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Equipes multiculturais trazem uma série de vantagens para empresas internacionais, incluindo o
conhecimento profundo de distintos mercados, o atendimento ajustado a diferenças culturais do
cliente e a divisão de turnos nas 24 horas do dia. Isso tudo, porém, pode ser ofuscado po
problemas resultantes de diferenças culturais capazes de abalar a eficácia da equipe e até
paralisá-la. Qual a saída para o gerente enfrentar esses desafios? 
 
As autoras foram ouvir líderes e integrantes de equipes multiculturais do mundo todo. Essas
entrevistas, somadas a uma vasta pesquisa sobre resolução de conflitos e trabalho em equipe
levaram o trio a identificar quatro categorias de obstáculo ao sucesso de uma equipe
comunicação direta versus indireta, dificuldade com o idioma, atitudes distintas em relação a
hierarquia e autoridade e normas conflitantes de tomada de decisão. Se o gestor - ou um membro
da equipe - for capaz de identificar a raiz do problema, é mais provável que escolha uma
estratégia adequada para solucioná-lo. 
 
As equipes e gerentes de maior sucesso, segundo as autoras, tinham quatro estratégias para lida
com esses desafios: adaptação (admitir abertamente diferenças culturais e tentar contorná-las)
intervenção estrutural (mudar o formato da equipe), intervenção gerencial (definir normas logo de
cara ou convocar um gerente de nível superior) e saída (remover um integrante da equipe quando
outras alternativas fracassarem). A estratégia ideal vai depender das circunstâncias - e cada uma
traz possíveis complicações. Em geral, um gerente que intervém logo cedo e define normas
equipes e gerentes que tentam envolver todos na equipe; e equipes que entendem que o
problema é cultural, e não pessoal, solucionam os desafios multiculturais com bom humor e
criatividade. São, ainda, os mais propensos a colher os frutos de uma equipe multicultural. 
 
 
 
 
Equipes formadas por gente de culturas e origens distintas exigem
atenção especial do gerente - sobretudo quando este precisa intervir para
ajudar a equipe a solucionar conflitos. 
 
 
Quando uma grande fabricante internacional de software precisou criar um produto novo a
toque de caixa, o gerente do projeto montou uma equipe com gente da Índia e dos Estados
Unidos. Logo de cara, houve divergência em relação à data de entrega do produto. Os americanos
achavam que o trabalho poderia ser feito em duas a três semanas; os indianos previam que
levaria de dois a três meses. Com o projeto já em curso, os integrantes da equipe na Índia
relutavam em relatar reveses no processo de produção aos americanos, que só se inteiravam dos
problemas quando o trabalho chegava a suas mãos. É claro que um conflito desses pode surgi
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em qualquer equipe, mas, aqui, foi fruto de diferenças culturais. À medida que a tensão subia,
divergências em relação a datas de entrega e ao feedback assumiram caráter pessoal,
prejudicando a comunicação entre integrantes da equipe até sobre questões corriqueiras. O
gerente decidiu intervir - levando tanto os americanos como os indianos a buscar sua orientação 
até para detalhes operacionais menores que poderiam muito bem resolver sozinhos. O gerente
ficou tão envolvido nessas minúcias que o projeto acabou estourando até o mais pessimista dos
prazos. Sem contar que a equipe nunca aprendeu a trabalhar junto de modo eficaz. 
 
Uma equipe multicultural costuma produzir sérios dilemas de gestão. Diferenças culturais podem
criar obstáculos consideráveis ao trabalho em equipe - obstáculos sutis e difíceis de reconhecer 
antes que um belo estrago já tenha sido feito. Como no caso acima, a nós relatado pelo gerente
do projeto, o chefe pode acabar criando mais problemas ao intervir. Na hora de administrar bem
uma equipe multicultural, o desafio é identificar as causas culturais subjacentes ao conflito e
intervir de modo não só a colocar o projeto de volta nos trilhos, mas também a permitir que os
integrantes da equipe enfrentem sozinhos os desafios dali para frente. 
 
