da escala se comportar 

como esperado (COSTA, 2011).  

 

4.2.2.1 Validação preditiva 

 

Nos processos de validação preditiva busca-se a comparação de determinados 

resultados com comportamentos verificados em outras situações. Esses comportamentos 

tornam-se a definição daquilo que se pretende avaliar originalmente, sendo que tais situações 

formam o que denomina de “critério”. Tais concepções relacionam a validade aos resultados 

que se pretende verificar (BESSA, 2007). Para a presente proposta realizou-se um pré-teste do 

instrumento de competências interculturais por meio da aplicação do questionário junto a 20 

estudantes membros da AIESEC para posterior comparação dos resultados com a percepção 

que seus gestores possuem em relação a cada uma das características avaliadas pelo 

instrumento. 

Para o processo de validação do questionário voltado ao mapeamento de 

competências interculturais de estudantes pensou-se em realizar uma aproximação à validade 

de critério através da comparação entre as medidas de CCCI feitas pelos próprios 

respondentes e por pessoas que os conhecessem bem, nos aspectos avaliados pela escala. Isso 

foi realizado junto a uma amostra de vinte jovens que estagiam numa organização de jovens 

universitários denominada AIESEC. Esse organismo consiste em uma rede global voltada ao 
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desenvolvimento da liderança de seus membros por meio de intercâmbios profissionais. 

Trata-se de uma plataforma internacional independente e sem fins lucrativos, gerida 

integralmente por estudantes universitários e recém-formados (AIESEC, 2012). 

As atividades do grupo são voltadas à busca de oportunidades de intercâmbios; 

sua realização contribui para o desenvolvimento das habilidades de seus membros, dentre as 

quais a AIESEC (2012) considera como principais: 

 

a) Liderança: oportunidade de liderar equipes em diversas áreas, além da 

realização de planejamentos e de tomada de decisões; 

b) Habilidades multi-funcionais: consistem em experiências práticas em todas as 

fases do funcionamento de uma organização, a exemplo do relacionamento com clientes, 

recrutamento e seleção, avaliações de performance e gestão de projetos; 

c) Efetividade: os integrantes investem entre 15 e 30 horas semanais à 

organização, ao mesmo tempo em que lidam com faculdade, família e outras atividades. 

Nesse sentido, aprendem a administrar o tempo e a realizar tarefas simultaneamente; 

d) Responsabilidade social: por meio do desenvolvimento de projetos de cunho 

social, os membros têm a oportunidade de se tornar indivíduos socialmente responsáveis; 

e) Diversidade e internacionalismo: dada a gestão dos programas de intercâmbio e 

a interação em plataformas on-line, os membros diariamente se comunicam com pessoas de 

diversas partes do mundo, fator importante para o trabalho eficaz em ambientes 

diversificados; 

f) Auto-consciência: a organização provê suporte para que os integrantes possam 

traçar metas pessoais e desenvolver sua perspectiva de vida.  

 

Dentre seus objetivos principais, a AIESEC busca o desenvolvimento de líderes 

que irão causar um impacto positivo na sociedade e, para tanto, a organização possui, em sua 

estrutura organizacional, universitários que lideram equipes de no mínimo três pessoas 

(BARRETO; VIANA, 2009). O participante do programa de Jovens Líderes gerencia um time 

e desenvolve competências relacionadas ao trabalho em equipe e às relações interpessoais e 

profissionais (AIESEC, 2012). 

Os resultados da proposta de validação são apresentados no Capítulo 5. 
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4.3 COLETA DE DADOS 

 

A aplicação do questionário foi realizada via internet pelo uso da ferramenta 

online Survey Monkey. Obteve-se pelo Departamento de Intercâmbios da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing a base de dados de estudantes intercambistas recém-retornados do 

período de estudos no exterior. Dessa forma, o instrumento foi divulgado pelos canais 

institucionais (e-mail acadêmico e plataforma Blackboard) no decorrer do segundo semestre 

do ano de 2012.  

A primeira parte esteve composta por 47 questões formuladas pela escala Likert 

de sete pontos. Tais questões representam os seis construtos voltados à ideia de competência 

intercultural conforme os critérios de Ross et. al. (2009) ao formularem o questionário CCCI. 

Buscou-se o grau de concordância dos respondentes com cada afirmação, em uma escala de 1 

(discordo totalmente) a 7 (concordo plenamente). Do total de 47 itens, 12 foram formulados 

em ordem inversa.  

Na segunda etapa do questionário, o estudante respondia à seguinte questão:  

 

- Você estudou no exterior durante a graduação?  

 

Por meio dessa pergunta pretendeu-se separar a amostra em grupos de 

intercambistas e não-intercambistas. Desse modo, busca-se verificar se existem diferenças 

estatísticas, por construto, entre os resultados dos dois grupos e quais construtos se destacam 

no grupo que estudou no exterior.  

Por fim, a última parte do questionário considerou questões de cunho demográfico 

(idade, gênero, semestre, curso e renda familiar mensal média), de forma a identificar o perfil 

da amostra de estudantes respondentes. Não foi solicitada a inclusão de quaisquer dados 

pessoais dos respondentes, de modo a não identifica-los e garantir a confidencialidade da 

pesquisa. O questionário completo é apresentado no Apêndice A. 

 

4.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE MULTIVARIADA  

 

Pode-se estabelecer que a análise multivariada consiste na medição, explicação e 

previsão do grau de relacionamento entre as variáveis estatísticas. “Para ser considerada como 

multivariada, as variáveis devem ser inter-relacionadas de maneira que seus diferentes efeitos 

não podem ser significativamente interpretados de forma separada” (HAIR JR. et al, 2005, p. 
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26-7). Como exemplo de técnica multivariada tem-se a análise fatorial, voltada à identificação 

da estrutura subjacente de um conjunto de variáveis.  

 
A Análise Fatorial consiste em uma técnica de interdependência adequada para 
examinar as relações entre variáveis e a criação de escalas múltiplas. A ‘busca por 
estrutura’ com a análise fatorial pode revelar inter-relações substanciais entre 
variáveis e fornecer uma base objetiva para o desenvolvimento do modelo conceitual 
e uma melhor parcimônia entre as variáveis em uma análise multivariada (HAIR JR. 
et al, 2005, p. 47).  
 

Além disso, a Análise Fatorial é uma ferramenta diagnóstica voltada não somente 

à preparação de dados para análise; trata-se também de um meio adequado para a redução de 

dados e construção de escalas úteis para aplicação em outras técnicas multivariadas. A análise 

fatorial analisa a estrutura das inter-relações (correlações) entre determinadas variáveis que, 

nesse caso, é representada por respostas de questionários. Tal análise define um conjunto de 

dimensões latentes comuns denominadas fatores. Dessa maneira, é possível identificar 

separadamente as dimensões da estrutura e sua influência sobre a explicação de cada variável 

para, dessa forma, conseguir-se a redução dos dados. Assim, os dados são descritos em um 

menor número de conceitos em relação às variáveis individuais originais (HAIR JR. et al, 

2005).  

A análise fatorial contribui com a seleção de subconjuntos representativos de 

variáveis ou na criação de novos conceitos voltados a substituir as variáveis originais. A 

análise consiste em uma técnica de interdependência, voltada à identificação de estrutura. Os 

itens altamente correlacionados passam a ser considerados um “elemento” da dimensão 

original mais ampla. Dessa forma, as novas dimensões podem ser interpretadas e descritas 

mais facilmente. 

 
A análise fatorial é uma técnica de interdependência na qual todas as variáveis são 
simultaneamente consideradas, cada uma relacionada com todas as outras. Na 
análise fatorial, as variáveis estatísticas (fatores) são formadas para maximizar seu 
poder de explicação do conjunto inteiro de variáveis, e não para prever uma variável 
dependente (HAIR JR. et al, 2005, p. 92).  

 
No que concerne à análise dos itens e à avaliação da confiabilidade, a tarefa é 

determinar se alguns dos itens precisam ser eliminados das escalas. Os itens negativamente 

correlacionados devem ser removidos, o mesmo ocorrendo com aqueles que não estiverem  

fortemente correlacionados com a soma dos itens remanescentes. Outro atributo desejável é 

que os itens incluam variância elevada. Após a identificação de itens problemáticos, a 

confiabilidade de cada escala será analisada pelo alfa de coeficiente (CADOGAN; 

DIAMANTOPOULOS; MORTANGES, 1999). 
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4.4.1 Critérios para o número de fatores a extrair 

 

Uma vez aplicada a análise fatorial e obtido os fatores, seus escores foram 

utilizados para explicar a variável-resposta binária denominada “intercâmbio”. Por se tratar de 

uma variável-resposta binária, a técnica utilizada foi a regressão logística, que será abordada 

mais adiante. 

O conceito de dimensionalidade pode ser definido como o número de fatores 

comuns (ou construtos latentes) necessários para garantir a relação entre as variáveis. 

Portanto, a análise de fatores é um método apropriado para a avaliação da dimensionalidade 

dos construtos e, para esse objetivo, pode-se optar pela análise exploratória de fatores, pela 

análise confirmatória de fatores ou pela utilização de ambas como técnicas de avaliação 

(NETEMEYER; BEARDEN; SHARMA, 2003).  

A suposição implícita que envolve o uso da análise exploratória de fatores é a de 

que o pesquisador geralmente possui limitada ideia a respeito da dimensionalidade dos 

construtos ou sobre quais itens pertencem ou carregam determinados fatores. Tal análise é 

utilizada para que seja gerado o conhecimento das dimensionalidades potenciais de itens e 

escalas. Desse modo, “o número de fatores que representam as correlações entre as variáveis 

representa a dimensionalidade de um conjunto de variáveis” (NETEMEYER; BEARDEN; 

SHARMA, 2003, p. 28).   

A análise confirmatória testa a hipótese de que algum modelo de fatores se ajusta 

aos dados. O número de fatores, a estrutura de fatores e a relação entre fatores são 

especificados a priori. Subsequentemente, itens das escalas existentes serão modificados e 

complementados para a adequação da proposta. 

