
Como os executivos das diversas regiões do país tendem a se
comportar diante de situações de incerteza ou de risco? Os leitores
poderão conhecer esses novos resultados preliminares, extraídos
da pesquisa que o Instituto de Marketing Industrial realizou, enfo-
cando a diversidade cultural no Brasil. O artigo inclui, também,
uma análise dessas expectativas de comportamento, em relação à
dimensão cultural controle da incerteza, no contexto do marketing
industrial, elaborada por um seleto grupo de executivos.
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Nas edições 22 e 25 desta revista
levamos aos nossos leitores os primeiros
resultados da pesquisa empreendida
pelo Instituto de Marketing Industrial,
através da qual pretendeu-se identificar
peculiaridades locais que influenciam
o comportamento das pessoas, no
contexto das relações que acontecem
no ambiente de negócios.

Na edição 22 falamos da iniciativa
inédita do pesquisador holandês
Geert Hofstede que pesquisou, para
a multinacional IBM, as razões pelas
quais as práticas que davam certo
em um país não funcionavam bem
em outro; nessa ampla pesquisa, que
abrangeu unidades da empresa situadas
em 53 países diferentes, Hofstede
identificou cinco dimensões culturais
que influenciavam o comportamento
de seus executivos e repercutiam
na evolução dos negócios. Naquele
número a revista reproduziu, também,
o ranking desses 53 países em relação
a cada uma das dimensões culturais
(definidas na Figura 1).

Nessa mesma edição relatamos como o
Instituto de Marketing Industrial tomou
a iniciativa de reproduzir a pesquisa
de Hofstede em relação aos 27 Estados
brasileiros, contando com a contribuição
técnica do IRIC - Institute for Research
on Intercultural Gooperation (dirigido
pelo próprio Hofstede) e do ITIM
- Institute for Training in Intercultural
Management, entidades européias
dedicadas ao tema da diversidade
cultural no ambiente de negócios.

Debruçando-se sobre os dados
colhidos pelo IMI, Hofstede, além
de encontrar evidências — vindas de
um outro contexto sócio-cultural -
que confirmavam seus achados
anteriores, identificou três novas
dimensões, percebidas na realidade
brasileira. (Foram realizadas, sob a
égide do IMI, 14 mil entrevistas
pessoais "do Oiapoque ao Ghuí", com
participação de grupos universitários).

Os primeiros resultados concretos
da pesquisa brasileira foram
apresentados no número 25, tendo
como foco a dimensão "distância
hierárquica". Nela o leitor encontra
uma prévia dos cruzamentos possíveis,
mostrando que os dados disponíveis,
para cada dimensão, podem ser
desdobrados por sexo, idade, nível
educacional, status funcional, setor
da economia e localização (capital ou
interior). Alguns exemplos incluídos
naquela edição ilustraram, na prática,
tais possibilidades.

Nesta edição número 32 estamos
abordando, em linhas gerais, os
resultados da pesquisa nacional do
IMI sobre diversidade cultural, com
foco na dimensão controle da
incerteza. Invertemos, de propósito,
a ordenação definida por Hofstede,
que está na Figura l, por entendermos
que, no momento atual brasileiro,
mapear os comportamentos mais
comuns dos executivos diante de
situações de incerteza pode ser um
exercício bastante oportuno.
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I. O Controle da Incerteza no Brasil - uma breve viagem

Conforme descrito no quadro anterior, buscou-se medir o grau de desconforto que
os brasileiros de diversos quadrantes do país sentem diante de situações de incerteza
ou de ambigüidade.

Em princípio, o fraco controle da incerteza é típico de sociedades menos preocupadas
em relação ao futuro uma vez que, para os seus membros, os imprevistos fazem parte
da vida e os tornam, assim, mais propensos a assumir riscos. Isso pode resultar em
menor estresse no ambiente de trabalho, menor resistência a mudanças e, às vezes,
um misto de destemor e tendência à improvisação, diante das ameaças que possam
ser inerentes às decisões.

Já nas sociedades com forte controle da incerteza, prevalecem os cuidados para
prevenir a ocorrência desses imprevistos (ou ameaças), tendo como efeito colateral
uma certa resistência às mudanças.

