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A
globalização exige algo di-
ferente dos executivos: mais
do que resolver problemas,
eles precisam aprender a

conviver com prioridades confli-
tantes, muitas vezes envolvendo a
matriz e as unidades locais. A gestão
de paradoxos requer inteligência
emocional e a adoção de processos
capazes de estimular relações de
confiança além das fronteiras.

As corporações globalizadas
enfrentam constantes desafios de-
correntes das complexas demandas
associadas à tarefa de gerir espaços
geográficos, atribuições, unidades
de negócios e segmentos de cliente
distintos. E possível compreender
por que os executivos se sentem
inclinados a sair em disparada para
resolver os problemas. No entanto,
seguir os instintos na hora de dimen-
sionar uma situação complicada e
procurar as soluções pode não ter
muita utilidade na arena mundial.

Não se trata de uma transição
fácil para os executivos que contam
com formação (e experiência pro-
fissional) que estimula fortemente
a solução de problemas.

Um caso na Rússia
Tomei contato com o conceito

de paradoxo pela primeira vez no
início da década de 1990, durante
uma entrevista com um executivo de
uma multinacional norte-americana
(vou chamá-lo de Alan) que acabava
de voltar de um período de atuação
na Rússia. No início de sua expe-
riência lá, Alan tentou aumentar as
vendas por meio da adaptação das
campanhas publicitárias ao gosto
local. No entanto, suas idéias foram
recebidas sem entusiasmo pelos

executivos das unidades russas e da
sede da empresa, que chamaram
sua atenção para os princípios de
construção de marca global e local
que precisavam ser levados em con-
sideração, independentemente do
desejo de adaptação a um mercado
específico.

Confuso e com a sensação de des-
moralização, Alan pediu a opinião
de Yuri, um supervisor experiente.
Para sua sorte, o colega o recebeu
com simpatia. "Você está encarando
a questão como um problema que
precisa ser solucionado para que
você possa seguir em frente com as
campanhas publicitárias locais. Isso
é admirável, mas fora da realidade.
Você pode ter um problema local
para resolver, mas ele faz parte de
um paradoxo maior que tem de
ser administrado, não resolvido",
explicou Yuri.

Alan reavaliou as questões que
continuavam a surgir. Se ele pudesse
adaptar as campanhas publicitárias
ao nascente capitalismo russo, as
pessoas conseguiriam compreender
os benefícios do uso de cartões de
crédito para chamadas telefônicas
em uma sociedade que não estava
acostumada ao crédito. Para isso, po-
rém, seria necessário modificar ra-
dicalmente as campanhas mundiais,
aprovadas pela matriz da empresa
nos Estados Unidos, que partiam da
premissa de que o crédito era algo
corriqueiro. Alan também teria de
aumentar seus custos (e estourar seu
orçamento), além de se desviar de
alguns aspectos da "fórmula globali-
zada" adotada pela companhia.

Quando Alan compreendeu que
estava lidando com um paradoxo
e não com um problema, conse-

guiu encontrar soluções utilizando
diversas táticas. Em vez de tentar
aumentar as vendas apostando em
mais publicidade, por exemplo, ele
recorreu às políticas de vendas, ao
treinamento dos profissionais e a
outras ferramentas disponíveis. Com
o tempo, os executivos da matriz da
empresa perceberam a abordagem
criativa de Alan, que se tornou um
exemplo para outros executivos da
área de vendas por ter conseguido
equilibrar as necessidades corporati-
vas com as necessidades locais.

O pensamento com base nos
paradoxos —um processo constante
de tentar equilibrar prioridades
conflitantes- faz parte especialmente
da experiência dos negócios globa-
lizados. Organizações de grande
porte, como a IBM, a Philips e a
General Motors, esforçam-se para
operar como confederações que
reúnem diversas pequenas empre-
sas auto-suficientes. Além de ter de
gerir as economias de escala em
busca de qualidade e racionalidade
de custos, elas precisam reagir com
rapidez e habilidade às demandas
de mercados e espaços geográficos
distintos. O McDonald's conseguiu
esse equilíbrio em 2002, quando
aproveitou a Copa do Mundo rea-
lizada na Coréia do Sul e no Japão
e abriu lojas na Coréia. A rede de
lanchonetes adotou as práticas co-
merciais locais, com medidas como
a adaptação dos hambúrgueres à
moda coreana, sem deixar de aten-
der aos padrões globais.