Por se tratar de condição sine qua non para a análise de validação da escala, foi 

realizada uma extração que forçasse a obtenção de seus respectivos fatores. As soluções dos 

fatores são extraídas por ordem de importância: o primeiro fator tende a representar, de forma 

geral, praticamente toda a variável com carga significante, explicando dessa forma a quantia 

maior de variância. A quantia residual de variância é explicada em porções menores pelo 

segundo fator e pelos seguintes. Dessa forma, o efeito de rotacionar a matriz fatorial tem 

como intuito redistribuir a variância dos primeiros fatores para os últimos para atingir-se um 

padrão fatorial mais simples e mais significativo, melhorando a interpretação das soluções 

(HAIR JR. et al, 2005). 
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O método utilizado para a extração foi o de componentes principais, que 

afrouxam as suposições de linearidade, normalidade e homoscedasticidade que existem, por 

exemplo, na extração por máxima verossimilhança.  

 

4.4.2 Regressão Logística: variável dependente binária 

 

A regressão logística prevê, de forma direta, a probabilidade de um evento 

ocorrer. Os valores de probabilidade devem ser limitados e representar qualquer valor entre 

zero e um e, para definir essa delimitação, a regressão logística usa a relação assumida entre 

as variáveis independente e dependente representada por uma curva em forma de S.  

Em primeiro lugar, para estimar os coeficientes em um modelo de regressão 

logística, a curva deve ajustar-se aos dados reais, que em suma representam um evento que 

acontece ou não (0 ou 1). Os eventos apresentados na amostra são representados como 

observações no topo ou na base do gráfico. O eixo X representa os eventos que ocorrem em 

cada valor da variável independente. 

 
Uma das vantagens da regressão logística é que é necessário saber apenas se um 
evento ocorreu para então usar um valor dicotômico como variável dependente. A 
partir desse valor dicotômico, o procedimento prevê sua estimativa da probabilidade 
de que o evento ocorrerá ou não. Se a probabilidade prevista for maior que 0,50, 
então a previsão será sim, caso contrário será não. O procedimento que calcula o 
coeficiente logístico compara a probabilidade de um evento ocorrer com a 
probabilidade de ele não ocorrer (HAIR JR. et al, 2005, p. 233). 

 

Os coeficientes estimados são as medidas das variações na proporção das 

probabilidades, que são utilizadas no cálculo da razão de chances. Um coeficiente positivo 

aumenta a probabilidade, ao passo que um valor negativo diminui a probabilidade prevista.  

Pela regressão logística também é possível testar a hipótese de que um coeficiente 

possui valor diferente de zero – nesse sentido, zero indica que um determinado construto não 

é relevante para explicar o fato do estudante ter realizado intercâmbio. Enquanto que na 

regressão múltipla utiliza-se o valor t para avaliar a significância de cada coeficiente, a 

regressão logística usa a estatística Wald, que fornece a significância estatística para cada 

coeficiente estimado. 
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5 DESCRIÇÃO, INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

 

A partir do encerramento da coleta de dados, 268 questionários compuseram a 

amostra final. Dessa quantidade, 105 (39,18%) o foram por alunos do gênero masculino e 157 

(58,58%) do feminino. Houve seis questionários sem a indicação do gênero.  

Considerando todos os respondentes, houve maior participação de estudantes dos 

seguintes cursos: 116 alunos de Relações Internacionais (43,28%), 74 de Comunicação 

(27,61%), 30 de Administração (11,19%). O autor atribui a maior proporção de alunos de 

Relações Internacionais entre os respondentes ao maior interesse desses na mobilidade 

internacional e ao fato dele, professor, ter maior acesso ao corpo docente do curso que, em 

função disso, estimulou mais intensamente os alunos desse curso a participarem da pesquisa.  

No grupo de intercambistas, composto por 131 estudantes, constatou-se que os 

principais países de destino foram Estados Unidos (15,27%), Canadá (13,74%), Espanha 

(11,45%) e Portugal (8,4%). 

O Apêndice B mostra a composição do perfil da amostra entre intercambistas e 

não intercambistas, conforme indicadores de gênero, idade, semestre vigente, curso e renda, 

além da indicação dos demais países de destino daqueles que viajaram. 

Com relação ao tamanho da amostra, vários autores recomendam que esta seja ao 

menos dez vezes maior que o total de itens operacionalizados em conjunto, o que significaria 

que a realizada é cerca de 50% menor que a recomendada (HAIR JR. et al., 2005). No 

entanto, quando se operacionalizam as dimensões em separado, mesmo amostras com 150 a 

200 elementos podem ser considerados suficientes (COSTA, 2011, p. 206). 

Um procedimento usual de análise dos dados coletados é verificar se as médias 

das variáveis estão próximas dos pontos extremos da escala. Isso sugere fragilidade do item e 

“recomenda cuidado adicional” (COSTA, 2011, p. 213). A análise do desvio–padrão é outro 

cuidado. Desvios-padrão pequenos podem indicar que os itens não variam e, portanto, 

acrescentam pouca informação. Variações muito grandes podem indicar erros de digitação ou 

outros tipos de erro com o item. As Tabelas de 2 a 7 apresentam essas estatísticas para os 

vários itens da escala, separados para intercambistas e não-intercambistas, no intuito de 

demonstrar as médias por item de cada grupo.  
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Verifica-se que, pelo dados relativos a “Vontade de se Envolver”, o grupo de 

estudantes intercambistas possui médias maiores em sete dos oito itens do construto, em 

especial nos itens que, em sua descrição, fazem menção direta ao contexto intercultural (gosto 

por conhecer outros países e busca pela interação com pessoas de outras culturas).  
 
Tabela 2 - Estatísticas descritivas do componente da Vontade de se Envolver. 

Item n  Média Desvio-padrão 

Redação Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

1. Eu gostaria de conhecer outras 
culturas que não me são familiares. 131 137 6,70 6,36 0,73 1,17 

7. Quando vejo alguém que 
conheço, geralmente paro e 
converso com ele. 

131 137 5,20 4,99 1,44 1,46 

13. Gosto muito de viajar para 
outros países. 131 137 6,85 6,48 0,47 1,07 

19. Gosto de estar com grupos de 
amigos. 131 137 5,98 6,12 1,27 1,18 

25. Busco oportunidades de falar 
com indivíduos de outras culturas a 
respeito de suas experiências. 

131 137 6,11 5,74 1,26 1,37 

30. Tenho a tendência de puxar 
conversa com pessoas em uma fila 
ou que estejam ao meu lado no 
avião. 

131 137 4,09 3,75 2,02 1,98 

35. Gosto de falar em grandes 
reuniões com amigos e conhecidos. 131 137 5,26 5,18 1,61 1,58 

40. Eu gosto de interagir com 
pessoas de diferentes culturas. 131 137 6,52 6,24 0,91 1,07 

Fonte: Cálculos realizados pelo autor. 

 
Em relação aos resultados da “Flexibilidade Cognitiva”, verifica-se que o grupo 

de intercambistas obteve médias maiores em sete dos doze itens relativos ao construto. Os 

indicadores dessa dimensão são voltados à postura perante a resolução de problemas e à 

valorização das diferentes ideias e opiniões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



59 
 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas do componente da Flexibilidade Cognitiva. 
Item n  Média Desvio-padrão 

Redação Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

2. Sei obter de outras pessoas 
ideias de como realizar uma tarefa. 131 137 5,90 5,58 0,85 1,10 

8. Se minha abordagem para um 
problema não está funcionando 
com alguém, posso facilmente 
mudar minha tática. 

131 137 5,15 4,93 1,10 1,26 

14. Tenho diferentes formas de 
trabalho com diferentes pessoas. 131 137 5,50 5,58 1,33 1,29 

20. Pessoas possuem métodos 
diferentes que podem ser 
igualmente bem sucedidos na 
resolução de problemas. 

131 137 6,27 6,38 1,21 1,00 

26. Quando tento solucionar um 
problema sou capaz de prever as 
consequências de longo prazo 
decorrentes de minhas ações. 

131 137 4,97 4,99 1,31 1,36 

31. Sempre vejo diversas possíveis 
soluções para os problemas que 
enfrento. 

131 137 4,94 4,77 1,22 1,28 

36. Ao pensar sobre um problema, 
considero as diferentes opiniões 
possíveis. 

131 137 5,73 5,66 1,14 1,16 

41. Gosto de apresentar novos 
planos e novas ideias. 131 137 5,98 5,87 1,06 1,12 

44. As ideias de nossa sociedade 
sobre o certo e o errado podem não 
ser corretas para todas as pessoas 
do mundo. 

131 137 6,53 6,66 1,07 0,74 

45. Mesmo depois de ter tomado 
minha decisão sobre algo, estou 
sempre aberto a considerar 
diferentes opiniões. 

131 137 5,83 5,85 1,06 1,35 

46. Acredito que o tempero da vida 
é a variedade.  

131 137 6,00 5,73 1,25 1,40 

47. Ao considerar a maioria das 
situações de conflito, geralmente 
consigo entender as posições de 
ambos os lados.  

131 137 5,76 5,54 1,23 1,35 

Fonte: Cálculos realizados pelo autor. 

 

Quanto aos resultados dos dados da dimensão do “Controle Emocional”, verifica-

se equilíbrio entre as médias dos intercambistas e não-intercambistas; os quatro itens fazem 

menção sobre a mudança de pensamento em relação a determinadas situações, sejam elas 

positivas ou negativas. 
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Tabela 4 - Estatísticas descritivas do componente do Controle Emocional 
Item n  Média Desvio-padrão 

Redação Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

3. Quando quero evitar emoções 
negativas (ira, frustração, ou tristeza), 
mudo a maneira de pensar sobre uma 
situação. 
 

131 137 4,98 4,96 1,50 1,71 

9. Para controlar minhas emoções 
mudo a maneira como penso a respeito 
da situação em que me encontro. 
 

131 137 4,72 4,67 1,40 1,61 

15. Para sentir mais emoções positivas 
(felicidade ou divertimento), mudo o 
assunto sobre o qual estou pensando. 
 

131 137 4,97 4,93 1,57 1,63 

21. Para sentir menos emoções 
negativas (tristeza, frustração ou ira), 
mudo o assunto sobre o qual estou 
pensando. 

131 137 4,74 4,91 1,51 1,55 

Fonte: Cálculos realizados pelo autor. 

 
Os itens relativos à “Tolerância à Incerteza” foram formulados em ordem inversa. 

O grupo de intercambistas apresentou menores médias em seis dos sete indicadores, refletindo 

a menor propensão desse grupo ao estabelecimento de rotinas e menor incômodo ou 

desconforto em relação às intenções de outras pessoas. 