Entrevistamos gerentes e integrantes de equipes multiculturais de todo o mundo. Essas
entrevistas, somadas a uma profunda pesquisa sobre resolução de conflitos e trabalho em equipe,
nos levaram a concluir que a intervenção da gerência, se inadequada, pode marginalizar gente de
alto valor que deveria participar do processo ou, pior, gerar resistência, ferindo o desempenho da
equipe. Não tratamos aqui do respeito a padrões distintos de administração, como práticas
contábeis. Falamos, antes, dos problemas cotidianos de interação que podem impedir uma equipe
multicultural de tirar proveito das vantagens inerentes a tais grupos, como o conhecimento de
distintos mercados, o atendimento ajustado a diferenças culturais do cliente e a divisão de turnos 
nas 24 horas do dia. 
 
A boa notícia é que é possível administrar desafios culturais se os gerentes e a equipe
escolherem a estratégia certa e evitarem impor a abordagem de uma única cultura a situações
multiculturais. 
 
Os desafios  
 
É comum as pessoas acharem que problemas de equipes multiculturais são fruto de estilos
distintos de comunicação. Essa, porém, é apenas uma das quatro categorias de desafios que,
segundo nossa pesquisa, podem criar entraves ao sucesso da equipe. Essas categorias são 
comunicação direta versus indireta, dificuldade com o idioma, atitudes distintas em relação a
hierarquia e autoridade e normas conflitantes de tomada de decisão. 
 
Comunicação direta versus indireta. Em culturas ocidentais, a comunicação em geral é direta e 
explícita. O significado do que se diz é óbvio e quem ouve não precisa conhecer em detalhes o
contexto de quem fala para interpretar o discurso. Não é o que ocorre em muitas outras culturas,
onde o sentido está inserido no modo como a mensagem é apresentada. Para obter informações
cruciaissobre preferências e prioridades da outra parte um negociador ocidental pergunta
diretamente se o outro prefere A ou B, por exemplo. Já em culturas nas quais prevalece a 
comunicação indireta talvez seja preciso inferir preferências e prioridades a partir de mudanças -
ou a ausência delas - naquilo que a outra parte propõe. Em negociações interculturais, o não-
ocidental entende a comunicação direta do ocidental, mas o ocidental tem dificuldade para
entender a comunicação indireta do não-ocidental. 
 
Uma gerente americana à frente de um projeto para montar a interface de um sistema de dados
de clientes americanos e japoneses explicou da seguinte forma os problemas que a equipe
enfrentava: "No Japão, eles conversam, debatem. Em seguida fazem uma pausa para falar com o
próprio pessoal e garantir que o restante da organização esteja de acordo. Para mim, uma das
coisas mais difíceis foi entender que o que eu interpretava como 'sim' para eles era apenas um
'estou ouvindo'". 
 
A diferença entre comunicação direta e indireta pode abalar seriamente a relação se o projeto 
enfrenta problemas. Quando descobriu que uma série de falhas no sistema causaria graves
distúrbios às operações da empresa, a gerente americana citada acima enviou um e-mail ao
chefe nos EUA e aos integrantes da equipe no Japão. Seu chefe agradeceu o alerta direto. Já os
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colegas japoneses ficaram constrangidos, pois a executiva violara as normas orientais para
abordagem e discussão de problemas. A reação deles foi dificultar o acesso da gerente a pessoas
e informações indispensáveis para que monitorasse o progresso. Talvez tivessem reagido melhor
se ela tivesse apontado indiretamente os problemas - se tivesse, por exemplo, perguntado o que
ocorreria se uma certa parte do sistema não estivesse funcionando a contento, ainda que
soubesse muito bem que tal parte não estava funcionando e o que isso significava. 
 
Nossa pesquisa indica que problemas de comunicação em geral criam barreiras ao bom trabalho
em equipe por reduzir a troca de informações, criar conflitos interpessoais, ou ambos. No Japão,
uma reação típica ao confronto direto é isolar quem desrespeitou as normas. A gerente americana
citada foi isolada social e fisicamente. É ela quem conta: "Eles me instalaram literalmente em um
depósito, com mesas empilhadas do chão ao teto. Eu era a única na sala. Foi um total isolamento,
e uma maneira de deixar bem claro que eu não pertencia ao círculo deles e que a comunicação 
comigo se limitaria ao estritamente necessário." 
 