O sucesso das empresas na
gestão de paradoxos depende do
modo como elas estão estruturadas
e da visão que os executivos têm
de seus papéis e responsabilidades
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-em especial, a disposição de cada
um de cooperar e desenvolver
relações de confiança além das
fronteiras. Nesse aspecto, a globali-
zação não se resume ao local onde
se fazem negócios, mas ao modo
como esses negócios são feitos.

As qualidades do pensamento
globalista

Na última década, ao gerir em-
presas globalizadas, alguns executivos
começaram a fazer distinção entre os
paradoxos e os problemas como um
mecanismo para manter a sanidade.
Na verdade, a gestão de paradoxos é
uma das quatro qualidades essenciais
de um "modo de pensar global".
Gomo se pode ver no quadro acima,
uma "mentalidade global" divide-se
em dois ramos:
• O primeiro, a inteligência inte-
lectual, envolve duas habilidades:
perspicácia nos negócios e gestão
de paradoxos. A perspicácia nos
negócios refere-se à capacidade do
executivo de compreender o setor,
a empresa e as responsabilidades

operacionais. Está associada ao co-
nhecimento e à profundidade ana-
lítica, às percepções estratégicas para
identificar possíveis tendências do
setor e a um alcance conceituai capaz
de integrar a informação global ao
foco e à estratégia da empresa.
H O segundo pertence ao âmbito
emocional, com duas outras qualida-
des de um gestor global. A primeira
é a autogestão -a capacidade de
gerir as emoções das pessoas no
desordenado mundo das relações
comerciais interculturais. Em um
estudo realizado pela firma de con-
sultoria Hay Group, que se dedicou
a avaliar a carreira de executivos
graduados que haviam sido iden-
tificados por suas empresas como
donos de potencial elevado, os
profissionais bem-sucedidos tinham
sete vezes mais habilidades de auto-
gestão (autocontrole, capacidade de
adaptação e honestidade) do que os
colegas que apresentaram menos
êxito na carreira. A segunda quali-
dade da inteligência emocional é a
sensibilidade cultural, que envolve a

compreensão da formação cultural
das pessoas, sobretudo a percepção
da influência dos valores e das de-
terminações culturais (nacionais,
regionais e até locais) no estilo
gerencial de cada um. Esse tipo de
consciência molda a capacidade do
gestor de motivar um colega com
bagagem cultural diferente.

O j ornai Organizational Dynamics,
por exemplo, relata que, em países
com grande desnível de poder,
como a Rússia, parte-se do princípio
de que um gerente tem mais conhe-
cimentos do que seus subordinados.
Em culturas com distribuição mais
igualitária de poder, como a Dina-
marca, a abordagem "de igual para
igual" por parte de um executivo em
relação a sua equipe tem aceitação
bem maior.

A sensibilidade cultural global
envolve a consciência dos vieses
culturais das pessoas, a compreen-
são de outros códigos culturais, a
gestão da eficiência intercultural e
a adaptação das práticas comerciais
a um contexto global. O maior
desafio nessa arena é a gestão dos
paradoxos máximos que ocorrem
entre os valores culturais locais e a
ética comercial globalizada.

Essas quatro qualidades (pers-
picácia nos negócios, gestão de
paradoxos, autogestão e sensibili-
dade cultural) constituem os quatro
pilares da mentalidade global. Além
de ser um pilar por si só, a gestão de
paradoxos também contribui para
auxiliar os outros três. A maioria
dos executivos reconhece a neces-
sidade de equilibrar a execução
do trabalho com a construção de
relacionamentos. Essa habilidade
ganha ainda mais importância quan-



do se trabalha com sociedades nas
quais os relacionamentos são mais
determinantes, como as da Ásia,
da África, do Oriente Médio e da
América Latina.