 
Tabela 5 - Estatísticas descritivas do componente da Tolerância à Incerteza. 

Redação n  Média Desvio-padrão 

Item Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

Inter-
cambistas 

Não-
intercambistas 

4. Gosto de ter um plano e um lugar 
para tudo. 131 137 4,54 4,86 1,66 1,66 

10. Prefiro estar com pessoas que me 
são familiares por saber o que esperar 
delas. 

131 137 3,75 4,14 1,60 1,69 

16. Não gosto de me colocar em 
situações sem saber o que esperar 
delas. 

131 137 3,31 4,22 1,59 1,61 

22. Quando estabeleço uma rotina 
consistente me sinto mais capaz de 
aproveitar a vida. 

131 137 4,05 4,53 1,82 1,60 

27. Acredito que método e organização 
são as características mais importantes 
de um bom estudante. 

131 137 4,91 5,41 1,66 1,46 

32. Sinto-me desconfortável quando 
não entendo a razão pela qual um 
evento ocorreu na minha vida. 

131 137 4,92 4,85 1,65 1,64 

37. Fico incomodado quando o 
pensamento ou a intenção de alguém 
não me são claros. 

131 137 4,76 5,14 1,47 1,58 

Fonte: Cálculos realizados pelo autor. 
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Dentre os itens voltados à dimensão da “Autoeficácia”, o grupo de intercambistas 

apresentaram médias maiores em sete dos oito itens voltados a essa caraterística, 

especialmente em relação à confiança em lidar com situações incomuns e à capacidade de 

socializar com as pessoas de diferentes culturas. 

 
Tabela 6 - Estatísticas descritivas do componente da Autoeficácia. 

Item n  Média Desvio-padrão 

Redação Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

5. Sempre consigo solucionar problemas 
difíceis se me esforço o bastante. 131 137 5,56 5,44 1,10 1,12 

11. Sempre consigo lidar com o que me 
aparece, independentemente do que seja. 131 137 4,72 4,55 1,46 1,32 

17. Sei lidar bem com eventos 
inesperados. 131 137 5,21 4,96 1,31 1,38 

23. Tenho facilidade de manter meus 
intuitos e alcançar meus objetivos. 131 137 5,15 5,09 1,30 1,36 

28. Sou capaz de permanecer calmo ao 
enfrentar dificuldades porque confio nas 
minhas habilidades de enfrentamento. 

131 137 4,86 5,02 1,36 1,47 

33. Tenho confiança de que posso me 
acostumar a situações incomuns de vida 
em outras culturas. 

131 137 5,63 5,29 1,16 1,44 

38. Tenho certeza de que seria capaz de 
lidar com todo o stress de ajuste a uma 
cultura nova para mim. 

131 137 5,69 5,03 1,32 1,57 

42. Sou capaz de socializar com pessoas 
de diferentes culturas. 131 137 6,25 6,03 1,10 1,11 

Fonte: Cálculos realizados pelo autor. 

 

Por fim, avaliando-se os itens da “Empatia Etnocultural”, as questões 6, 12, 18, 39 

e 43 foram formuladas em ordem inversa. Verificando-se as médias, o grupo de 

intercambistas obteve menores valores em duas dessas cinco questões. Já dentre as questões 

formuladas em ordem direta (24, 29 e 34), o grupo de intercambistas obteve média maior em 

uma dessas três questões. Dessa forma, constata-se que o grupo de não-intercambistas obteve 

melhores resultados em cinco dos oito itens dessa dimensão. Os intercambistas apresentaram 

melhores médias nos itens que refletem a postura diante de piadas que descrevem outras 

culturas e em relação à menor dificuldade de colocarem-se no lugar de alguém de outra 

cultura. 
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Tabela 7 - Estatísticas descritivas do componente da Empatia Etnocultural. 

Item n Média Desvio-padrão 

Redação Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

Inter-
cambistas 

Não-inter-
cambistas 

6. Fico irritado quando pessoas de 
diferentes culturas ou etnias falam seu 
idioma nativo ao meu lado. 

131 137 2,39 1,99 1,58 1,34 

12. Tenho dificuldade de me colocar 
no lugar de alguém de outra cultura. 131 137 2,35 2,81 1,31 1,52 

18. É fácil entender qual seria a 
sensação de ser alguém de outra 
cultura. 

131 137 3,98 3,55 1,64 1,63 

24. Quando lido com pessoas de 
culturas diferentes, meu principal 
objetivo é compreender seus pontos de 
vista. 

131 137 5,45 5,51 1,24 1,19 

29. Lamento por pessoas de outras 
culturas ao pensar que alguém está 
levando vantagem sobre elas. 

131 137 4,82 4,94 1,86 1,76 

34. Fico ofendido quando ouço piadas 
ou gírias para descrever pessoas de 
outros grupos étnicos ou culturas. 

131 137 4,58 4,34 1,70 1,97 

39. Fico impaciente ao me comunicar 
com pessoas de diferentes culturas 
mesmo que elas se comuniquem muito 
bem. 

131 137 2,13 2,00 1,47 1,29 

43. Eu raramente penso no impacto das 
piadas sobre os membros de diferentes 
culturas.  

131 137 2,94 3,15 1,71 1,99 

Fonte: Cálculos realizados pelo autor. 

 

Ainda assim, a análise conclusiva dos resultados por construto será obtida por 

meio das técnicas multivariadas citadas anteriormente, tanto em relação à validação dos 

construtos para o perfil dos estudantes brasileiros como em relação à influência do 

intercâmbio no desenvolvimento dessas características. 

 

5.2 TENTATIVA DE VALIDAÇÃO DE CRITÉRIO 

 

Na impossibilidade de mensurar Competências Interculturais com outra escala 

simultaneamente, pensou-se em realizar uma medida alternativa para a realização dessa 

validação usando a possibilidade de acesso aos líderes da AIESEC-ESPM. Dado que os 

líderes realizam o processo de seleção de novos membros e avaliam permanentemente o 

desempenho de suas equipes, considerou-se que estivessem aptos a avaliar o perfil dos 

integrantes pautado pelos construtos do CCCI. A seguir, descreve-se o processo realizado 

nesse sentido.  
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Os membros (liderados) preencheram o questionário de modo integral, obtendo-se 

dessa maneira os resultados individuais pertinentes aos seis construtos contemplados pelo 

instrumento. Paralelamente, aos respectivos líderes foi entregue o roteiro indicado no 

Apêndice C contendo critérios de avaliação voltados aos seis construtos que compõem o 

CCCI. Ao líder caberia atribuir ao membro de sua equipe um fator de 1 a 7 (para considerar o 

mesmo padrão utilizado no questionário) a cada um dos construtos. Assim, para justificar a 

validação, compara-se a percepção do líder - representada pelas notas atribuídas - com os 

resultados apresentados pelos questionários preenchidos. Considera-se, para tanto, a 

correlação das respostas dos itens relativos a cada construto. 

Para o cômputo das questões apresentadas em ordem inversa, considerou-se o 

valor do extremo oposto da escala utilizada entre 1 e 7. Assim, caso a resposta tenha sido 1 no 

questionário, considerou-se o valor 7 para o cálculo das médias; se a resposta foi 2, 

considerou-se o valor 6 e, caso a resposta tenha sido 3, adotou-se o valor 5 para o cálculo.  

A análise estatística, porém, não demonstra a existência de correlações 

significativas entre as avaliações feitas pelos líderes e as médias dos construtos verificadas 

por respondente. Algumas razões podem explicar a não verificação da correlação esperada: 

falta de conhecimento suficiente dos subordinados pelos líderes; não entendimento por parte 

deles do significado do construto; pouca atenção dada à tarefa e exiguidade da amostra. Além 

disso, é possível justificar os resultados pelas respostas socialmente desejáveis advindas do 

processo de autoclassificação. A Tabela 8 apresenta as médias dos respondentes em cada 

dimensão e as avaliações realizadas pelos respectivos líderes, bem como o resultado das 

baixas correlações entre esses valores. 
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Tabela 8 – Correlação por construto entre a média dos respondentes e a avaliação dos líderes AIESEC. 

  
Vontade de se envolver Flexibilidade Cognitiva Controle Emocional 

Líder 
Média do 

respondente Líder 
Média do 

respondente Líder 
Média do 

respondente 
R1 6 5,25 5 5,17 5 5,50 
R2 3 6,50 5 6,08 3 5,75 
R3 5 6,25 5 5,92 4 3,25 
R4 5 5,88 4 5,58 4 5,50 
R5 6 4,75 5 5,50 6 3,75 
R6 5 6,00 4 6,33 4 5,25 
R7 6 5,50 6 5,50 6 5,25 
R8 3 5,75 5 5,58 6 6,00 
R9 6 5,75 7 5,08 5 5,25 
R10 5 6,75 5 6,67 6 4,25 
R11 7 6,75 5 6,25 6 4,25 
R12 5 5,25 6 5,92 6 6,00 
R13 6 6,25 5 6,17 4 5,25 
R14 7 5,25 6 6,58 6 6,50 
R15 6 5,13 5 6,08 6 5,00 
R16 5 4,50 4 5,42 3 4,50 
R17 6 6,00 7 5,92 5 4,00 
R18 3 3,13 5 4,67 3 6,00 
R19 7 6,00 6 5,75 6 5,00 
R20 5 5,00 5 5,08 4 2,25 
Correlação   0,24   -0,05   0,08 

  
Tolerância à Incerteza Autoeficácia Empatia Etnocultural 

Líder 
Média do 

respondente Líder 
Média do 

respondente Líder 
Média do 

respondente 
R1 4 2,14 6 4,63 5 4,38 
R2 4 2,29 4 6,50 5 5,25 
R3 6 3,14 6 5,38 5 6,00 
R4 4 4,00 4 4,50 6 5,25 
R5 4 3,43 6 5,50 6 4,00 
R6 5 4,57 5 5,88 7 5,38 
R7 5 2,71 6 4,75 6 5,00 
R8 6 2,14 6 3,13 7 5,50 
R9 5 3,29 3 4,50 5 4,25 
R10 6 3,71 6 6,00 6 5,13 
R11 6 3,14 5 6,38 7 5,13 
R12 5 2,29 4 5,13 5 5,25 
R13 5 3,43 4 6,00 5 5,00 
R14 5 2,00 4 6,75 5 6,00 
R15 6 4,43 6 6,00 6 5,75 
R16 6 3,57 6 4,50 5 4,75 
R17 4 2,86 5 4,50 6 4,75 
R18 5 3,29 7 3,63 4 2,88 
R19 7 3,29 6 6,38 7 5,38 
R20 6 3,57 5 4,50 5 4,63 
Correlação   0,23   -0,26   0,41 

Fonte: Cálculos realizados pelo autor. 
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5.3 ANÁLISE DE SEIS FATORES 

 

Primeiramente foi realizada uma extração das combinações de variáveis que 

explicam o maior montante de variância da matriz de correlação dos itens para posteriormente 

seguir com combinações que explicam montantes menores de variância. Pela adoção do 

critério da análise fatorial, sabe-se quantos fatores extrair na análise, critério para testar uma 

teoria ou hipótese sobre o número de fatores a serem extraídos; justifica-se também ao se 

repetir o trabalho de outras pesquisas no intuito de extrair o mesmo número de fatores 

originalmente encontrado (HAIR JR. et al, 2005). No caso da presente proposta, o 

instrumento original CCCI adota seis construtos. 

