
Decifrar
outros
mercados
O que as empresas brasileiras
precisam fazer para fortalecer sua
globalização sendo competentes no
que tange à diversidade?

Por Andres Tapia

À medida que as multina-
cionais sediadas no Brasil

ampliam seu alcance global, aumen-
tam, também, seus desafios em rela-
ção à diversidade e às questões inter-
culturais. Essas empresas multina-
cionais, em sua maioria americanas
e européias, vêm enfrentando - ou
pior, muitas vezes não abordam -
essas questões há décadas.

"Os americanos não entendem a
nossa mentalidade." Essa é uma recla-
mação comum na América Latina. Eles
tentam fazer negócios com base nos
parâmetros de políticas, funcionários
e consumidores como se estivessem
nos EUA e, então, questionam-se so-
bre a resistência que enfrentam. Há,
por exemplo, a imagem arquetípica do
empresário americano tentando fechar
negócios sem entender o "jeitinho la-
tino" e perdendo grandes negócios em
função de ser interpretado como arro-
gante ou por inocência.

As multinacionais européias tam-
bém caíram nessa armadilha. Quem
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consegue esquecer quando a Tele-
fônica, da Espanha, precisou adotar
o nome Telefônica por conta da pres-
são popular? Mas as multinacionais
latinas, incluindo as brasileiras, po-
derão inadvertidamente cair nas mes-
mas armadilhas se não supervisiona-
rem a dinâmica da diversidade inter-
cultural por conta própria, conforme
entram em novos mercados.

Por exemplo, ao passo que as multi-
nacionais brasileiras regionalizam o
trabalho corporativo na América Lati-
na, as diferenças culturais entre profis-
sionais, digamos, na Argentina e no
México, surgem. As empresas e os lí-
deres de RH da região foram surpre-
endidos em suas premissas de que a
barreira entre países latino-americanos
de língua espanhola seria pequena, em
função do idioma comum, comparti-
lhamento de histórias similares de co-
lonização pela Espanha e pelo fato de
terem catedrais no centro de suas cida-
des. "Estávamos equivocados", disse-
me um líder empresarial mexicano.
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"Estamos descobrindo, de maneira do-
lorosa, que há diferenças mui-

to grandes entre como os
negócios são realizados

no México e na Amé-
rica do Sul". Portan-
to, há diferenças en-
tre países de idioma

espanhol e o Brasil.
Os deslizes culturais

espalham-se por todas
as direções. Há um

grande banco, sediado
em Porto Rico, com planos
ambiciosos de expansão no
mercado americano, que de-

morou algum tempo para des-
cobrir que a maioria da equipe exe-
cutiva latina não teria sucesso em atra-
ir o mercado multiétnico americano,
que inclui, certamente, americanos
caucasianos, bem como negros e asiá-
ticos. Por isso, esse banco embarcou
em um esforço de diversidade da li-
derança para contratar mais negros e
brancos nos seus níveis gerenciais e
complementar sua representação la-
tina, que já era forte. Uma inversão
irônica do que muitas empresas ame-
ricanas listadas na Fortune 500 estão
fazendo, conforme tentam diversifi-
car seus níveis executivos e gerenciais
predominantemente brancos.

Até mesmo quando as multinacio-
nais estão cientes da necessidade de
serem culturalmente relevantes, sem a
devida astúcia em diversidade, muitas
vezes, cometem deslizes acidentais.
Em um vídeo corporativo produzido
nos EUA voltado para o público por-
to-riquenho, uma empresa decidiu
contextualizar sua política de RH para
um cenário latino. Apresentou uma
entrevista com um funcionário que ti-
nha feito o grande sacrifício de cruzar
o Rio Grande, na fronteira entre os
EUA e o México, para buscar uma
nova vida nos EUA. No vídeo, o fun-
cionário falava com emoção sobre seu

sonho de um dia se tornar cidadão ame-
ricano. O tiro saiu pela culatra com o
público porto-riquenho, uma vez que
eles já são cidadãos norte-americanos
e não se vêem sonhando em imigrar
ilegalmente. Na verdade, isso represen-
tou um grave insulto. Conseqüente-
mente, muitas pessoas abandonaram a
sala de exibição.

Muitos executivos de RH latino-
americanos defendem-se com um dis-
curso do tipo "Nós não temos os mes-
mos problemas raciais que nos EUA.
Não possuímos a arrogância imperia-
lista dos americanos. Somos muito
mais sensíveis culturalmente". Há al-
guma verdade nisso, mas as histórias
podem indicar que mesmo as melho-
res intenções podem não ser sufi-
cientes para prever e abordar diferen-
ças culturais profundamente arraiga-
das e ocultas, que podem levar a co-
lapsos nos processos, no marketing
e nas relações interpessoais.

O que as empresas brasileiras pre-
cisam fazer para fortalecer sua globa-
lização sendo competentes no que tan-
ge à diversidade? Aprender com os
erros que vimos os estrangeiros come-
tendo repetidas vezes no Brasil. Em-
bora eles representem boas histórias e
indignação catártica, analise o outro
lado da questão. Nos EUA, Equador,
Espanha, Rússia e índia, poderiam as
empresas brasileiras estar cometendo
os mesmos pecados de omissão e co-
missão? Como identificamos a ocor-
rência desses problemas, que podem
nos levar a viver e contar histórias, so-
bre nós, em outros países?

Onça seus funcionários no Brasil
e nos demais escritórios globais so-
bre como eles estão percebendo uns
aos outros. Existe um sentimento de
trabalho conjunto compartilhado na
coordenação ou há uma opinião de que
seus colegas, além das fronteiras do
país, simplesmente não conseguem
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