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Com base na minha experiência nos mercados norte-americano, europeu e asiático,
comento alguns pontos positivos e negativos de um brasileiro trabalhando com o mais alto nível
de gestão de projetos. Este texto tem a intenção de incentivar e de passar autoconfiança para a
nossa classe de gestores de projetos, programas e portfólios, assim, objetiva motivar nossos gerentes
e equipes de projetos a "abraçar o mundo" e a dar a "cara para bater", sem medos, especialmente
sabendo utilizar as vantagens presentes no caráter do brasileiro. Na visão moderna de gestão
de projetos, buscar um equilíbrio entre os fatores considerados 'soft skills', como, por exemplo:
negociação, solução de conflitos e liderança, e os fatores considerados 'hard skills', ou seja, o uso de
técnicas e procedimentos de administração, como, por exemplo: planejamento, análise de riscos,
controle de mudanças e qualidade, passam a ser de fundamental importância. Falaremos aqui de
aspectos considerados 'sofi-skills', ou seja, as habilidades ligadas a relacionamento pessoal.
Quero considerar este artigo como uma conversa, pois tratar sobre estes temas é um pouco difícil,
tendo em consideração que é baseado em observações pessoais e pode não refletir exatamente
algum cenário específico. De qualquer maneira, acredito ser uma tentativa válida e sem maiores
pretensões.
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Contexto
Felizmente, o Brasil ainda não viveu uma 'bonança'

suficiente para criar uma geração de preguiçosos. Na
Europa e nos Estados Unidos, é normal perceber 'jo-
vens', que aos seus, 30, 32 anos ainda vivem com seus
pais e não entraram no mercado de trabalho. Estes,
freqüentemente, não possuem estudos universitários,
possuem como regra um ensino médio e dizem não
ter vontade de seguir com seus estudos. Na realidade,
não precisam, mas acredito que num futuro próximo,
precisarão!

Em alguns países, como, por exemplo, o Brasil e o
México, normalmente os jovens têm que lutar muito
para conseguir um 'lugar ao sol' e mostrar o seu valor.
Em conseqüência, penso que está sendo gerada uma
grande massa de jovens, que por necessidade, são
muito bem preparados para enfrentar o mercado de
trabalho. Caso possuam outras habilidades, como,
por exemplo, habilidades de comunicação e domínio
de outros idiomas, ao enfrentar os mercados norte-
americano e europeu, têm uma ótima probabilidade de
alcançar êxito nos seus empreendimentos. Nos últimos
tempos, tenho observado que muitos brasileiros vêm,
literalmente, 'atropelando' europeus e americanos. Não
se trata de tentar a 'sorte' em outros países. Trata-se de
trabalho e preparação. Os nossos hábitos e o nosso mer-
cado contribuem para a geração de líderes, sucedendo o
mesmo quando se trata de gerenciamento de projetos.
Possuímos, em minha opinião, ótimos gerentes de pro-
jetos em diversas áreas. E neste artigo serão destacados
alguns pontos interessantes sobre este tema.

Antes de tratar sobre metodologias, processos,
ferramentas de gestão de projetos, é necessário fazer
uma breve referência sobre 'liderança'. O famoso mes-
tre Chinês, Sun Tzu, em sua obra A Arte da Guerra,
escrita há mais de 2.500 anos, diz que 'liderar significa

ser capaz de harmonizar as necessidades dos indivídu-
os com as exigências e necessidades da organização.
Além disso, um líder deve saber gerenciar a si próprio,
conhecer seus pontos fortes e colocá-los em benefício
dos outros'.

Sem querer aprofundar o tema, pergunto: como nos
posicionamos em relação a tal definição de liderança?

Acredito ser um pouco complicado falar de um
'estilo brasileiro de liderança'. Complicado no sentido
de generalizar o caráter e o estilo de liderança, pois,
em minha opinião, existem diferenças culturais entre
as pessoas e os Estados brasileiros, que diferenciam a
maneira de atuar das pessoas. Mas sempre falando de
maneira muito aberta, em geral, outro fator é que com
sua cultura, o Brasil é um dos países mais bem equipa-
dos para enfrentar os novos tempos, mas ainda somos
um país 'desconhecido' sobre alguns temas, como, por
exemplo, liderança e poder para gerenciar projetos.