Na medida em que um fator é uma combinação linear das variáveis originais, a 

análise fatorial pode determinar “tantos fatores quantas forem as variáveis analisadas” (HAIR 

JR. et al., 2005, p. 390). Dessa forma, procedeu-se em um primeiro momento com a derivação 

de seis fatores para verificar a compatibilidade do resultado da coleta com o número de 

variáveis original do instrumento. A Tabela 9 apresenta os resultados da derivação de seis 

fatores do instrumento traduzido, além da consistência interna dos itens revelados pelas cargas 

de cada um dos fatores. A magnitude do autovalor dita a ordem de importância de um fator. 

 
Tabela 9 – Resultados da derivação de seis fatores do instrumento traduzido. 

Valor 
Alfa de 

Cronbach dos 
itens do fator 

Autovalor Variância 
Total (em %) 

Autovalor 
cumulativo 

Porcentagem 
cumulativa 

(%) 
Fator 1 (P44, P20)  0,3866 7,83 16,66 7,83 16,66 
Fator 2 (P4, P16, P22) 0,5988 3,65 7,76 11,48 24,42 
Fator 3 (P11, P17, P28)  0,7150 2,43 5,16 13,90 29,58 
Fator 4 (P25, P30, P35)  0,5693 2,00 4,25 15,90 33,83 
Fator 5 (P3, P21)  0,6234 1,77 3,77 17,67 37,60 
Fator 6 (P34, P43)  0,6314 1,70 3,62 19,37 41,22 

Fonte: Cálculos realizados pelo autor.  
 

Desse modo, verificando-se os valores de variância total, o primeiro fator 

derivado é a combinação de variáveis que responde por 16,66% da variabilidade total do 

instrumento. Após a primeira extração, o segundo fator responde pela explicação de 7,76%. 

Desse modo, cada valor subsequente corresponde a uma menor variância em relação aos 

anteriores. A extração com seis fatores representa 41,22% da variabilidade total do 

instrumento. 



66 
 

Para a interpretação dos fatores é necessário o exame das cargas fatoriais, que 

consistem na correlação entre cada uma das variáveis originais e os fatores recém-extraídos. 

Cada carga fatorial está relacionada à “medida da importância relativa de uma determinada 

variável na representação daquele fator” (HAIR JR. et al., 2005b, p. 396). Os maiores valores 

absolutos das cargas demonstram sua importância para a nomeação e interpretação de um 

fator. Para a presente proposta foram considerados valores acima de 0,60 como critério para 

identificação das cargas mais altas. Nesse sentido, busca-se os significados comuns entre as 

variáveis que possuem altas cargas de um dado fator.  A especificação de todas as cargas 

obtidas consta no Apêndice D. 

Após a determinação de seis fatores, constatou-se que estes mantiveram 

correspondência com os construtos originais propostos pelo instrumento. Importante verificar 

que, de acordo com os resultados da amostra, 15 das 47 questões do instrumento original se 

mostraram relevantes. A Figura 7 mostra os itens correspondentes às maiores cargas reveladas 

pela análise fatorial conforme a ordem de importância que foi extraída do instrumento 

traduzido. Os itens indicados com asterisco são de ordem inversa.  

 

 
Figura 7 – Itens correspondentes à análise de seis fatores. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Fator Questão Indicadores

44 As ideias de nossa sociedade sobre o certo e o errado podem não ser corretas para 
todas as pessoas do mundo.

20 Pessoas possuem métodos diferentes que podem ser igualmente bem sucedidos na 
resolução de problemas.

4 Gosto de ter um plano e um lugar para tudo. *
16 Não gosto de me colocar em situações sem saber o que esperar delas. *

22 Quando estabeleço uma rotina consistente me sinto mais capaz de aproveitar a 
vida. *

11 Sempre consigo lidar com o que me aparece, independentemente do que seja.
17 Sei lidar bem com eventos inesperados.

28 Sou capaz de permanecer calmo ao enfrentar dificuldades porque confio nas 
minhas habilidades de enfrentamento.

25 Busco oportunidades de falar com indivíduos de outras culturas a respeito de suas 
experiências.

30 Tenho a tendência de puxar conversa com pessoas em uma fila ou que estejam ao 
meu lado no avião.

35 Gosto de falar em grandes reuniões com amigos e conhecidos.

3 Quando quero evitar emoções negativas (ira, frustração, ou tristeza), mudo a 
maneira de pensar sobre uma situação.

21 Para sentir menos emoções negativas (tristeza, frustração ou ira), mudo o assunto 
sobre o qual estou pensando.

34 Fico ofendido quando ouço piadas ou gírias para descrever pessoas de outros 
grupos étnicos ou culturas.

43 Eu raramente penso no impacto das piadas sobre os membros de diferentes 
culturas. *

4 -Vontade de se Envolver

5 - Controle Emocional

6 - Empatia Etnocultural

1 - Flexibilidade Cognitiva

2 - Tolerância à Incerteza

3- Autoeficácia
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Uma contribuição deste trabalho para o caso brasileiro, além de validar a escala 

original, é entender a importância que foi dada a cada fator da escala original. É importante 

constatar que os itens dos três primeiros fatores (pela ordem: Flexibilidade Cognitiva, 

Tolerância à Incerteza e Autoeficácia) não estão contextualizados diretamente com aspectos 

internacionais ou interculturais.  

O que se quer enfatizar, por exemplo, é que os aspectos revelados pela 

Flexibilidade Cognitiva, compostos pelo reconhecimento de diferentes normas de conduta e 

pela existência de diferentes métodos para a resolução de problemas, não pressupõem, 

necessariamente que haja experiência intercultural. Essa característica é a que mais variou 

entre os respondentes do instrumento, demonstrando que os estudantes brasileiros reconhecem 

a flexibilidade como primordial para o entendimento das normas de conduta e resoluções de 

problemas. 

A flexibilidade é um dos atributos culturais brasileiros identificados por Tanure e 

Duarte (2005), revelada pela criatividade e pela capacidade de adaptação típica do povo 

brasileiro, em que a informalidade pode ser expressa de muitas maneiras, seja pela 

comunicação, linguagem, modo de vestir-se e uso do tempo, como forma de expressar 

cordialidade e hospitalidade nas relações interpessoais. 

O fator da Tolerância à Incerteza se aproxima, de forma inversa, do conceito de 

“Aversão à Incerteza” de Hofstede (1994), que consiste no grau em que uma cultura tolera a 

ambiguidade e o comportamento não-tradicional. Cada cultura nacional tem um nível de 

tolerância à incerteza e cada uma lida com isso de forma diferente. Para o caso brasileiro, 

cujos itens estão formulados em ordem inversa, revela que quanto maior esse fator, mais o 

respondente dá preferência ao estabelecimento de planos e rotinas e à previsibilidade das 

situações para o melhor proveito das atividades - apesar de os itens não retratarem 

diretamente a realidade intercultural. O aspecto da tolerância à incerteza é uma qualidade que 

deve ser melhor desenvolvida, dada a necessidade de adequação a diferentes normas e 

condutas existentes no cenário internacional. Apesar disso, uma crítica que se faz aos quadros 

voltados às diferenças dimensionais (a exemplo da proposta de Hofstede) é a de que podem 

levar a uma visão estática e promover o estereótipo dentro de uma cultura. 

Avaliando-se o terceiro fator, os itens da Autoeficácia reforçam a mensagem 

transmitida pelo fator anterior, na medida em que destacam as habilidades de enfrentamento a 

situações inesperadas. Esse resultado será retomado na análise obtida da regressão logística.  

Os itens dos três últimos fatores (Vontade de se Envolver, Controle Emocional e 

Empatia Etnocultural) foram os menos relevantes para discriminar as competências 
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interculturais. Apesar dessa constatação, o item 25, referente à Vontade de se Envolver, revela 

a busca de oportunidades para o conhecimento de diferentes culturas. Além disso, os itens que 

compõem o construto da Empatia englobam diretamente o contexto multicultural: os dois 

itens relacionados a essa dimensão destacam o incômodo voltado a piadas depreciativas sobre 

os membros de diferentes culturas, sendo que uma delas foi elaborada em ordem inversa de 

modo a comprovar essa postura.  
 

5.4 IDENTIFICAÇÃO DOS CONSTRUTOS IMPACTADOS PELO INTERCÂMBIO (SEIS 

FATORES) 

 

Um objetivo secundário da pesquisa é verificar se alunos que fazem intercâmbio 

têm suas competências interculturais aumentadas. A fim de atender essa proposta, foi 

realizada uma regressão logística que leva em consideração as respostas aos 15 itens oriundos 

da análise de seis fatores. Os valores dessa estatística Wald da regressão logística e seus 

respectivos valores-p são apresentados na Tabela 10.  
 

Tabela 10 – Resultados da Regressão Logística de identificação dos construtos impactados pelo intercâmbio 

Efeito Estimate Erro 
Padrão 

Estatística 
Wald p 

Intercept -1,34 1,29 1,09 0,30 
F1 (Flexibilidade Cognitiva) 0,04 0,12 0,08 0,77 
F2 (Tolerância à Incerteza) 0,43 0,11 15,61 0,00 
F3 (Auto-eficácia) -0,36 0,18 4,22 0,04 
F4 (Vontade de se envolver) 0,22 0,11 3,71 0,05 
F5 (Controle Emocional) 0,04 0,10 0,12 0,73 
F6 (Empatia Etnocultural) 0,12 0,08 1,92 0,17 

Fonte: Cálculos realizados pelo autor.  

