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Sucesso fora do país

Desenvolva habilidades indispensáveis para triunfar como líder
internacional Mansour Javidan, Mary Teagarden e David Bowen

Quando chegou a Pequim para as-
sumir o posto de gerente-geral do
braço de bens de consumo de uma

fabricante americana na China, Alan es-
tava muito animado. Astro em ascensão
na matriz, fora encarregado de liderar a
expansão da empresa no mercado que, se-
gundo seus chefes viviam repetindo, era
o que mais crescia no mundo. Embora
seu antecessor no cargo tivesse lhe avisa-
do que certos conflitos internos vinham

interferindo nas iniciativas de crescimen-
to da empresa na China — em particular,
que o marketing e vendas estavam fazen-
do promessas que as áreas de operações e
distribuição não tinham como cumprir —,
o problema parecia relativamente fácil de
resolver. Na cabeça de Alan, bastaria me-
lhorar a integração dos distintos braços da
organização no país.

Alan tinha lido que os chineses tendem
a pensar em termos coletivos, a priorizar

os interesses do grupo. Decidiu, portanto,
instar os subordinados diretos a dar mais
atenção aos interesses da empresa como
um todo e a enfrentar problemas juntos.
Na primeira reunião com os chefes de ca-
da área, enfatizou a necessidade de maior
cooperação e montou uma equipe multi-
funcional para que marketing e operações
passassem a falar a mesma língua. A nova
equipe parecia empolgada com a missão,
que era identificar os motivos da falta de
coordenação e elaborar recomendações
para corrigir o problema. Seus integrantes
se reuniam pelo menos uma vez por sema-
na e faziam o alarde esperado sobre seus
planos de mudança.

Mas, passados dois meses, a coorde-
nação seguia fraca. Embora tivessem che-
gado a um acordo sobre metas gerais, os
membros da equipe ainda não tinham se
comprometido com qualquer ação ou ob-
jetivo específicos. Tampouco cobravam
qualquer progresso uns dos outros. Em
vez disso, em tom muito respeitoso, repe-
tiam constantemente para os colegas que,
embora a coordenação entre distintas áre-
as fosse importante, cada setor também
tinha metas próprias a cumprir. Para des-
gosto de Alan, o desejo de proteger o terri-
tório era muito mais forte na China do que
em sua terra natal.

Não tardou muito para que seu entu-
siasmo começasse a dar lugar à frustração.
Na prática, Alan se desconectou — tanto
na empresa como no plano pessoal. Per-
deu o interesse pela cultura chinesa. To-
mou aversão à comida do país e passou a
frequentar apenas restaurantes e clubes
ocidentais. Ainda que tivesse superado
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todas as expectativas em funções ante-
riores nos Estados Unidos, começou a
questionar a própria competência. Estava
falhando numa missão altamente visada

— uma missão bastante simples, que supos-
tamente faria maravilhas para seu desen-
volvimento. Como seria de imaginar, logo
o transferiram de volta aos EUA. Desde en-
tão, Alan desistiu de vez de qualquer ambi-
ção internacional.

O problema, conforme veremos, é que
a empresa enviou Alan a Pequim pela ra-
zão errada. Tinha presumido — como é tí-
pico — que um bom desempenho em casa
é sinal de que o profissional terá sucesso
na arena global, e que expor alguém de
alto desempenho a novas culturas é a saí-
da para transformar esse indivíduo num
grande líder multinacional. Até certo pon-
to, é verdade. Concordamos que a transfe-
rência para outras partes do mundo é fun-
damental para que a pessoa adquira recur-
sos de liderança global. Mas raramente é
suficiente. Muitos executivos inteligentes
e talentosos como Alan se saem espetacu-
larmente mal em cargos no exterior, ainda
que façam de tudo para entender a cultura
local e se encaixar nela. Nomear o execu-
tivo errado para um posto importante no
exterior — executivo que não tenha uma
propensão a aprender e a triunfar num ce-
nário novo, distinto — pode ser doloroso e
oneroso.

