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Para os empresários da Índia e da China, o melhor caminho entre dois pontos não é uma reta, 
mas uma curva. 

Gaurav Lahiri, diretor do Hay Group na Ásia, liderou uma pesquisa bastante esclarecedora 
sobre o perfil dos executivos da Índia e da China. Os resultados, que foram apresentados 
durante a quinta edição do Latin Asia Business Forum - realizado na semana passada em 
Cingapura - confirmam o contraste com o perfil ocidental, diferença que todo mundo que faz 
negócios com o Oriente já sentiu na pele. 

Uma das diferenças mais marcantes, segundo Lahiri, é o ritmo das tomadas de decisão. "Para 
um empresário do Ocidente, a melhor distância entre dois pontos é uma reta. No caso dos 
orientais, é uma curva", diz Lahiri. Ele recomenda aos ocidentais que querem fazer negócios 
na Ásia que exercitem a paciência. "A maioria das empresas do Ocidente que vem para cá 
busca retorno de curto prazo. Mas na Ásia as coisas não funcionam assim. O retorno é de 
longo prazo.É preciso pensar numa perspectiva de décadas e não de trimestres". 

Outro ponto que chama a atenção no perfil dos executivos asiáticos é uma preocupação mais 
aguçada com o social. Não que os ocidentais sejam insensíveis às mazelas das populações 
mais carentes. Mas, nos orientais, a preocupação é mais genuína e intensa e pesa mais nas 
tomadas de decisão. "Sempre que toma uma decisão ou cogita realizar um negócio, o 
empresário da China e da Índia pensa sobre qual a conseqüência na sociedade". Na sua 
experiência no Hay Group, uma das principais consultorias de gestão de pessoas do mundo, 
Lahiri percebeu que a preocupação com o social não é algo que surge naturalmente. No 
entanto, em países onde a pobreza é tão disseminada e visível, aos poucos se entranha na 
cabeça dos empresários. "Na China e na Índia ainda há muita miséria. Então é natural que a 
questão do social tenha muito peso no mundo dos negócios". 

Na apresentação da sua pesquisa, Lahiri mostrou ainda que, em alguns pontos, há diferenças 
substanciais entre os executivos da China e da Índia. Os indianos são altamente voltados à 
inovação e à busca de novos mercados. No entanto, são menos hábeis na lida com as pessoas. 
Já os chineses têm como grande trunfo a capacidade executiva, de fazer acontecer, e o talento 
para compreender e se conectar às outras pessoas. 
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