 

Dessa forma, por meio dos resultados obtidos, constata-se que a tolerância à 

incerteza (F2) e a autoeficácia (F3) são os construtos modificados pelo efeito do intercâmbio. 

Isso significa que o estudante que mantém o contato com outras culturas desenvolve sua 

crença na capacidade de convívio em ambientes multiculturais, além de desenvolver maior 

tolerância aos fatores inesperados. Esses dois construtos são significativos ao nível de 5% de 

significância. 
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A vontade de se envolver (F4) é uma habilidade que se mostrou relevante ao nível 

de 10% (valor-p = 0,05), demonstrando menor relevância do que as habilidades anteriores, 

mas que pode ser vista como uma característica influenciada pelo intercâmbio.  

Já as competências da flexibilidade cognitiva (F1), do controle emocional (F5) e 

da empatia etnocultural (F6) não se mostram influenciadas pela experiência acadêmica 

internacional, nem ao nível de 5% nem de 10%. Como já havia sido explorado na análise 

fatorial, o fato da flexibilidade cognitiva ser o fator mais importante para explicar a 

variabilidade dos dados não implica no fato de ser uma característica moldada pela 

experiência internacional. Isso revela que existem outras fontes de variação que não estão 

presentes nesse estudo. 

O fato da regressão logística apresentar resultados esperados para três construtos 

da escala pode ser considerado uma validade de grupo conhecido e se constitui em argumento 

adicional, embora de peso relativo, com relação às propriedades psicométricas da escala. Essa 

validade refere-se ao grau que uma medida deve variar para grupos distintos (COSTA, 2011, 

p. 133).  No caso, era esperado que algumas das dimensões do CCCI aumentassem com a 

experiência de intercâmbio, o que a logística sugere que efetivamente acontece.  

 

5.5 ANÁLISE DE 14 FATORES 

 

 O objetivo da realização da análise exploratória é propor uma escala de 

competências interculturais de acordo com os dados obtidos na amostra de 268 estudantes 

universitários.  

Alguma variável pode conter cargas cruzadas em mais de um fator, o que dificulta 

a denominação dos novos fatores obtidos na análise. A Tabela 11 apresenta a derivação de 

fatores conforme o critério de Kaiser, que considera como relevantes todos os fatores que 

possuem autovalor maior do que 1. Nesse sentido, obteve-se a definição de 14 fatores, que 

representam 62,31% da variabilidade total do novo instrumento proposto. Os quatro itens 

indicados em vermelho não foram destacados pela fatorial; no entanto, foram consideradas na 

análise para o cálculo do coeficiente dos fatores que originalmente apresentaram apenas uma 

questão. A especificação de todas as cargas obtidas consta no Apêndice E. 
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Tabela 11 – Resultados da derivação de 14 fatores do instrumento traduzido. 

Valor 
Alfa de 

Cronbach dos 
itens do fator 

Autovalor Variância 
Total (em %) 

Auto-valor 
cumulativo 

Porcentagem 
cumulativa 

Fator 1 (P45, P46 e P47)  0,5933 7,83 16,66 7,83 16,66 
Fator 2 (P4, P22 e P27)  0,6247 3,65 7,76 11,48 24,42 
Fator 3 (P11, P17 e P28)  0,7150 2,43 5,16 13,90 29,58 
Fator 4 (P30 e P35)  0,4958 2,00 4,25 15,90 33,83 
Fator 5 (P3, P9)  0,6434 1,77 3,77 17,67 37,60 
Fator 6 (P34 e P43)  0,6314 1,70 3,62 19,37 41,22 
Fator 7 (P44 e P39)  0,4517 1,53 3,26 20,91 44,48 
Fator 8 (P33, P38)  0,8011 1,46 3,10 22,36 47,58 
Fator 9 (P32, P37)  0,5175 1,33 2,84 23,70 50,42 
Fator 10 (P19, P40)  0,2622 1,25 2,66 24,94 53,07 
Fator 11 (P2, P36) 0,4293 1,15 2,45 26,10 55,53 
Fator 12 (P18, P12)  0,2044 1,12 2,38 27,21 57,90 
Fator 13 (P15, P21)  0,6960 1,07 2,27 28,28 60,17 
Fator 14 (P1, P13, P25) 0,5725 1,01 2,14 29,29 62,31 

Fonte: Cálculos realizados pelo autor. 

 

A ordem de importância dos seis primeiros fatores manteve-se em relação à 

análise de seis fatores; no entanto, pelo estabelecimento da análise fatorial que adota o critério 

de Kaiser, novos itens foram considerados para a proposta de elaboração do instrumento 

CCCI para o padrão brasileiro. A Figura 8 apresenta os itens associados aos seis fatores 

iniciais (o item indicado com asterisco é de ordem reversa). 
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Fator Questão Indicadores 

1 - Flexibilidade 
Cognitiva 

45 Mesmo depois de ter tomado minha decisão sobre algo, estou 
sempre aberto a considerar diferentes opiniões. 

46 Acredito que o tempero da vida é a variedade. 
47 Ao considerar a maioria das situações de conflito, geralmente 

consigo entender as posições de ambos os lados. 

2 - Tolerância à 
Incerteza 

4 Gosto de ter um plano e um lugar para tudo. * 
22 Quando estabeleço uma rotina consistente me sinto mais capaz 

de aproveitar a vida. * 
27 Acredito que método e organização são as características mais 

importantes de um bom estudante. * 

3 - Autoeficácia 
11 Sempre consigo lidar com o que me aparece, 

independentemente do que seja. 
17 Sei lidar bem com eventos inesperados. 
28 Sou capaz de permanecer calmo ao enfrentar dificuldades 

porque confio nas minhas habilidades de enfrentamento. 

4 - Vontade de se 
envolver 

30 Tenho a tendência de puxar conversa com pessoas em uma fila 
ou que estejam ao meu lado no avião. 

35 Gosto de falar em grandes reuniões com amigos e conhecidos. 

5 - Controle 
Emocional 

3 Quando quero evitar emoções negativas (ira, frustração, ou 
tristeza), mudo a maneira de pensar sobre uma situação. 

9 Para controlar minhas emoções mudo a maneira como penso a 
respeito da situação em que me encontro. 

6 - Empatia 
Etnocultural 

34 Fico ofendido quando ouço piadas ou gírias para descrever 
pessoas de outros grupos étnicos ou culturas. 

43  Eu raramente penso no impacto das piadas sobre os membros 
de diferentes culturas. *  

Figura 8 – Seis primeiros fatores correspondentes à análise exploratória. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Dessa forma, os aspectos reforçados pela Flexibilidade Cognitiva dizem respeito à 

valorização pelos estudantes das diferentes opiniões e ao reconhecimento dos diferentes 

posicionamentos em situações de conflito; a relevância da variedade, aqui entendida como 

diversidade cultural, também foi considerada pelos resultados das análises. 

Pelo componente da Tolerância à Incerteza não se verifica a necessidade de 

estabelecimento de planos e rotinas, na medida em que os itens dessa dimensão foram 

formulados em ordem inversa. Mais uma vez os itens representativos da Autoeficácia 

confirmam os resultados obtidos pelo fator da Tolerância à Incerteza, na medida em que são 

indicadas as habilidades em lidar com eventos inesperados e as capacidades de enfrentamento. 

Os itens relativos ao construto da Vontade de se Envolver e de Controle 

Emocional não pressupõem a existência de um contexto internacional, revelando a tendência 

de abertura e sociabilidade por parte dos estudantes respondentes e à postura de mudança de 

pensamento no intuito de controlar e evitar emoções negativas. Por fim, os itens relacionados 
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à Empatia Etnocultural mais uma vez reforçam a questão do incômodo com piadas 

depreciativas para definir diferentes culturas. 

Os oito fatores que se propõem nessa análise exploratória revelam itens 

pertencentes aos seis construtos originais do instrumento CCCI. Como tais construtos foram 

explorados pelos seis fatores iniciais, a análise revela oito novas características, conforme as 

ideias transmitidas pelo agrupamento de questões, que possuem independência de 

entendimento, conforme mostrado na Figura 9. Os itens indicados com asterisco são de ordem 

reversa. 

Figura 9 – Oito últimos fatores correspondentes à análise exploratória. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 
 
 
 
 

Fator Questão Indicadores 

7  
44 As ideias de nossa sociedade sobre o certo e o errado podem não 

ser corretas para todas as pessoas do mundo. 
39 Fico impaciente ao me comunicar com pessoas de diferentes 

culturas mesmo que elas se comuniquem muito bem. * 

8  
33 Tenho confiança de que posso me acostumar a situações 

incomuns de vida em outras culturas. 
38 Tenho certeza de que seria capaz de lidar com todo o stress de 

ajuste a uma cultura nova para mim. 

9  
32 Sinto-me desconfortável quando não entendo a razão pela qual 

um evento ocorreu na minha vida. * 
37 Fico incomodado quando o pensamento ou a intenção de alguém 

não me são claros. * 

10  19 Gosto de estar com grupos de amigos. 
40 Eu gosto de interagir com pessoas de diferentes culturas. 

11  
2 Sei obter de outras pessoas ideias de como realizar uma tarefa. 

36 Ao pensar sobre um problema, considero as diferentes opiniões 
possíveis. 

12  
18 É fácil entender qual seria a sensação de ser alguém de outra 

cultura. * 
12 Tenho dificuldade de me colocar no lugar de alguém de outra 

cultura. * 

13  
15 Para sentir mais emoções positivas (felicidade ou divertimento), 

mudo o assunto sobre o qual estou pensando. 
21 Para sentir menos emoções negativas (tristeza, frustração ou 

ira), mudo o assunto sobre o qual estou pensando. 