Comparemos a experiência de Alan
com a de Debra, uma colega da mesma
empresa encarregada de missão seme-
lhante no Brasil. Debra fora transferi-
da para São Paulo para dar um jeito num
braço de operações no qual o moral e a

produtividade andavam baixos. A executi-
va logo se aclimatou à nova equipe, ao no-
vo cenário, à nova missão. Imediatamente
foi ouvir funcionários de todos os níveis,
fazendo perguntas e colhendo opiniões so-
bre possíveis soluções. Foi conversar com
especialistas locais de dentro e de fora da
empresa e tratou cada encontro, formal e
social, como oportunidade para forjar re-
lações pessoais. Um ano e meio depois, o
grupo tinha se recuperado. Trabalhar num
ambiente difícil e desconhecido era em-
polgante para Debra, que se sentia revigo-
rada pelos desafios de uma nova cultura,
pela mudança de país e pelo contato com
um estilo de vida diferente, vibrante. De lá
para cá, a executiva continuou a assumir
papéis ainda mais exigentes, com alcance
global ainda maior.

O que distingue uma Debra de um
Alan? Que tipo de pessoa viceja em meio à
complexidade intercultural? E em que me-
dida, se suas ambições são grandes, o lei-
tor pode mudar para ser mais como Debra?
Para descobrir, entrevistamos mais de 200
altos executivos nos EUA, na Europa e na
Ásia. Fizemos, ainda, uma sondagem com
mais de 5 mil administradores do mundo
todo. Perguntamos sobre seus sucessos
e fracassos, sobre o que impedia seu pro-
gresso em outras culturas e até que ponto
gostavam de trabalhar com gente diferen-
te deles. Perguntamos o que, a seu ver, era
preciso para que alguém fosse um líder
global e um gestor eficaz em outra cultu-
ra. O que descobrimos é que o sucesso no
exterior depende de algo que chamamos
de mentalidade global. Essa mentalida-
de tem três grandes componentes: capital

intelectual, ou o conhecimento de ope-
rações internacionais e a capacidade de
aprender; capital psicológico, ou a abertura
a outras culturas e a capacidade de mudar;
e capital social, a capacidade de estabele-
cer vínculos, aglutinar pessoas e influen-
ciar stakeholders — incluindo colegas,
clientes, fornecedores e agências regula-
doras — com património cultural, forma-
ção profissional ou posição política dife-
rentes dos seus. Os líderes mais eficazes a
nível internacional são fortes em todas as
três dimensões.

Em geral, a pessoa adquire logo cedo
essa mentalidade global. Debra, por exem-
plo, nasceu na Venezuela. Seus pais, ame-
ricanos, eram militares. Era fluente ou se
virava em várias línguas e tinha viajado
muito, de modo que uma nova cultura não
a intimidava tanto quanto intimidava Alan.
Mas, no trabalho com altos executivos de
todo o mundo, bem como com alunos em
nosso programa de MBA, vimos que é pos-
sível, sim, melhorar essa mentalidade glo-
bal de forma mensurável. Antes, porém, é
preciso saber qual sua situação hoje.

Avalie sua mentalidade
A necessidade de entender pontos fortes
e deficiências da pessoa no presente pode
parecer óbvia, mas raramente é abordada.
Já vimos muitas empresas tentarem de-
senvolver executivos internacionais sem
antes articular o que a liderança global
significa para a organização ou achar ma-
neiras de avaliar as habilidades globais dos
candidatos.

Em nossa pesquisa, descobrimos que
os três componentes de uma mentalidade



global — capital intelectual, psicológi-
co e social — são definidos, cada um, por
três atributos específicos. Para descobrir
se está pronto para um papel de lideran-
ça no exterior, o leitor terá de fazer um le-
vantamento pessoal de todos esses nove
atributos.