A intenção da abordagem direta fora solucionar uma falha - o que de certa forma ocorreu, pois o
projeto foi lançado sem problemas. Só que o desrespeito da gerente às normas aumentou o
desafio de trabalhar com os colegas japoneses e limitou sua capacidade de expor outras falhas
que pudessem vir a prejudicar o projeto mais tarde. 
 
Dificuldade com o idioma. Embora o inglês seja o idioma dos negócios internacionais, é comum 
surgirem mal-entendidos ou uma profunda frustração em virtude do sotaque, da pouca fluência ou
de problemas com o uso da língua por estrangeiros. Isso também pode influenciar a percepção de
status ou competência. 
 
Eis a queixa do integrante latino-americano de uma equipe multicultural de consultoria: "Muitas
vezes senti que, devido à questão da língua, não encontrava as palavras para dizer algo que
estava pensando. Percebi que, quando ia a entrevistas com o colega dos Estados Unidos, ele
tendia a comandar a entrevista, o que era compreensível, mas também decepcionante, pois
estamos no mesmo nível. Eu tinha excelentes perguntas, mas quem liderava era ele". 
 
Quando entrevistamos uma integrante americana de uma equipe que incluía japoneses e que
avaliava a possível expansão de uma rede varejista dos EUA no Japão, foi a seguinte a descrição 
que fez de outro colega americano: "Ele não estava interessado em ouvir a opinião dos
consultores japoneses e achava que, por eles não serem tão fluentes quanto ele, não eram
inteligentes o bastante e, portanto, incapazes de acrescentar algum valor". O colega descrito era
responsável por avaliar um aspecto da viabilidade da expansão no Japão. Sem subsídios dos
especialistas japoneses, corria o risco de superestimar oportunidades e subestimar desafios. 
 
O pessoal com menor domínio do idioma pode até ser o mais qualificado da equipe, mas a
dificuldade em transmitir o conhecimento impede a equipe de reconhecer e utilizar sua tarimba.
Se os colegas de equipe ficam frustrados ou impacientes com a falta de fluência, podem surgir
conflitos interpessoais. Quem não domina o inglês pode perder a motivação para contribuir ou
ficar ansioso em relação à avaliação de seu desempenho e às perspectivas de avanço 
profissional. Já a organização paga um preço maior, pois o investimento na equipe multicultural
não dá frutos. 
 
Descobrimos que certas equipes usam a diferença da língua para dissipar (e não gerar) tensões.
Uma equipe de compradores dos EUA e da América Latina estava negociando com a equipe de
um fornecedor coreano. Embora os trabalhos ocorressem na Coréia, o idioma usado era o inglês.
Volta e meia os coreanos isolavam os demais ao falar apenas entre eles, em coreano. Frustrados,
os compradores passavam a falar em espanhol, embora apenas sobre temas sem relevância para
a negociação, como esportes e atualidades - caso algum coreano estivesse entendendo. Mesmo
gente da equipe que não falava espanhol fingia participar, para grande diversão dos colegas. A
tática funcionou: mostrou aos coreanos, de um jeito indireto, que seus conchavos em coreano
eram fonte de frustração e irritação para o outro lado. As duas equipes evitaram, dali em diante,
as conversas paralelas. 
 
Atitutes distintas em relação à hierarquia e autoridade. Um desafio inerente a equipes
multiculturais é que, em geral, uma equipe dessas tem uma estrutura horizontal - estrutura que
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incomoda indivíduos de certas culturas, nas quais cada pessoa é tratada de um modo 
dependendo de seu status na organização. Se esse pessoal baixar a cabeça para integrantes da
equipe de status mais elevado, tal postura será considerada correta se a maioria da equipe vier
de uma cultura hierárquica; já se a maioria vier de uma cultura igualitária, isso pode ferir sua
estatura e credibilidade - e ser até motivo de humilhação. 
 
Um gerente de origem mexicana, que integrava a equipe de crédito e subscrição de um banco,
nos contou: "Na cultura mexicana a pessoa é sempre humilde. Entenda ou não o que foi dito,
precisa colocar o que pensa na forma de pergunta. Precisa manter a coisa aberta, por respeito.
Creio que isso me prejudicava, pois os americanos achavam que eu não sabia do que estava
falando. Minha sensação é que eles sentiam que eu não tinha certeza da minha resposta". 
 