14  
1 Eu gostaria de conhecer outras culturas que não me são 

familiares. 
13 Gosto muito de viajar para outros países. 
25 Busco oportunidades de falar com indivíduos de outras culturas 

a respeito de suas experiências. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Melhorar a compreensão das diferenças culturais é fundamental para a formação 

geral dos estudantes universitários. Para que possam ser bem-sucedidos em sua futura atuação 

profissional, parte desse sucesso irá depender da capacidade de se comunicar e de negociar 

entre culturas diversas, em que a produtividade será facilitada pelo desenvolvimento de 

competências intelectuais, sociais e psicológicas no âmbito internacional. 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de validar um instrumento voltado 

à mensuração de competências interculturais de estudantes universitários. Nesse sentido, 

selecionou-se o instrumento denominado Cross Cultural Competence Inventory, inicialmente 

desenvolvido para o contexto militar norte-americano no intuito de sensibilizar seus membros 

à adaptabilidade e reconhecimento das diferenças culturais durante a extensão de ocupações 

fora de seu território. Considerou-se o uso do CCCI na medida em que outros instrumentos 

existentes são administrados por consultorias, as dimensões propostas são de contexto geral e 

de que não existem instrumentos nacionais similares à proposta da competência intercultural. 

Assim, resgatando a questão-problema indicada no início desta proposta (o 

instrumento CCCI é válido para medir competências interculturais em estudantes 

universitários?), conclui-se que o instrumento fornece uma ferramenta empírica 

psicometricamente válida e confiável, que os administradores educacionais podem usar para 

tomar decisões relacionadas à formação de programas de treinamento e para maximizar a 

eficácia e a experiência dos estudantes. 

Para tanto, realizou-se análise fatorial no sentido de verificar se seria extraído o 

mesmo número de fatores considerados pelo instrumento original. Após a determinação de 

seis fatores, verificou-se que houve correspondência com os construtos originais propostos 

pelo CCCI (pela ordem de importância: Flexibilidade Cognitiva, Tolerância à Incerteza, 

Autoeficácia, Vontade de se Envolver, Controle Emocional e Empatia Etnocultural). Apesar 

disso, a extração com seis fatores representou apenas 41,22% da variabilidade total do 

instrumento. Assim, o número inicial de 47 itens foi reduzido a 15 como os representativos 

para validar a escala para o caso brasileiro. 

No intuito de verificar se os estudantes que realizam intercâmbio têm suas 

competências interculturais aumentadas, realizou-se regressão logística de modo a revelar 

quais construtos são relevantes e explicados pela realização da viagem acadêmica. Assim, 

verificou-se que a Tolerância à Incerteza, a Vontade de se Envolver e a Empatia Etnocultural 

são as características afetadas pela experiência do intercâmbio. 
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Em um segundo momento, executou-se análise fatorial exploratória no sentido de 

propor uma escala definitiva com base no padrão universitário brasileiro (pautado pela análise 

dos dados da amostra de 268 estudantes). Desse modo, como não foi estipulado um número 

prévio, obteve-se 14 fatores, mantendo-se os seis construtos originais e oito novos com 

significados subjacentes. A extração de 14 fatores representou 62,31% da variabilidade total 

do instrumento, que por sua vez teve o número reduzido de 47 para 32 itens. Por se tratar de 

um processo subjetivo, haveria a combinação entre lógica e intuição no momento de avaliar as 

variáveis com altas cargas em cada fator, além da necessidade de validação com especialistas 

para buscar-se a coerência na representação dos novos significados subjacentes. 

A amostra de 268 respondentes envolveu a seleção de elementos conforme 

critérios de conveniência. Esse fator restringe a possibilidade de os resultados serem 

generalizados para a população de forma mais abrangente. A homogeneidade da amostra 

limita a generalização da confiabilidade e da análise de fatores, condição que requer cautela 

na interpretação e que deve ser examinada para uma amostra mais diversa; a área geográfica 

em que o estudo foi conduzido (essencialmente na cidade de São Paulo) também pode limitar 

a generalização dos resultados. 

Não foi possível realizar o teste pareado entre as situações pré e pós-intercâmbio 

de uma mesma amostra de indivíduos. Estudos futuros podem reunir dados sobre os níveis de 

desenvolvimento de competências interculturais antes e depois da experiência de estudos no 

exterior. Recomenda-se que sejam consideradas amostras em diferentes países e em diferentes 

períodos de permanência e de exposição aos fatores culturais. Assim, é de grande relevância 

verificar se haverá diferentes resultados de desenvolvimento de competências comparando-se 

intercâmbios de curta (até seis meses de estudos) e de longa duração (mais de seis meses de 

experiência acadêmica no exterior).  

Finalmente, os resultados podem contribuir para recomendar as instituições de 

ensino superior, seus administradores, professores e estudantes no direcionamento e na 

realização de programas de estudo no exterior. Espera-se que o instrumento validado propicie 

o adequado preparo para que os benefícios advindos da experiência do intercâmbio estudantil 

sejam duradouros e beneficiem um número cada vez mais elevado de estudantes que almejam 

aumentar seu repertório internacional. 
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APÊNDICE A  

 

Versão traduzida do questionário CCCI divulgada ao público de estudantes universitários 

(escala Likert de 1-Discordo Plenamente a 7-Concordo Plenamente). 

 

1. Eu gostaria de conhecer outras culturas que não me são familiares. 

(I would enjoy visiting other cultures that are unfamiliar to me).  

 

2. Sei obter de outras pessoas ideias de como realizar uma tarefa. 

(I know how to gain insight from another person to get a job done). 

 

3. Quando quero evitar emoções negativas (ira, frustração, ou tristeza), mudo a maneira de 

pensar sobre uma situação. 

(When I want to feel less negative emotions - anger, frustration, or sadness-, I change the way 

I’m thinking about the situation). 

 

4. Gosto de ter um plano e um lugar para tudo. 

(I like to have a plan for everything and a place for everything). 

 

5. Sempre consigo solucionar problemas difíceis se me esforço o bastante. 

(I can always manage to solve difficult problems if I try hard enough). 

 

6. Fico irritado quando pessoas de diferentes culturas ou etnias falam seu idioma nativo ao 

meu lado. 

(I feel irritated when people of different ethnic or cultural backgrounds speak their native 

language around me). 

 

7. Quando vejo alguém que conheço, geralmente paro e converso com ele. 

(If I see someone I know, I usually stop and talk to them). 

 

8. Se minha abordagem para um problema não está funcionando com alguém, posso 

facilmente mudar minha tática. 

(If my approach to a problem isn’t working with someone, I can easily change my tactics). 
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9. Para controlar minhas emoções mudo a maneira como penso a respeito da situação em que 

me encontro. 

(I control my emotions by changing the way I think about the situation I’m in). 

 

10. Prefiro estar com pessoas que me são familiares por saber o que esperar delas. 

(I prefer to socialize with familiar friends because I know what to expect from them). 

 

11. Sempre consigo lidar com o que me aparece, independentemente do que seja. 

(No matter what comes my way, I’m usually able to handle it). 

 

12. Tenho dificuldade de me colocar no lugar de alguém de outra cultura. 

(It is difficult for me to put myself in the shoes of someone from another culture). 

 

13. Gosto muito de viajar para outros países. 

(Traveling to other countries is something I would enjoy). 

 

14. Tenho diferentes formas de trabalho com diferentes pessoas. 

(I have different ways of working with different people). 

 

15. Para sentir mais emoções positivas (felicidade ou divertimento), mudo o assunto sobre o 

qual estou pensando. 

(When I want to feel more positive emotions (happiness or amusement), I change what I’m 

thinking about). 

 

16. Não gosto de me colocar em situações sem saber o que esperar delas. 

(I don’t like to go into a situation without knowing what I can expect from it). 

 

17. Sei lidar bem com eventos inesperados. 

(I am confident that I could deal efficiently with unexpected events). 

 

18. É fácil entender qual seria a sensação de ser alguém de outra cultura. 

(It is easy for me to understand what it would feel like to be a person from a different culture). 
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19. Gosto de estar com grupos de amigos. 

(I enjoy presenting to a group of friends). 

 

20. Pessoas possuem métodos diferentes que podem ser igualmente bem sucedidos na 

resolução de problemas.  

(People have different methods that can be equally successful in solving a problem). 

 

21. Para sentir menos emoções negativas (tristeza, frustração ou ira), mudo o assunto sobre o 

qual estou pensando. 

(When I want to feel less negative emotion (sadness, frustration, or anger), I change what I’m 

thinking about). 

 

22. Quando estabeleço uma rotina consistente me sinto mais capaz de aproveitar a vida. 

(I find that establishing a consistent routine enables me to enjoy life more). 

 

23. Tenho facilidade de manter meus intuitos e alcançar meus objetivos. 

(It is easy for me to stick to my aims and accomplish my goals). 

 

24. Quando lido com pessoas de culturas diferentes, meu principal objetivo é compreender 

seus pontos de vista. 

(When dealing with people of a different ethnicity or culture, understanding their viewpoint is 

a top priority for me). 

 

25. Busco oportunidades de falar com indivíduos de outras culturas a respeito de suas 

experiências. 

(I seek opportunities to speak with individuals from other cultural or ethnic backgrounds 

about their experiences). 

 

26. Quando tento solucionar um problema sou capaz de prever as consequências de longo 

prazo decorrentes de minhas ações. 

(When trying to solve a problem I often can foresee several long-term consequences of my 

actions). 
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27. Acredito que método e organização são as características mais importantes de um bom 

estudante. 

(I believe orderliness and organization are among the most important characteristics of a 

good student).  

 

28. Sou capaz de permanecer calmo ao enfrentar dificuldades porque confio nas minhas 

habilidades de enfrentamento. 

(I can remain calm when facing difficulties because I can rely on my coping abilities). 

 

29. Lamento por pessoas de outras culturas ao pensar que alguém está levando vantagem 

sobre elas. 

(I feel sorry for people of other ethnicities or cultures if I think they are being taken 

advantage of).  

 

30. Tenho a tendência de puxar conversa com pessoas em uma fila ou que estejam ao meu 

lado no avião. 

(I tend to start conversations with strangers like people in the check-out line at the store or 

beside me on an airplane). 

 

31. Sempre vejo diversas possíveis soluções para os problemas que enfrento. 

(I always see many possible solutions to problems I face). 

 

32. Sinto-me desconfortável quando não entendo a razão pela qual um evento ocorreu na 

minha vida. 

(I feel uncomfortable when I don’t understand the reason why an event occurred in my life). 

 

33. Tenho confiança de que posso me acostumar a situações incomuns de vida em outras 

culturas. 

(I am confident that I can get used to the unusual conditions of living in another culture). 

 

34. Fico ofendido quando ouço piadas ou gírias para descrever pessoas de outros grupos 

étnicos ou culturas. 

