
Estilo flexível
Para ter sucesso como executivo global, ê preciso adaptar
O estilo gerencial aos padrões locais -> FERNANDA BOTTONI

uer seguir carreira no exterior?
Então saiba que seu principal
desafio será se adaptar a uma
nova cultura. Essa questão,

que já era debatida nas multinacionais,
virou preocupação também entre as mais
de cem empresas brasileiras em proces-
so de internacionalização. A fabricante
de carrocerias Marcopolo, por exemplo,
que tem fábricas em quatro continen-
tes, incluiu disciplinas sobre diversidade,
espiritualidade e diferenças culturais
no MBA que oferece aos executivos que
serão expatriados.

Uma boa forma de começar essa prepa-
ração é saber que gestores em diferentes
partes do mundo se comportam de ma-
neira diferente diante de uma situação
idêntica. A Thomas International, con-
sultoria inglesa especializada em análise
de perfis profissionais, que há anos cole-
ciona características de executivos, simu-
lou como reagiriam a um problema fictí-
cio, formulado por você S/a, profissionais
de quatro países, além do Brasil. "Conhe-
cer as diferenças culturais permite saber
como adaptar o seu estilo gerencial para
dançar de acordo com a música", diz Ed-
son Rodrigues, vice-presidente da Thomas
International Brasil. Veja o resultado des-
se exercício e prepare a máscara corporati-
va que você vai levar na bagagem.

O PROBLEMA
Você trabalha numa empresa nacional em
fase de internacionalização. A companhia
decide concentrar todos os investimentos
na expansão em um determinado mercado.
A maioria de seus projetos é cancelada,
inclusive aqueles que você propôs. Agora,
você tem de reduzir custos e cortar pessoas
importantes de sua equipe.

Um executivo indiano ten-
taria manter seus funcio-
nários e utilizá-los em ou-
tras áreas, talvez até crian-
do condições para que eles
participassem da tal expan-
são, mesmo se não tivessem
o perfil mais adequado pa-
ra isso. O gerente indiano
tem como características
a estabilidade e o cuidado
no trato com pessoas. Para
trabalhar com os indianos, o
ideal é evitar conflitos.

O alemão levaria mais tem-
po para demitir as pessoas.

"Isso não quer dizer que ele
seja mais emocional que os
outros. Seu objetivo e fazer
tudo como mandam as leis e
os regulamentos", diz Edson.
A preocupação com a quali-
dade é a grande marca dos
executivos nascidos na Ale-
manha. A dica para conquis-
tá-los é buscar ser tão per-
feccionista quanto eles no
cumprimento de tarefas.



Diante de um problema co-
mo esse, o americano de-
mite pessoas e reorganiza
os planos sem pestanejar.
Trata-se de um profissional
totalmente focado em resul-
tados. Nessa cultura, quem
quer obter sucesso precisa
ter pulso. E, se realmente
não houver saída, deve se-
guir a nova diretriz ã risca.

"O profissional deve estar
alinhado aos objetivos da
empresa", diz Edson.

Um executivo britânico ten-
taria buscar uma solução
para evitar o corte de pes-
soas, ou pelo menos de al-
gumas delas. "Eles usam a
influência para obter o que
desejam e enxergam mais
o lado humano", diz Edson.
Para os britânicos, o resulta-
do ainda aparece em primei-
ro plano, antes das pessoas,
mas comunicação e persua-
são também compõem seu
perfil gerencial.

E o executivo brasileiro, o
que faria? Segundo a Tho-
mas, o perfil gerencial bra-
sileiro é um meio-termo en-
tre o americano e o britâni-
co. Ele pode até ser menos
rígido do que o americano
em relação as demissões,
mas não fica atras quando
o quesito é foco em resul-
tados. Dos britânicos, os
brasileiros tomam empres-
tado o uso da persuasão e
da comunicação.

Sotaque
importa
Paulistanos,
cariocas e
porto-alegrenses
no geral têm
comportamento
mais "americano".
Em outras cidades
brasileiras, o jeito
paternalista se
assemelha mais
ao estilo indiano.
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