No caso do capital intelectual, ou a ca-
pacidade de entender como funciona seu
negócio em nível mundial, os três princi-
pais atributos são:

Conhecimento global do negócio. Uma
sólida noção de como o setor opera a ní-
vel mundial, de como clientes globais se
comportam, de como as concorrentes con-
templam suas necessidades e hábitos e de
como o risco estratégico varia de lugar pa-
ra lugar.

Complexidade cognitiva. Capacidade
de compor vários cenários com muitos ele-
mentos cambiantes sem se deixar paralisar
pela multitude de opções.

Perspectiva cosmopolita. Interesse ati-
vo na cultura, na história, na geografia e
em sistemas políticos e económicos de di-
ferentes partes do mundo.

No que tange ao capital psicológico, a
abertura a novas ideias e experiências é
crucial. Os principais atributos são:

Paixão pela diversidade. Inclinação a
explorar outras partes do mundo, conhe-
cer outras culturas e provar novas manei-
ras de fazer as coisas.

Sede de aventura. Capacidade de pros-
perar em ambientes imprevisíveis e com-
plexos e de sentir prazer no processo.

Segurança em si. Autoconfiança, senso
de humor, disposição a assumir riscos em
novos contextos, alto grau de energia; ca-
pacidade de se motivar, em vez de se dei-
xar abater, por um contexto desconhecido.

No caso do capital social, que ajuda a
pessoa a estabelecer relações de confiança
com gente diferente dela, os três atributos
mais importantes são:

Empatia intercultural. Capacidade de
se envolver e estabelecer um elo emocio-
nal com gente de outras partes do mundo.

Impacto interpessoal. Capacidade de
reunir pontos de vista divergentes, promo-
ver o consenso e manter a credibilidade;

habilidade na formação de redes — nao só
com pares e líderes, mas com outros indi-
víduos, de potencial menos óbvio.

Diplomacia. Saber ouvir o que é dito e
o que não é dito, facilidade no trato com
gente diferente de você e maior inclinação
a fazer perguntas do que a dar respostas.

Para ajudar um executivo a determi-
nar a quantas anda sua mentalidade glo-
bal, criamos uma ferramenta para medir o
nível de cada atributo desses no indiví-
duo (neste artigo, damos uma amostra de
perguntas a fazer no quadro "Avaliação
da mentalidade global")- Milhares de ges-
tores já responderam a esse questionário.
Para testar sua eficácia, comparamos os
resultados de cerca de mil gerentes de du-
as empresas de vários bilhões de dólares
com a avaliação que cada empresa fazia da
eficácia do indivíduo como líder global. Os
resultados claramente mostraram que ges-
tores com pontuação elevada eram avalia-
dos positivamente pelos sistemas de ges-
tão de desempenho da própria empresa.

Aliás, o resultado dos testes dos dois in-
divíduos dados como exemplo lá atrás, De-
bra e Alan, teria previsto seu desempenho
no exterior. A nota de Debra nas três mo-
dalidades de capital variou entre 4 e 5; a de
Alan ficou perto de 2.

Um plano para melhorar
Assim que tiver uma boa ideia de sua atual
condição, será possível traçar um plano de
desenvolvimento. O conselho que damos
a executivos é se envolver em várias ativi-
dades que contribuam para o acúmulo dos
três tipos de capital, concentrando-se pri-
meiro na área na qual apresentem maior
debilidade. Organizamos essas atividades
em cinco categorias: "ler", "surfar", "as-
sistir", "fazer" e "ouvir". Nada do que su-
gerimos é muito inusitado — e tampouco
difícil de pôr em prática. Mas funciona. Na
Thunderbird School of Global Manage-
ment, os inscritos em nosso MBA fazem
o teste da mentalidade global quando se
matriculam e, de novo, quando se for-
mam. A melhora em seus resultados varia
de 36% (em conhecimento global do ne-
gócio) a 5% (em paixão pela diversidade).
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Participantes de nossos programas de edu-
cação executiva também vêem um avanço
significativo em sua nota. Como disse um
executivo, sua experiência no programa o
ajudou a entender exatamente como "ado-
tar a mentalidade de um saudita ao traba-
lhar com alguém [da Arábia Saudita]". Ou-
tra executiva comentou que tinha subesti-
mado o tempo que levaria para se preparar
para um cargo de gestão no exterior. Nossa
lista mais recente de recomendações pode
ser conferida, em inglês, no endereço hbr.
org/globalize-yourself-list, embora esteja
sempre em evolução (fique à vontade para
dar ideias ou fazer comentários sobre nos-
sas sugestões).