(I feel offended when I hear people make jokes about or use slang words to describe people 

from other ethnic backgrounds or cultures). 
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35. Gosto de falar em grandes reuniões com amigos e conhecidos. 

(I enjoy talking in a large meeting of friends and acquaintances). 

 

36. Ao pensar sobre um problema, considero as diferentes opiniões possíveis. 

(When thinking about a problem, I consider as many different opinions on the issue as 

possible). 

 

37. Fico incomodado quando o pensamento ou a intenção de alguém não me são claros. 

(I feel uncomfortable when someone’s meaning or intention is unclear to me). 

 

38. Tenho certeza de que seria capaz de lidar com todo o stress de ajuste a uma cultura nova 

para mim. 

(I am sure I would be able to handle all of the stresses of adjusting to a culture that is new to 

me). 

 

39. Fico impaciente ao me comunicar com pessoas de diferentes culturas mesmo que elas se 

comuniquem muito bem. 

(I feel impatient when communicating with people of different ethnicities or cultures, 

regardless of how well they can communicate). 

 

40. Eu gosto de interagir com pessoas de diferentes culturas. 

(I would enjoy interacting with people from different cultures). 

 

41. Gosto de apresentar novos planos e novas ideias. 

(I enjoy coming up with new plans and new ideas). 

 

42. Sou capaz de socializar com pessoas de diferentes culturas. 

(I am confident that I will be able to socialize with people from different cultures). 

 

43. Eu raramente penso no impacto das piadas sobre os membros de diferentes culturas.  

(I rarely think about the impact of an ethnic joke on people who are targeted). 
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44. As ideias de nossa sociedade sobre o certo e o errado podem não ser corretas para todas as 

pessoas do mundo. 

(Our society’s ideas of right and wrong may not be right for all people in the world). 

 

45. Mesmo depois de ter tomado minha decisão sobre algo, estou sempre aberto a considerar 

diferentes opiniões. 

(Even after I’ve made up my mind about something, I am always eager to consider a different 

opinion). 

 

46. Acredito que o tempero da vida é a variedade.  

(I believe variety is the spice of life). 

 

47. Ao considerar a maioria das situações de conflito, geralmente consigo entender as 

posições de ambos os lados.  

(When considering most conflict situations, I can usually see how both sides could be right). 

 
Você estudou no exterior durante a graduação? 

Sim, até 6 meses de estudo. 

Sim, mais de 6 meses de estudo. 

Não, porém pretendo fazer intercâmbio no período da graduação. 

Não, e não farei intercâmbio no decorrer da graduação. 
 
Caso tenha feito intercâmbio, em qual país realizou seus estudos? 
_______________________ 
 
 
Dados complementares: 
 

 Sexo Idade Semestre Curso Renda familiar mensal 
média 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Em qual cidade mora atualmente? ________________ 
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APÊNDICE B 

Composição da amostra dos respondentes intercambistas, conforme indicadores 

de gênero, idade, semestre vigente, curso, renda, cidade e países de destino. 

 

Sexo Intercambistas Não-intercambistas 
Respondentes Proporção Respondentes Proporção 

Feminino 81 61,83% 76 55,47% 
Masculino 48 36,64% 57 41,61% 
Sem resposta 2 1,53% 4 2,92% 
Total 131 100,00% 137 100,00% 
 

Idade Intercambistas   Não-intercambistas 
Respondentes Proporção Idade Respondentes Proporção 

18 3 2,29% 17 2 1,46% 
19 10 7,63% 18 25 18,25% 
20 28 21,37% 19 20 14,60% 
21 33 25,19% 20 29 21,17% 
22 34 25,95% 21 22 16,06% 
23 18 13,74% 22 11 8,03% 
24 1 0,76% 23 11 8,03% 
27 2 1,53% 24 ou mais 13 9,49% 
Sem resposta 2 1,53% Sem resposta 4 2,92% 
Total 131 100,00%   137 100,00% 
 

Semestre Intercambistas Não-intercambistas 
Respondentes Proporção Respondentes Proporção 

1º 5 3,82% 13 9,49% 
2º 3 2,29% 36 26,28% 
3º 4 3,05% 7 5,11% 
4º 14 10,69% 15 10,95% 
5º 30 22,90% 22 16,06% 
6º 27 20,61% 13 9,49% 
7º 11 8,40% 3 2,19% 
8º 35 26,72% 24 17,52% 
Sem resposta 2 1,53% 4 2,92% 
Total 131 100,00% 137 100,00% 
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Curso Intercambistas Não-intercambistas 
Respondentes Proporção Respondentes Proporção 

Relações Internacionais 59 45,04% 57 41,61% 
Comunicação 38 29,01% 36 26,28% 
Administração 13 9,92% 17 12,41% 
Design 12 9,16% 4 2,92% 
Outros 7 5,34% 19 13,87% 
Sem resposta 2 1,53% 4 2,92% 
Total 131 100,00% 137 100,00% 
 

Renda Intercambistas Não-intercambistas 
Respondentes Proporção Respondentes Proporção 

Entre R$ 750 e R$ 1.200 0 0% 4 2,92% 
Entre R$ 1.200 e R$ 5.200 8 6,11% 23 16,79% 
Entre R$ 5.200 e R$ 7.000 28 21,37% 25 18,25% 
Acima de R$ 7.000 92 70,23% 71 51,82% 
Sem resposta 3 2,29% 14 10,22% 
Total 131 100,00% 137 100,00% 
 

Cidade Respondentes Proporção Respondentes Proporção 
São Paulo 93 70,99% 105 76,64% 
Outros 34 25,95% 20 14,60% 
Sem resposta 4 3,05% 12 8,76% 
Total 131 100,00% 137 100,00% 
 

País de intercâmbio Respondentes Proporção 
Estados Unidos 20 15,27% 
Canadá 18 13,74% 
Espanha 15 11,45% 
Portugal 11 8,40% 
França 9 6,87% 
Reino Unido 9 6,87% 
Itália 8 6,11% 
Chile   4 3,05% 
China 4 3,05% 
Outros 33 25,19% 
Total 131 100,00% 
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APÊNDICE C 

 

Validação do questionário de competências interculturais. Roteiro AIESEC. 

Por favor, atribua um critério de (1) Pouco desenvolvido a (7) Muito desenvolvido. 

 

1. VONTADE DE SE ENVOLVER 

- Considerar o desempenho em trabalhos em grupo: em relação à valorização do convívio, 

indicar se o estudante sente-se mais à vontade em trabalhar sozinho ou quando está em grupo. 

- Avaliar a postura e desempenho do estudante em projetos que envolvam indivíduos de 

diferentes nacionalidades; 

- Identificar a profundidade do contato que o estudante desenvolveu com a cultura 

verdadeiramente local em seu intercâmbio;  

- Verificar o interesse demonstrado em realizar novas viagens e desenvolver projetos em 

outras localidades diferentes do país visitado no intercâmbio. 

 

Fator:  

 

2. FLEXIBILIDADE COGNITIVA 

- Avaliar a capacidade do estudante de considerar a variedade de opiniões. 

- Considerar o grau de preocupação com o bom desempenho da equipe e abertura às críticas. 

- Em relação aos novos desafios profissionais, avaliar se possui uma postura imediatista ou se 

é mais preocupado com os resultados futuros. 

- Analisar propensão a mudanças de ideias e se sabe admitir quando está errado. 

 

Fator: 

 

3. CONTROLE EMOCIONAL 

- Indicar se demonstra reações ao ser “profissionalmente” contrariado; 

- Avaliar se o estudante costuma externar/demonstrar seus sentimentos. 

 

Fator: 
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4. TOLERÂNCIA À INCERTEZA 

- Avaliar como reage quando submetido a mudanças em sua rotina e se mantém a calma 

diante de imprevistos. 

- Identificar postura em relação a mudanças de grupos de trabalho e à necessidade de integrar-

se com novos pessoas/métodos de trabalho com os quais não está acostumado. 

 

Fator: 

 

5. AUTOEFICÁCIA 

- Avaliar se a questão da autoconfiança para lidar com diferentes culturas pode ser 

desenvolvida ou se esse fator é um aspecto reconhecido no estudante. 

- Identificar o grau de engajamento e esforços direcionados para o alcance dos objetivos 

propostos.  

- Considerar a capacidade de manutenção do foco e de rápida adaptação às mudanças 

culturais e geográficas, mesmo que isso envolva questões familiares e pessoais (suas 

habilidades de enfrentamento apesar da distância da família e dos amigos). 

 

Fator: 

 

6. EMPATIA ETNOCULTURAL 

- Revelar os indícios de que o estudante consegue conviver harmoniosamente e 

respeitosamente com outras culturas e etnias, porém sem abrir mão de suas origens. 

- Indicar necessidade de adaptação em relação à culinária, transporte, idioma e costumes 

locais. 

- Considerar a sensibilidade em relação às diferenças culturais e se é capaz de, em diferentes 

contextos, deixar seus próprios parâmetros de lado. 

 

Fator: 
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APÊNDICE D  

 Especificação das cargas obtidas da derivação de seis fatores do instrumento traduzido. 

