
A vez dos executivos com alto QI cultural 
 
Sucesso depende da capacidade de adaptação às novas regras do mercado global 
   
As conclusões dos estudos mais recentes sobre tendências da globalização realizados pela 
PricewaterhouseCoopers e divulgados no Fórum Mundial de Davos colocam a colaboração e a 
inovação como os principais desafios das empresas.  
 
No documento Shaping the Debate (“Dando forma ao debate”), a rede Connected Thinking, 
formada por um grupo de 60 colaboradores da consultoria em todo o mundo, produziu uma 
agenda que aponta para uma nova etapa da globalização.  
 
O “QI cultural” do executivo assume papel fundamental nesse cenário. É um requisito básico 
para o sucesso de negócios realizados em ambientes com características as mais diversas, 
uma realidade que aflige não somente as corporações ocidentais mas também as de países 
emergentes, como Índia e China.  
 
Falta de talentos é o principal entrave à expansão global das empresas.   
 
Lidar com a heterogênea paisagem cultural, regulatória e tecnológica no planeta será um 
desafio a vencer por meio de uma nova ênfase nas oportunidades de colaboração. Nesse 
quadro, a terceirização, por exemplo, deixa de ser vista apenas como um processo para a 
redução de custos para ser encarada também como fonte de inovação.  
 
A segunda etapa da globalização exigirá do mundo dos negócios uma cultura autenticamente 
global. Hoje, a maioria das empresas é geograficamente globalizada, mas não culturalmente. A 
nova onda exigirá dos executivos o conhecimento das “novas regras de inserção no mercado 
global”.  
 
O estudo apresenta os resultados da décima pesquisa feita pela consultoria com CEOs do 
mundo todo. O futuro é visto como um mundo sem fronteiras. Os entrevistados reconhecem 
que os maiores obstáculos à atuação de suas empresas no mercado mundial é de ordem 
cultural ou “intangível”. A gestão do talento global foi apontada na pesquisa como o desafio 
que causa maior preocupação.  
 
A escassez de profissionais habilitados se apresenta como o principal obstáculo à expansão da 
economia mundial. No passado, os entraves diziam respeito principalmente a acesso a 
financiamento, expansão de plantas industriais ou aquisição de equipamentos para atender 
novos mercados.  
 
A formação de redes de colaboração, capazes de superar diferenças culturais e geográficas, é 
a maneira encontrada pelos empresários para fazer convergir a urgência de capital intelectual, 
fonte da inovação, à necessidade de reduzir os custos para obtê-lo e os riscos para protegê-lo.  
 
Finalmente, a importância crescente da responsabilidade social das lideranças empresariais foi 
incluída entre as principais macrotendências apontadas pelos CEOs entrevistados pela 
PricewaterhouseCoopers.  
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