Quando, em virtude de normas culturais distintas, o pessoal de uma equipe julga ter sido tratado
com desrespeito, todo o projeto pode ir para o espaço. Em outra negociação entre Coréia e EUA,
os integrantes americanos de uma equipe de due diligence estavam tendo dificuldade para obter
informações dos colegas coreanos e foram reclamar diretamente para os gerentes coreanos de
um nível superior. O acordo quase ruiu. Os gerentes coreanos ficaram ofendidos, pois na Coréia a
hierarquia é estritamente respeitada. Seus próprios subordinados, e não o pessoal americano, é 
que deveriam ter abordado a questão. Já os integrantes coreanos da equipe ficaram mortificados 
ao descobrir que os chefes haviam-se inteirado do problema pela boca de terceiros. A crise só foi
sanada quando gerentes de alto escalão dos EUA foram à Coréia, mostrando o devido respeito 
pelos colegas coreanos. 
 
Normas conflitantes de tomada de decisão. É enorme a diferença entre culturas no tocante à 
tomada de decisões - sobretudo em relação à rapidez com que a decisão é tomada e ao volume
de análise exigido para tanto. Gerentes americanos estão habituados a tomar decisões em um
prazo bem mais curto e com relativamente pouca análise na comparação com colegas de outros
países. 
 
Um gerente brasileiro de uma empresa americana negociando a compra de produtos coreanos
para a América Latina contou: "No primeiro dia, chegamos a um acordo em três questões e, no
segundo, o lado americano-espanhol queria partir da quarta questão. Mas o lado coreano queria
voltar e rediscutir tudo desde o começo. Meu chefe quase teve um ataque". 
 
O que um americano aprende com uma experiência como essa é que o estilo americano
simplesmente não pode ser imposto a outras culturas. Gerentes de outras culturas talvez se
recusem, por exemplo, a partilhar informações até que entendam todo o escopo do projeto.
Porém, já entendem que tampouco podem ignorar o desejo do lado americano de tomar decisões
com rapidez. O que fazer? A melhor solução parece ser fazer concessões menores sobre o
processo - aprender a se ajustar à abordagem decisória do outro, e até a respeitá-la. Gerentes
americanos, por exemplo, aprenderam a manter chefes impacientes distantes das reuniões de
equipe e a repassar a esses superiores informações breves, porém com freqüência. 
 
Para gerentes de outras culturas uma lição comparável é deixar bem claro o que necessitam -
dizer, por exemplo: "Precisamos ter um panorama geral antes de discutir detalhes". 
 
Quatro estratégias 
 
As equipes e gerentes de maior sucesso em nossa pesquisa tinham quatro estratégias para lidar
com esses desafios: adaptação (admitir abertamente diferenças culturais e tentar contorná-las),
intervenção estrutural (mudar o formato da equipe), intervenção gerencial (definir normas logo de
cara ou convocar um gerente de nível superior) e saída (remover um integrante da equipe quando
outras alternativas fracassarem). Não há uma fórmula ideal para lidar com um determinado tipo de
problema multicultural; identificar a natureza do desafio é só o primeiro passo. O mais crucial é 
avaliar as circunstâncias - ou "condições situacionais determinantes" - nas quais a equipe está 
trabalhando. O projeto é flexível, por exemplo, ou os prazos impedem qualquer mudança? Há 
recursos adicionais disponíveis para a equipe? A equipe é permanente ou temporária? Os
gerentes possuem autonomia para promover modificações na equipe? Uma vez analisadas as
condições situacionais, o líder da equipe pode definir uma resposta adequada.
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Veja o quadro : " Identifique a estratégia certa" 

 
 
Adaptação. Certas equipes sabem como acomodar ou contornar os desafios que enfrentam,
adaptando práticas ou posturas sem mexer na composição da equipe ou em suas tarefas. A
adaptação funciona quando os membros da equipe aceitam e identificam as diferenças culturais e
assumem a responsabilidade por achar um jeito de conviver com elas. É, em geral, a melhor
abordagem possível ao problema, pois costuma exigir menos empenho da gerência do que outras
estratégias. E, já que os próprios integrantes da equipe estão buscando a solução do problema,
há um aprendizado com o processo. Quem tem essa mentalidade pode buscar saídas criativas
para resguardar as próprias diferenças e, ao mesmo tempo, aceitar os processos do outro. 
 