Não é nem mesmo uma questão de realizar um
bom planejamento estratégico. Esse não deveria ser um
problema, enquanto as idéias ficam nos planos e nos
papéis. Hoje em dia, em minha opinião, não precisa-
mos de gênios para definir grande parte das estratégias
organizacionais. Precisamos sim de 'gênios' para lide-
rar equipes multiculturais e um "mar" de influências
organizacionais e políticas. Fracassamos, em conse-
qüência, na implantação, na execução das estratégias.

Sendo assim, quais seriam as principais diferenças
existentes entre o caráter de liderança das pessoas em
relação às suas culturas e aos seus países?

Vamos analisar alguns perfis de liderança. Con-
vém assinalar que as características apontadas neste
texto têm origem nas minhas observações pessoais,
além de estereótipos identificados e destacados no
mercado em geral.
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Hoje em dia, em minha opinião, não precisamos de gênios para definir grande
parte das estratégias organizacionais. Precisamos sim de 'gênios' para liderar
equipes multiculturais e um "mar" de influências organizacionais e políticas."

O estereótipo brasileiro de liderança destaca no
brasileiro as seguintes características:

A relação pessoal é muito importante: os brasileiros
acreditam que o sucesso nos negócios é impossível sem
relacionamentos de qualidade.

Comunicação: os brasileiros sempre se comunicam
com os outros deforma educada e sensível. Raramente
falam diretamente o que estão pensando.

Adaptação: o brasileiro é flexível

O estereótipo norte-americano de liderança
destaca nos norte-americanos as seguintes
características:

Os norte-americanos acreditam que os negócios devem
ser transacionais. Ir diretamente ao ponto é mais impor-
tante que construir qualquer relacionamento.

Acreditam em uma comunicação franca e direta.

Procuram depender somente dos seus esforços.

O estereótipo chinês de liderança destaca nos
chineses as seguintes características:

A relação pessoal é muito importante: os chineses
acreditam que o sucesso nos negócios é impossível sem
relacionamentos de qualidade.

Os chineses sempre se comunicam com os outros de
forma educada e sensível. Raramente falam diretamen-
te o que estão pensando.

Os chineses acreditam fortemente que a harmonia em
grupo deve prevalecer sobre o individual.

O estereótipo alemão de liderança destaca nos
alemães as seguintes características:

Os alemães acreditam que os negócios devem ser tran-
sacionais. Ir diretamente ao ponto é mais importante
que construir qualquer relacionamento.

Acreditam em uma comunicação franca e direta.

Procuram depender somente dos seus esforços.

O tempo é precioso. É direto e racional.

Ter um nível de comando claro é a melhor maneira de
gerenciar o negócio.

O estereótipo árabe de liderança destaca nos
árabes as seguintes características:

A relação pessoal é muito importante: os árabes
acreditam que o sucesso nos negócios é impossível sem
relacionamentos de qualidade.

Os árabes sempre se comunicam com os outros defor-
ma educada e sensível. Raramente falam diretamente o
que estão pensando.

• Os árabes acreditam fortemente que a harmonia em
grupo deve prevalecer sobre o individual.

• São flexíveis em alocar os tempos de trabalho.
Em minha opinião, independentemente do estere-

ótipo cultural, se somente aplicarmos estas caracterís-
ticas, acho pouco provável obter êxito no mercado in-
ternacional, levando em consideração que as empresas
e seus projetos são cada vez mais globais e as equipes
cada vez mais multiculturais. Necessitamos buscar um
equilíbrio entre os extremos, e saber ponderar correta-
mente quando oscilar para os pólos.

O mercado brasileiro é um excelente campo de tes-
tes para a elaboração de estratégias e a respectiva execu-
ção. No Brasil, é possível encontrar de tudo um pouco,
por exemplo, encontrar empresas com alta maturidade
organizacional e uma correta orientação aos processos,
bem como empresas que vivem na informalidade. Con-
sidero também um mercado difícil, em que o custo do
dinheiro é alto e isso por si só gera todo um impacto na
sociedade, fazendo com que os projetos sejam de difícil
realização. Para sermos bem-sucedidos, temos que tirar
o melhor de nossas equipes e projetos.

Destaco, em seqüência, algumas características
nas quais os brasileiros e a sua cultura podem
ter vantagens.

• Flexibilidade. Saber trabalhar considerando as necessi-
dades das pessoas e da organização.

• Motivação. A alegria de viver pode e deve ser facilmente
utilizada dentro da empresa. As relações ultrapassam as
barreiras da empresa.