Factor Loadings (Varimax normalized) (Spreadsheet46
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,600000)

Variable
Factor

1
Factor

2
Factor

3
Factor

4
Factor

5
Factor

6
P1
P7
P13
P19
P25
P30
P35
P40
P2
P8
P14
P20
P26
P31
P36
P41
P44
P45
P46
P47
P3
P9
P15
P21
P4
P10
P16
P22
P27
P32
P37
P5
P11
P17
P23
P28
P33
P38
P42
P6
P12
P18
P24
P29
P34
P39
P43
Expl.Var
Prp.Totl

0,12 -0,13 -0,13 0,45 0,11 0,23
-0,05 0,04 0,25 0,57 0,08 0,11
0,09 -0,07 -0,26 0,55 0,15 0,10
0,31 -0,02 -0,02 0,26 0,18 -0,23
0,22 -0,09 0,13 0,65 -0,02 0,17

-0,28 0,11 0,19 0,61 -0,04 0,06
0,07 0,19 0,11 0,62 -0,06 -0,08
0,44 -0,05 -0,01 0,58 0,02 0,35
0,16 -0,07 0,23 0,09 0,23 0,25
0,00 -0,04 0,46 0,46 0,19 0,05

-0,05 -0,01 0,20 0,47 0,23 -0,02
0,51 -0,01 0,19 0,17 0,28 0,02
0,07 0,27 0,46 -0,02 0,14 0,02

-0,08 -0,06 0,55 0,32 0,27 -0,13
0,33 0,02 0,32 0,31 0,41 0,07
0,26 0,03 0,38 0,46 0,12 -0,16
0,55 0,07 0,01 0,10 0,04 0,10
0,34 -0,09 0,05 0,02 0,58 -0,03
0,37 -0,10 0,13 0,41 0,16 -0,14
0,29 -0,07 0,23 0,12 0,41 0,03

-0,09 0,08 -0,00 0,03 0,66 0,22
-0,03 0,10 0,28 0,09 0,56 0,25
-0,09 0,18 0,05 0,12 0,57 0,01
-0,04 0,29 0,03 -0,02 0,70 -0,02
-0,01 0,63 0,17 0,05 -0,22 0,02
-0,18 0,43 -0,19 -0,15 0,11 -0,34
-0,01 0,65 -0,23 -0,24 0,09 -0,13
-0,09 0,64 0,10 0,06 0,10 0,12
0,04 0,56 0,12 -0,04 -0,03 0,06

-0,05 0,44 0,02 0,06 0,13 -0,14
0,10 0,50 0,00 -0,06 0,12 0,02
0,09 0,09 0,58 0,05 -0,01 0,10
0,05 0,00 0,70 0,17 -0,07 0,20
0,13 -0,13 0,66 0,20 0,06 0,10

-0,03 0,19 0,57 0,05 0,20 -0,06
-0,02 0,01 0,75 0,01 0,06 0,02
0,26 -0,14 0,28 0,37 0,06 0,36
0,27 -0,15 0,22 0,31 0,06 0,33
0,48 -0,13 0,24 0,51 -0,05 0,21

-0,53 -0,01 0,04 0,05 0,04 -0,03
-0,26 0,35 -0,11 -0,08 0,03 -0,43
-0,28 -0,10 0,07 0,24 0,03 0,30
0,27 0,05 0,17 0,33 0,36 -0,03

-0,05 0,31 0,07 0,11 0,18 0,14
-0,01 0,23 -0,02 0,06 0,15 0,62
-0,55 0,09 -0,04 -0,03 0,08 -0,08
-0,07 -0,04 -0,05 -0,03 -0,13 -0,63
2,85 2,92 4,02 4,40 3,05 2,14
0,06 0,06 0,09 0,09 0,06 0,05  
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APÊNDICE E 

Especificação das cargas obtidas da derivação de 14 fatores do instrumento traduzido. 

Factor Loadings (Varimax normalized) (Spreadsheet46)
Extraction: Principal components
(Marked loadings are >,600000)

Variable
F1

1
F2

2
F3

3
F4

4
F5

5
F6

6
F7

7
F8

8
F9

9
F10

10
F11

11
F12

12
F13

13
F14

14
P1
P7
P13
P19
P25
P30
P35
P40
P2
P8
P14
P20
P26
P31
P36
P41
P44
P45
P46
P47
P3
P9
P15
P21
P4
P10
P16
P22
P27
P32
P37
P5
P11
P17
P23
P28
P33
P38
P42
P6
P12
P18
P24
P29
P34
P39
P43
Expl.Var
Prp.Totl

0,14 -0,02 -0,08 0,12 0,17 -0,02 -0,02 0,11 -0,01 -0,20 0,13 -0,05 -0,10 0,64
-0,03 0,00 0,25 0,60 0,12 0,09 0,18 0,04 -0,09 0,09 0,04 0,16 0,13 0,17
-0,00 -0,16 -0,12 0,12 0,07 0,06 0,01 0,14 0,13 0,17 -0,18 0,02 0,13 0,64
0,23 0,01 0,00 0,09 -0,04 -0,05 0,07 0,05 -0,09 0,75 0,03 -0,03 0,02 0,07
0,23 0,11 0,16 0,26 -0,15 0,03 0,07 0,18 -0,16 0,08 0,08 0,14 0,02 0,61

-0,01 0,12 0,16 0,69 0,06 0,01 -0,07 0,01 -0,06 -0,19 -0,04 0,18 0,04 0,20
0,13 0,11 0,05 0,73 -0,08 0,05 0,04 0,09 0,06 0,20 0,10 -0,11 -0,07 0,10
0,02 -0,04 0,05 0,22 0,07 0,15 0,44 0,29 0,04 0,14 0,12 0,04 -0,05 0,57
0,08 -0,04 0,16 0,09 0,14 0,01 0,10 0,06 0,04 0,01 0,82 -0,04 0,05 0,07
0,03 -0,17 0,53 0,36 0,14 0,14 0,07 -0,01 0,11 0,25 0,05 0,01 0,03 0,22
0,02 -0,12 0,32 0,16 -0,08 0,01 -0,03 -0,08 0,09 0,10 0,11 0,02 0,47 0,47
0,33 0,04 0,17 0,01 0,24 -0,03 0,29 0,37 -0,02 0,16 -0,07 -0,21 -0,01 0,12
0,20 0,12 0,46 -0,04 0,06 0,03 0,18 -0,08 0,43 -0,10 -0,08 0,27 -0,02 -0,06
0,32 -0,13 0,54 0,32 0,08 -0,04 -0,09 -0,01 0,11 0,01 0,02 0,12 0,09 0,03
0,44 0,01 0,34 0,15 0,20 0,15 0,13 0,01 0,07 0,21 0,19 -0,11 0,03 0,25
0,25 -0,06 0,38 0,37 -0,05 -0,07 0,13 0,18 0,11 0,02 -0,02 -0,28 0,13 0,22
0,04 -0,07 0,02 0,10 0,04 0,15 0,67 0,11 0,06 0,09 -0,02 -0,21 0,08 0,03
0,66 -0,08 0,00 -0,04 0,29 0,07 0,09 0,01 0,01 0,02 0,11 -0,10 0,09 0,03
0,60 -0,07 0,10 0,28 -0,03 -0,02 0,12 0,12 0,04 -0,04 -0,17 -0,11 -0,15 0,26
0,61 -0,02 0,16 0,01 0,07 0,11 0,01 0,26 0,04 0,20 0,04 0,18 0,04 -0,05
0,19 0,08 -0,03 0,08 0,80 0,05 -0,02 0,01 -0,01 -0,10 0,15 0,03 0,09 0,03
0,15 0,12 0,32 -0,03 0,61 0,12 0,05 -0,00 0,01 0,04 0,02 0,18 0,15 0,14
0,05 0,04 0,07 0,02 0,27 0,02 0,03 0,10 0,03 -0,00 -0,03 0,06 0,80 0,03
0,12 0,11 0,05 -0,01 0,56 0,08 -0,05 0,03 0,14 0,12 0,00 -0,22 0,52 -0,06

-0,20 0,71 0,15 0,07 0,04 -0,07 0,03 -0,05 0,12 0,06 -0,05 -0,02 -0,12 0,04
-0,09 0,15 -0,22 0,12 0,19 -0,18 -0,04 -0,14 0,43 0,20 -0,20 0,05 0,03 -0,39
-0,17 0,49 -0,21 -0,20 0,02 0,03 -0,01 -0,17 0,28 0,29 -0,05 -0,10 0,28 -0,17
0,06 0,70 0,04 0,15 0,15 0,20 -0,12 0,02 0,03 0,10 -0,12 0,05 0,11 -0,10
0,10 0,69 0,03 0,01 0,01 -0,04 -0,05 0,03 0,09 -0,16 0,09 -0,01 0,03 -0,03
0,01 0,12 -0,03 0,10 -0,14 -0,11 0,01 0,10 0,61 -0,16 0,09 0,04 0,41 -0,10

-0,00 0,18 0,07 -0,19 0,09 0,08 0,02 -0,06 0,71 -0,13 -0,10 -0,19 -0,01 0,18
-0,03 0,13 0,55 0,10 0,04 0,05 0,03 0,15 -0,04 -0,16 0,17 -0,33 0,04 0,01
-0,05 0,07 0,68 0,15 0,02 0,07 0,06 0,28 -0,04 -0,09 0,07 -0,03 -0,05 0,04
-0,01 -0,11 0,69 0,03 0,10 0,01 0,12 0,32 0,01 0,15 -0,08 0,06 -0,04 0,08
0,21 0,24 0,60 0,03 0,03 0,05 0,01 -0,20 -0,07 -0,03 -0,08 0,06 0,23 0,00
0,10 0,09 0,71 0,01 -0,03 -0,03 -0,10 0,10 -0,01 0,04 0,20 0,04 0,01 -0,10
0,12 -0,00 0,22 0,08 -0,02 0,08 0,10 0,77 -0,07 -0,03 0,02 0,14 0,13 0,22
0,14 -0,05 0,14 0,04 -0,00 0,05 0,01 0,81 0,02 0,02 0,08 0,06 -0,00 0,18
0,09 0,03 0,25 0,19 -0,02 -0,00 0,37 0,37 -0,18 0,21 0,11 -0,01 -0,07 0,43

-0,34 -0,15 0,08 0,13 0,29 -0,05 -0,46 0,04 0,18 0,12 -0,11 0,03 -0,16 -0,07
-0,03 0,17 -0,12 0,14 -0,04 -0,13 -0,22 -0,15 0,18 -0,03 -0,39 -0,20 0,24 -0,27
-0,02 -0,01 0,04 0,13 0,05 0,05 -0,06 0,16 -0,02 -0,03 0,01 0,74 0,02 0,07
0,46 0,20 0,16 0,03 0,12 -0,10 0,01 0,11 -0,03 0,27 0,14 0,13 0,11 0,30
0,08 0,06 0,04 0,13 0,03 0,22 -0,14 -0,01 0,51 0,20 0,35 0,07 -0,04 -0,03
0,09 0,10 -0,02 0,12 0,06 0,82 -0,03 0,07 0,12 -0,05 0,11 0,01 -0,02 0,01

-0,06 0,09 -0,03 -0,02 0,00 0,05 -0,78 -0,00 0,01 0,01 -0,07 -0,10 0,08 -0,03
-0,00 0,05 -0,12 0,02 -0,07 -0,79 -0,14 -0,04 0,06 0,00 0,04 -0,04 -0,05 -0,10
2,45 2,19 3,94 2,34 1,95 1,65 1,99 2,22 1,88 1,41 1,40 1,32 1,75 2,80
0,05 0,05 0,08 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06  
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