Um engenheiro de software americano trabalhando na Irlanda com uma equipe israelense de
gestão de contas da própria empresa relatou o choque sentido pelo estilo confrontador dos
colegas. "Era definitivamente distinto o jeito de abordar uma questão e de discuti-la. Há algo bem
típico da cultura israelense: eles gostam do confronto. Como eu tendo a ser mais colaborativo, era
muito estressante para mim - até que eu descobri um jeito de fundir as duas culturas." 
 
O engenheiro se adaptou. Para manter o próprio estilo - que é estar sempre muito bem preparado
-, impôs uma certa estrutura aos israelenses. Com isso, conseguiu conviver com o estilo dos
colegas. Além disso, percebeu que os integrantes da equipe não confrontavam apenas ele, mas 
uns com os outros - e mesmo assim conseguiam fazer bem o trabalho. O confronto, entendeu,
não era algo pessoal, mas cultural. 
 
Em outro exemplo, um americano integrante de uma equipe de consultoria pós-fusão se deixava
desanimar pela hierarquia da empresa francesa que a equipe estava atendendo. Para ele, a
reunião com gerentes franceses sem envolvimento direto na fusão "não traria nenhum benefício
para mim ou para o projeto". No final, acabou entendendo que "era importantíssimo envolver todo
o pessoal da empresa" para que a integração realmente desse certo. 
 
Uma equipe de gente dos EUA e do Reino Unido tentou usar a abordagem de cada cultura na
hora de decidir para chegar a decisões melhores. A tática, batizada de fusão, vem sendo
estudada a fundo por cientistas políticos e governos às voltas com populações multiculturais
interessadas em proteger sua cultura, em vez de aceitar a integração ou a assimilação. Se tivesse
apostado apenas no estilo americano, acelerado, a equipe talvez não tivesse percebido entraves 
que se avizinhavam e, mais tarde, talvez tivesse de recuar e começar do zero. Enquanto isso, o
pessoal do Reino Unido estaria soltando recriminações do gênero "A gente avisou que não era
para correr". Já se tivesse adotado a abordagem do Reino Unido, de parar para pensar, a equipe
poderia ter perdido um belo tempo tentando identificar todo obstáculo possível, até os mais
improváveis, enquanto os colegas americanos, impacientes, ficariam se queixando do excesso de
análise. A força daquela equipe estava no fato de que certos integrantes queriam partir para a
ação enquanto outros se dispunham a esmiuçar os entraves. Para agradar a todos, a equipe fez
as duas coisas: não agiu tão rápido quanto a turma americana teria preferido nem parou tanto
para pensar quanto gostaria o pessoal do Reino Unido. 
 
Intervenção estrutural. Esse tipo de intervenção é uma reorganização ou modificação com o
intuito de reduzir o atrito interpessoal ou eliminar uma fonte de conflito para um ou mais grupos.
Essa abordagem pode ser extremamente eficaz quando a equipe é demarcada por subgrupos
óbvios (sede versus subsidiárias, por exemplo) ou quando integrantes da equipe são orgulhosos,
defensivos, ameaçados ou aferrados a estereótipos negativos do outro. 
 
Um membro de uma equipe de análise de investimentos espalhada pela Europa continental,
Reino Unido e EUA nos contou como o gerente resolveu conflitos surgidos da diferença de status
e de problemas com a língua entre as três "tribos" da equipe. O primeiro passo foi reunir a equipe
ao vivo duas vezes por ano, não para tratar de problemas rotineiros (que é o que não faltava),
mas para identificar uma série de valores que a equipe usaria para orientar e avaliar seu
progresso. Na primeira reunião, o gerente notou que, ao começar a falar, todos emudeciam, na 
expectativa de ouvir o que ele tinha a dizer. Por isso, resolveu contratar um consultor para presidir
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as reuniões seguintes. Como esse indivíduo não impunha nenhuma ameaça hierárquica, o grau
de participação dos membros da equipe era maior. 
 