Reforce seu capital intelectual.
Para influenciar de verdade quem é dife-
rente de nós, precisamos primeiro enten-
der muito bem qual é essa diferença. Por
achar que o grau de coletivismo na China
era maior do que nos EUA, por exemplo,
Alan esperava que os executivos chineses
se mostrassem mais cooperativos e focas-
sem o bem da organização como um todo.
Mas sua compreensão da cultura chinesa
era muito superficial. Se tivesse se infor-
mado melhor, poderia ter descoberto que
os chineses são muito avessos à incerteza
(tanto a mentalidade coletivista quanto a
aversão à incerteza fazem sentido, dada
a história de autoritarismo e conflito en-
tre tribos e regiões do país). Para dar certo
na China, portanto, qualquer processo de
mudança precisa estar claramente defini-
do, em passos muito específicos.

Alan também teria se beneficiado se ti-
vesse reconhecido as semelhanças entre
chineses e americanos. Gerentes chineses,

assim como seus colegas nos EUA, são
muito "voltados a resultados"; dão valor a
metas, feedback e realizações, e respon-
dem a isso. Se tivesse levado isso em conta,
Alan poderia ter dado à equipe parâmetros
e objetivos mais detalhados, e ficado me-
nos frustrado ao final.

Um executivo pode aprender mais
sobre semelhanças e diferenças culturais
não só na sala de aula, mas também pe-
la leitura de publicações com forte co-
bertura internacional como as revistas
Economist e Foreign Affairs; visitando
websites que apresentem relatórios de-
talhados sobre distintos países, como o

organizados pelo Economist Group.
Das três modalidades de capital, o inte-

lectual é, de longe, o mais fácil de cultivar.
A maioria dos gestores de alto sucesso no
plano interno — justamente os que ten-
dem a ser destacados para uma missão
formativa no exterior — precisa simples-
mente fazer o esforço de adquiri-lo.

Reforce seu capital psicológico.
Esse é o tipo de capital mais difícil de de-
senvolver, pois o poder da pessoa de mu-
dar a própria personalidade (ou até a con-
veniência disso) tem limites. No entanto,
nossa opinião, baseada na investigação
científica no campo da psicologia e do de-

CultureGrams.com, ou que expliquem
normas culturais da atividade empresarial,
como o Kwintessential.co.uk; e até mesmo
assistindo a programas de televisão com
enfoque internacional como o Rick Ste-
ves'Europe Through the Back Door e o The
CharlieRose Show. Pode exercitar suas ha-
bilidades cognitivas com jogos e charadas
em revistas como Scientific American. Há,
ainda, outras formas de reforçar o capital
intelectual: assistir a palestras e participar
de workshops sobre a condução de negó-
cios em determinado país ou região, ou
de conferências sobre um país específi-
co, como a Rússia Business Roundtable
e a Indonésia Summit, ambos eventos

senvolvimento profissional, é que a pessoa
pode melhorar um pouco nessa área, ain-
da que não tanto quanto poderia no capi-
tal intelectual ou social. Alunos de nosso
programa apresentaram uma melhora de
5% no nível de capital psicológico ao fim
do MBA (é, contudo, um avanço acentua-
damente menor do que o que observamos
nos outros dois tipos de capital).

Sugerimos que, para começar, o leitor
faça uma reflexão profunda sobre duas
questões, o que irá aumentar seu autoco-
nhecimento e, na melhor das hipóteses,
inspirar o desejo de mudança. A primeira
pergunta é: como me sinto em relação a in-
divíduos, lugares e coisas que não conheço



bem? Por quê? E a segunda: vejo necessi-
dade de mudar de alguma maneira o que
sinto? Por quê? 0 que ganharia com isso?