Cinco passos para gerir os
paradoxos globais

Barry Johnson, em seu livro Pola-
rity Management, publicado em 1992
(ed. Human Resource Development
Press), desenvolveu um método
para identificar e gerir paradoxos.
Ao adaptar algumas idéias da obra
de Johnson, consegui definir os
cinco passos que os executivos po-
dem seguir para conviver com as
dificuldades.

1) Identificação das forças que
integram o paradoxo.

O primeiro passo para lidar com
um paradoxo consiste em compreen-
der onde ele se situa e identificar as
forças que estão em choque. As mais
comuns são:
• Aspectos individuais x equipe.
• Estabilidade x mudanças.
• Centralização x descentralização.
• Competição x colaboração.
• Comando x delegação.
• Padronização x individualização.
• Família x trabalho.

O que determina se uma situa-
ção é paradoxal é a ausência de
solução final. Pode-se chegar a um
equilíbrio de curto prazo entre as
forças em atrito, mas não a uma
solução de longo prazo que enfatize
um dos lados da equação. Vou citar
um exemplo fácil de ser identificado
por todos: o conflito entre família
e trabalho.

Em um nível organizacional,
muitas vezes os paradoxos envolvem
grupos distintos. Os profissionais
que atuam na matriz das empresas
globalizadas em geral defendem a
padronização dos processos opera-
cionais no que se refere a tecnologia
da informação (TI), contabilidade e
recursos humanos, com o objetivo
de obter economia de escala, ao
mesmo tempo que os executivos

locais, preocupados com a concor-
rência, as diferenças culturais e as
questões regulatórias, pregam a
personalização. Ao tentar maximizar
os dois lados de um paradoxo, mais
cedo ou mais tarde será preciso lidar
com o outro lado.

2) Criação de um quadro de
gestão de paradoxos.

Pode ser bastante útil visualizar
o paradoxo em uma representação
gráfica, como mostra o quadro abai-
xo. Para isso, é preciso identificar as
forças em conflito e registrá-las nos
campos direito e esquerdo do eixo
horizontal. Os dois quadrantes supe-
riores indicam os aspectos positivos
de cada força; os dois inferiores, as
características negativas.

No quadrante superior esquer-
do, anote os aspectos positivos de
se concentrar em tal situação. Em
seguida, tente visualizar o que acon-
teceria se você se concentrasse em
maximizar as melhores qualidades
desse quadrante. Quais seriam as
conseqüências negativas? Registre-
as no quadrante inferior esquerdo.
Por exemplo: os aspectos positivos
de se concentrar no controle cen-
tralizado em todo o mundo seriam
a redução de custos decorrentes da
padronização, as vantagens compe-
titivas que resultam na construção
de marca global e a velocidade e
flexibilidade que podem ser obtidas
da integração dos sistemas pessoais,
financeiros e de informação.

Ao mesmo tempo, qualquer ten-
tativa de maximizar as vantagens do
quadrante superior esquerdo sem
levar em conta as forças identifica-
das no quadrante superior direito
levarão a um recuo representado
no quadrante inferior esquerdo
-a potencial perda de vantagens
competitivas nos mercados locais,
o afastamento dos clientes locais
e o baixo moral da equipe local,
que pensará que não tem mais
condições de atingir seus objetivos
comerciais. Os executivos locais
provavelmente argumentarão que
a empresa caminhou demais rumo
ao controle centralizado. Eles exi-
girão mais flexibilidade de custo-
mização dos produtos e liberdade
para desenvolver procedimentos
operacionais e processos de TI para
atender melhor às necessidades dos
consumidores do país em questão,
além de políticas específicas para
promoção e contratação. A cons-
trução do controle local traria con-
seqüências negativas, indicadas no
quadrante inferior direito: maiores
custos, possível ruído no programa
de construção de marca local e
global e falta de transferência de
conhecimento e tecnologia além
das fronteiras geográficas.

3) Otimização (em vez de ma-
ximização) das responsabilidades
primárias.