Outra intervenção estrutural seria montar grupos menores de trabalho com gente de culturas
distintas ou de partes distintas da empresa para assegurar o acesso a informações que a equipe
como um todo não libera. A gerente da equipe que avaliava oportunidades de varejo no Japão 
usou tal abordagem. Quando notou que as consultoras japonesas não participavam se o grupo
era grande demais, ou se o superior do sexo masculino estava presente, ela dividiu a equipe em
grupos menores para tentar solucionar os problemas. Lançou mão dessa tática várias vezes e fez
questão de mudar a composição dos subgrupos para que todos interagissem e adquirissem
respeito pelos demais integrantes da equipe. 
 
Montar subgrupos tem seus riscos. É que a tática acaba poupando quem não está trabalhando
bem em conjunto ou, seja qual for o motivo, não está se envolvendo com o grupo maior. Cedo ou
tarde a equipe terá de reunir os resultados produzidos pelos subgrupos - e nesse ponto será 
preciso outra intervenção estrutural: alguém terá de agir como mediador para garantir que as
várias peças se encaixem. 
 
Intervenção gerencial. Quando o gerente age como um árbitro ou juiz, tomando uma decisão 
final sem a participação da equipe, nem ele, o gerente, nem a equipe aprendem muito sobre o
motivo do impasse. É possível, porém, usar a intervenção gerencial de modo adequado para 
eliminar problemas na equipe. 
 
Foi o que fez uma especialista americana em segurança em refinarias com alta experiência no
leste asiático. Às voltas com problemas em um projeto na China, pediu que os gerentes do alto
escalão da empresa em Pequim fossem falar com os diretores a quem os gerentes da refinaria
eram subordinados. Diferentemente do pessoal citado no começo do artigo, que violou as normas
ao abordar os superiores dos colegas coreanos, essa especialista respeitou a hierarquia nas duas
organizações. 
 
"Para resolver a questão", contou a especialista, "a gestão local da refinaria chinesa acabou tendo
reuniões com nosso escritório em Pequim e com a alta diretoria da própria refinaria. No final,
entenderam que não queríamos insultá-los ou desmerecer a cultura deles, nem mesmo criticar
sua atuação. Estávamos apenas tentando ajudar. Acabaram entendendo que havia problemas
sérios de segurança e risco de incêndio. Mas tivemos de recorrer a escalões superiores para que
a questão fosse resolvida." 
 
Uma intervenção gerencial para definir normas assim que a equipe é criada pode ajudar o grupo a
contar com bons processos desde o início. Foi o que ocorreu com uma equipe multicultural de
programação de software cuja língua franca era o inglês. Embora todos os integrantes falassem a
língua corretamente, alguns tinham forte sotaque. Ao definir as normas para a equipe, a gerente
abordou sem rodeios o desafio, informando que todos haviam sido escolhidos pela tarimba na
programação, e não pelo domínio do inglês - e que seria preciso contornar a questão do idioma. 
Com o projeto chegando ao estágio do treinamento para o atendimento ao cliente, a gerente
orientou o pessoal a admitir logo de cara o problema do sotaque, dizendo aos clientes algo na
seguinte veia: "Caso não entenda o que estou dizendo devido a minha pronúncia, por favor me
interrompa e peça explicações". 
 
Saída. Talvez porque muitas das equipes que examinamos trabalhavam com projetos, vimos que
deixar a equipe era uma estratégia incomum para enfrentar desafios. Em situações de curto
prazo, quem estava insatisfeito tendia a esperar e concluir o projeto. Já quando a equipe era
permanente, produzindo produtos ou serviços, a saída de um ou mais integrantes era um último
recurso - mas ocorria, voluntariamente ou por um pedido formal da gerência. A saída em geral se
dava quando os ânimos já estavam exacerbados e quando reconciliar as partes em conflito já não 
era possível. 
 