Quando tiver explorado suas respostas
a essas perguntas, você estará pronto para
atividades que contribuam para seu capi-
tal psicológico. Já que a meta é se expor a
novas experiências e ideias, tente interagir
com mais gente de fora de seu círculo so-
cial habitual. Assista a filmes de outros paí-
ses, prove a comida de outros lugares, vá
a museus. Num workshop recente sobre
mentalidade global em nossa escola, por
exemplo, os participantes decidiram que,
para entender melhor o mundo muçulma-
no, deveriam visitar o Palácio de Topkapi,
em Istambul, museu que abriga algumas
das relíquias mais sagradas do Islã.

Reforce seu capital social. Essa for-
ma de capital depende muito de relaciona-
mentos e é adquirida por meio da experi-
ência. É possível, contudo, aumentar sua
capacidade de se conectar emocionalmen-
te com gente diferente de você — gente
não só de outros países, mas também de
outras subculturas em seu próprio país. O
segredo é ampliar seu círculo de interação
social para incluir indivíduos com interes-
ses que divergem dos seus. É possível, por
exemplo, aprender certas coisas no trato
com gente cujas aspirações profissionais
sejam consideravelmente distintas das su-
as — atores e músicos, digamos. Uma saída,
aqui, seria fazer um curso de teatro ou to-
mar aulas de algum instrumento musical.

Atuar em equipes de negócios interna-
cionais e assumir encargos que exijam via-
gens ao exterior são óbvios caminhos para
construir seu capital social global. Férias
em outros países também ajudam, sobre-
tudo se incluírem algum programa educa-
cional. Mas há maneiras de interagir com
outras culturas sem o tempo e o custo as-
sociados a viagens. Uma delas é hospedar
um estudante de intercâmbio. Outra é se
oferecer para orientar imigrantes há pou-
co no país. Outra, ainda, é fazer um curso
de espanhol ou de culinária da Indonésia,
digamos. Até algo simples como sair para
almoçar com um colega estrangeiro pode
ser uma oportunidade para reforçar seu

capital social. Se perguntar o que é preciso
para ganhar confiança ou ser um bom líder
na cultura desse indivíduo, ou sobre tabus
de comunicação em seu país, será possível
obter conhecimentos que poderão ajudá-
lo num futuro papel.

Redes sociais também são uma alterna-
tiva de baixo custo para cultivar relaciona-
mentos sem consideração a fronteiras geo-
gráficas. É possível retomar o contato com
velhos conhecidos em diferentes partes do
mundo por meio do Linkedln e do Face-
book, por exemplo, e participar de grupos
com uma visão ampla de mundo, como In-
ternations e Expats Abroad.

AS PESSOAS hoje estão mais informadas
e mais conectadas com gente do mundo
todo do que em qualquer outro momen-
to na história (a tese central do best-seller
O Mundo é Plano, de Thomas Friedman).
Mas isso não significa que estejam prontas
para esse nível de informação e de interco-
nexão. É como nos disse um executivo: "O
fato de que sei mais sobre você agora não
significa que goste de você ou queira tra-
balhar com você".

O problema é que, apesar da globali-
zação da atividade empresarial e da in-
terconexão geográfica, a maioria de nós
não foi educada para trabalhar com gente
diferente de nós. Todos trazemos à mesa
nosso jeito peculiar de pensar, de entender,
de agir e de se comunicar — e não somos
muito versados em como lidar com uma
diversidade intensa. Em outras palavras, o
mundo pode ser plano em termos de tec-
nologia e de interligação, mas ainda é bas-
tante acidentado no sentido de que gente
de distintas partes do mundo pode traba-
lhar de modo muito distinto. Nesse terre-
no acidentado, precisamos de líderes que
possam enxergar além da cultura e da po-
lítica para envolver indivíduos totalmente
diferentes deles próprios.
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