Para que a gestão de paradoxos
tenha sucesso, cada parte das situa-



ções contraditórias e conflitantes
precisa esforçar-se para otimizar (e
não maximizar) sua posição. Por
exemplo: o executivo responsável
por TI na matriz de uma empresa
globalizada insiste na padronização
da informação, de olho na excelên-
cia operacional. Se esse profissional
não levar em consideração as ne-
cessidades dos diversos países em
contar com sistemas diferenciados,
enfrentará uma crescente onda
de resistência, capaz de impedir a
eficiência -ou até o funcionamen-
to— dos sistemas padronizados.

Do mesmo modo, se os gestores
locais insistirem em agir cada um
a seu modo, os resultados serão o
aumento dos custos, a resistência
dos colegas que atuam na matriz e as
ineficiências, capazes de gerar sérios
problemas para a empresa.

Em vez disso, para otimizar suas
posições, cada parte precisa ter em
vista as conseqüências negativas que
suas ações trarão para as demais.
Para tanto, não basta dispor de in-
teligência intelectual para manter
duas opiniões opostas em igual nível
de tensão; é necessária uma dose de
inteligência emocional para atuar
com segurança sem perder de vista
a perspectiva de outras pessoas. Em
empresas matrizes, os executivos de-
vem apresentar os dois atributos.

4) Inclusão das contradições no
modo de pensar.

Convide as pessoas que repre-
sentam a posição oposta para con-
versas regulares, para se certificar
de que você está levando em conta
as necessidades delas ao procurar
atingir as próprias responsabilida-
des. A medida pode concretizar-se

na promoção de reuniões trimes-
trais entre as partes, que normal-
mente seriam motivo de conflito.
Em muitos casos, as partes referi-
das na verdade são os executivos
regionais ou em atuação em um
país e seus pares operacionais ou
comerciais.

A premissa básica da reunião
deve ser o compromisso de todos
com os objetivos da matriz. Quando
representantes locais e globais se
reúnem para articular os aspectos
positivos e negativos dos quatro qua-
drantes, eles percebem que uns não
existem sem os outros. Isso pode
surpreender os profissionais que até
então achavam que seria bem mais
fácil gerir a empresa se fosse possível
livrar-se das partes opostas. A gestão
de paradoxos não tem a ver com a
sobrevivência do mais apto, mas sim
com a do mais cooperativo.

5) Criação de uma métrica que
dê o alarme de paradoxos.

A manutenção cotidiana de um
equilíbrio viável entre as partes con-
flitantes de um paradoxo exige um
sistema de "aferição de perigo", cria-
do para alertar quando as reações
negativas surgirem tanto em nível
local como global. A transferência
de produtos para um local mais
próximo dos clientes com o objetivo
de reduzir o tempo de entrega, por
exemplo, pode resultar no excesso
do estoque local. Se as duas partes
chegam a um acordo quanto a
níveis razoáveis de estoque, é pos-
sível administrar o conflito. Em um
nível global, um acordo pode fazer
com que 70% dos produtos novos
tenham aplicabilidade e construção
de marca globais e 30% deles sejam

destinados à personalização para
consumo local.

Acordos desse tipo trazem muitas
vantagens. Além de "pôr um freio"
nos processos gerenciais que vão
além do recomendável no apoio a
um dos lados, permitem que as partes
aprendam mais sobre as necessidades
uma da outra. Mais um benefício:
os executivos também começam a
perceber sua responsabilidade pela
conquista de um objetivo que dificil-
mente atingiriam sozinhos.

O importante é que todos re-
conheçam como esses custos e
benefícios serão medidos e qual
a conseqüência no que se refere à
premiação. Com mais freqüência, os
profissionais de um lado do parado-
xo são chamados a fazer sacrifícios
em benefício de outros -apenas para
descobrirem no final do ano que
deixaram de ser premiados.

A gestão que leva ao sucesso
A gestão de paradoxos oferece

uma estrutura para que os executi-
vos da matriz das empresas globali-
zadas sobrevivam aos desafios e às
complexidades do processo. Todas
as companhias com aspiração a
competir na arena mundial terão
de enfrentar essas questões, ainda
que contra a vontade. Conforme
aumenta a complexidade das empre-
sas, mais seu sucesso dependerá da
habilidade dos profissionais de equi-
librar interesses conflitantes. •
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