• Formação, preparação. Pelas dificuldades do mercado e
pela oferta de programas deformação, no Brasil existe
um exército de pessoas talentosas e preparadas apenas
esperando e buscando o seu 'lugar ao sol'. Embora já se
preveja que no futuro haverá maiores problemas para
criar boas equipes, buscar engenheiros e gerentes com
experiência, pela sua escassez no mercado.

• Dinamismo. Acredito que somos realmente muito
bons nesse aspecto, não somente por cultura, mas por
necessidade, não temos outra opção, o nosso dinamis-
mo é um fator que nos faz diferentes, por exemplo, em
relação à América do Norte e Europa, em geral.

• Criatividade. Somos um povo muito criativo, mas deve-
mos sair mais e ver o mundo que existe fora desse nosso
gigante país. Por exemplo, ainda somos incipientes no
que diz respeito ao registro de patentes e outros temas
de propriedade intelectual.

• Adaptabilidade. Nosso poder de adaptação é ainda
mais importante quando trabalhando com equipes
multiculturais.



Mesmo tendo em vista todos estes pontos positivos,
acredito que eles não seriam suficientes para conseguir
uniformidade e um mercado de trabalho maior. Devemos
melhorar alguns pontos nos quais o nosso 'calor humano' talvez
não ajude muito a atingir melhores resultados. A seguir, destaco
alguns pontos importantes em que devemos desenvolver nossas
habilidades.

• Orientação aos processos. Existe uma clara tendência em globalizar os
processos 'mínimos' de trabalho para que seja possível 'sincronizar a
empresa', projetos, programas e operações. Saber identificar processos
que sejam, mínimos, flexíveis (de acordo com o tipo e necessidades de
projeto) e evitar a famosa burocracia é um fator crítico quando traba-
lhando internacionalmente e com equipes multiculturais.

• Melhorar nossa capacidade para falar idiomas, a começar pelo inglês e
o espanhol, o que pode se tornar um importante diferencial.

• Clareza nas posições. Necessitamos ser claros e concisos nas nossas
posições.

• Aumentar a nossa postura em arriscar.
• Aumentar nossa postura em realizar e cumprir compromissos (não

somente falar, mas realizar compromissos).
• Maior tranqüilidade ao tomar decisões, buscar fatos concretos, reduzir

um pouco a utilização de fatores políticos, que impactam nas decisões.
Ter coragem e clareza ao decidir.

• Respeitar diferenças culturais (às vezes, somos muito 'abertos'). É
fundamental o sentido de análise das pessoas envolvidas, a habilidade
de, em pouco tempo, perceber que tipo de pessoas você tem em frente
e ser capaz de 'conectar' de uma maneira apropriada.

• Estima em relação ao país: quando você realiza projetos internacionais
e joga com 'players' com origem de países 'mais fortes' que o Brasil,
o confronto é sempre visível. Você terá que ser muito melhor que
qualquer outro. Mostrará o seu valor, com forte conhecimento técnico,
experiência perante situações de dificuldades, humildade e conheci-
mento sobre os outros países, 'situação muitas vezes não correspondi-
da', e isso deve dar-lhe uma vantagem competitiva.
Buscamos o equilíbrio. O equilíbrio para buscar soluções vence-

doras, soluções de colaboração, 'collaboration is a win-win solution'.
Soluções que possam atender completamente as nossas necessida-
des. Para isso, buscamos conhecer e discutir mais alternativas.

O equilíbrio e a perseverança para atingir os objetivos. Saber
escutar, e ter a humildade para saber que quanto mais você sabe,
mais você sabe que nada sabe, e precisa saber tirar vantagem dessa
situação. Saber 'convencer' e motivar a sua equipe de trabalho. Saber
desenvolver o compromisso mútuo em prol de um objetivo comum.
Saber recompensar corretamente o esforço realizado. Saber respei-
tar culturas diferentes, religiões, políticas. É realmente um mundo
de desafios e de 'pequenas coisas', mas 'muitas pequenas coisas'
importantes em paralelo e que devemos estar atentos. É um mundo
emocionante, difícil, mas bonito. É um mundo cada vez menor e em
minha opinião, somos todos nós muito mais semelhantes do que
pode parecer.

Com forte convicção, gostaria de encorajar as pessoas e empresas
que têm como objetivo buscar o mercado internacional. Necessita-
mos acreditar mais nas nossas potencialidades, mas, uma vez mais,
recomendo forte preparação e análise de riscos para encarar o que
será novo, o que será desconhecido e preparação para os desafios que
nos esperam.
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