As Figuras 2 e 3 mostram dois diagramas de dimensões culturais, onde estão
representadas as pontuações obtidas por dois Estados diferentes (Alagoas e
Tocantins), para as oito dimensões consideradas na pesquisa.
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Para interpretar os diagramas: a linha
central (abscissa) corresponde, para
cada uma das dimensões assinaladas,
à posição relativa da média brasileira,
Os valores assinalados no eixo
das ordenadas correspondem aos
afastamentos, em relação à média,
medidos em desvios-padrão, verificados
em cada Estado, em relação às oito
dimensões representadas.

Trocando em miúdos, o diagrama
de Tocantins é típico de um Estado
jovem, de ocupação recente, com
muita imigração e, portanto, sem
estruturas de poder muito consolidadas.
Seus indicadores, nos itens distância
hierárquica, controle da incerteza
e orientação a longo prazo, quando
comparados com os de Alagoas, revelam
perfis muito diferentes.

Alagoas e Tocantins foram escolhidos,
no caso, porque são os pontos extremos
da variação do controle da incerteza, tal
como revelado pela pesquisa. Unidades
da Federação mais cosmopolitas, como
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Rio Grande do Sul, embora apresentem
variações significativas quando
comparadas entre si, estão geralmente
menos afastadas da média brasileira, na
maioria das dimensões. (Em matérias
futuras, nossos leitores poderão ver,
por exemplo, que executivos gaúchos e
mineiros são, na média, personalidades
muito diferentes.)

2. O mapa do controle da incerteza

Inicialmente, registramos as pontuações
originais da variável controle da incerteza,



extraídos dos diagramas dos 27 Estados. Atribuindo à média brasileira o índice 100,
os locais com escores superiores significam níveis de controle acima da média brasileira,
ou seja, maior aversão a riscos, menor propensão a mudanças. Inversamente, quanto mais
afastados de 100, para menos, mais estarão tais locais propensos ao risco e à mudança.

Apresentamos, a seguir, o mapa do controle da incerteza no Brasil, juntamente com
a tabela da pontuação dos diversos Estados. Para melhor visualização utilizamos cores,
que ademais realçam a existência de algumas áreas contínuas. Parece que a cultura tem
algo a ver com a geografia, mas sugerimos que os leitores tirem as suas conclusões.
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3. Aplicação ao"business marketing"

Tão logo os dados da pesquisa foram processados e se tornaram disponíveis, um
conjunto de executivos muito interessados, que fazem parte do quadro associativo do
Instituto de Marketing Industrial, mobilizou-se para identificar, em pequenos grupos
de trabalho, em que medida o conhecimento dessas dimensões culturais, no ambiente
brasileiro, poderia contribuir para a condução dos negócios entre empresas. Assim,
formularam hipóteses sobre como a cultura local pode influenciar em aspectos negociais
como o produto ofertado, a negociação, a gestão e os serviços aos clientes. Neste número
estamos apresentando, em caráter preliminar, algumas possíveis implicações locais da
dimensão controle da incerteza, do ponto de vista do "business marketing", na visão
desses executivos.
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4. Comentários adicionais

Alguns analistas encontraram
evidências de correlação entre as
pontuações obtidas pelas diversas
dimensões culturais examinadas,
no âmbito de um mesmo local. Por
exemplo, na maioria dos Estados onde
o controle da incerteza é mais forte,
mais frágil é a orientação da cultura
local para o longo prazo (ou seja, quem
arrisca pouco, em geral, também quer
ver resultados mais rápidos); mas a
pesquisa revelou exceções significativas.
Cabe ressaltar, também, que a pesquisa
não sugere que sejam construídos
estereótipos: dentro de uma mesma
região, diferenças de comportamento
podem existir entre executivos, em
função da idade, sexo ou micro-
localização (capital ou interior).

E preciso lembrar, também, que a
mobilidade dos executivos, no Brasil,
é significativa, e nada indica que um
catarinense, por exemplo, perderia
rapidamente seus valores de origem
trabalhando em Recife. Na mesma
ordem de idéias, pode ser que, numa
dada circunstância, executivos de
pólos petroquímicos diferentes tenham
posicionamentos análogos, alinhados
a uma certa "cultura" desse setor,

e assim por diante. Porém, feitas tais
ressalvas, parece não haver dúvida de que
o conhecimento da diversidade cultural,
sob a ótica das transações, seja muito útil
e oportuno, ainda mais em um país tão
grande e tão miscigenado. Em futuros
números desta revista serão apresentadas
as análises preliminares relativas a outras
dimensões culturais.
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Text Box
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