Um integrante americano de uma equipe multicultural de consultoria descreveu o conflito entre
dois consultores graduados - uma grega e um polonês - sobre o modo de abordar um problema.
"A consultora grega dizia: 'A meu ver, devíamos agir assim'. Em geral, era algo na esfera de
controle dela. Já o consultor polonês dizia: 'Na verdade, acho que deveríamos seguir esse outro 
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caminho'. A grega ficava contrariada, enrubescia e retrucava: 'Não creio que essa seja a maneira 
correta de agir'. Dali em diante, as diferenças deixavam de ser profissionais e passavam a ser 
pessoais." 
 
O americano continua: "A grega acabou saindo da empresa. Foi a conseqüência direta de todas 
as diferenças que vinham se manifestando entre os dois, que simplesmente não se entendiam. 
Descobri que, na consultoria, muitas vezes é preciso se adaptar à cultura, naturalmente, mas é 
preciso também se adaptar ao estilo de quem está à frente do projeto." 
 
Embora equipes multiculturais enfrentem desafios que não são diretamente atribuíveis a 
diferenças culturais, esse tipo de diferença era subjacente a todo problema que afligia muitas das 
equipes que examinamos. Além do impacto negativo que pode exercer sobre o funcionamento da
equipe, um desafio cultural pode ocultar, ainda, sérios problemas gerenciais. Um gerente que 
intervém logo cedo e define normas; equipes e gerentes que estruturam a interação social e 
fazem de tudo para envolver todos na equipe; e equipes que entendem que o problema é cultural, 
e não pessoal, encaram os desafios com bom humor e criatividade. Um gerente que espera para
intervir quando a equipe já atingiu um impasse pode até restabelecer a ordem, mas raramente 
ensinará a equipe a solucionar sozinha o problema quando isso voltar a ocorrer. 
 
Quando a frustração leva integrantes de uma equipe a parar e pensar nos desafios e nas
possíveis soluções por conta própria, a diferença pode ser enorme. Vejamos o seguinte caso, do
call center de uma firma de serviços financeiros. Todos na equipe falavam espanhol
perfeitamente, embora alguns fossem norte-americanos e outros, latino-americanos. O 
desempenho da equipe, medido pelo total de ligações atendidas por hora, estava aquém do 
desejado. Uma funcionária latino-americana vinha levando o dobro do tempo dos colegas para
atender a uma chamada. Atendia a clientela de modo adequado, mas jogava muita conversa fora.
Quando os colegas a puseram contra a parede (pois tinham de se esforçar mais para compensar 
o baixo rendimento dela), ela imediatamente reconheceu o problema e admitiu que não sabia 
encerrar a ligação com cortesia, pois bater papo era normal em sua cultura. Os colegas
resolveram ajudar: valendo-se da tecnologia, interrompiam as ligações que ultrapassavam o limite 
de tempo, pediam desculpas ao cliente e se ofereciam para prosseguir com o atendimento,
alegando que a funcionária precisava atender com urgência a uma outra chamada. A solução 
funcionou a curto prazo e, com o tempo, a moça foi aprendendo a ser breve no atendimento. 
 
Em outro caso, o gerente indiano de uma equipe multicultural que coordenava um projeto de TI
em toda a empresa ficou frustrado quando, ao lado de um colega de Cingapura, se reuniu com
dois integrantes japoneses da equipe coordenadora para garantir que o grupo japonês entregasse 
sua parte do projeto. Embora os japoneses parecessem estar assentindo, na opinião do gerente 
indiano as providências que tomaram depois foram insuficientes. Considerou a idéia de recorrer 
ao chefe dos japoneses, mas preferiu tentar obter um consenso em toda a equipe japonesa, e não 
só com os dois integrantes da equipe coordenadora. Ele e o colega de Cingapura montaram um
roadshow de eBusiness, foram até o Japão, apresentaram o projeto a toda a equipe de TI durante 
um almoço e relataram casos de sucesso de outros setores da organização que haviam se 
alinhado às prioridades maiores da empresa. Foi algo sutil, mas funcionou. A equipe japonesa de
TI queria figurar em apresentações futuras de eBusiness. No final, todos conseguiram trabalhar
bem juntos - e sem necessidade de envolvimento de nenhum gerente do alto escalão. 

Página 7 de 7HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL

12/12/2006http://www.hbrbr.com.br/textos.asp?codigo=10695

Text Box
Fonte: Harvard Business Review: ed. em português, v.84, n.11, p.40-47, nov. 2006.




