
íctor Silhy é, em muitos sentidos, um sobrevivente. 
Décadas de guerra civil e um sangrento terremoto 
estiveram a ponto de fazer esse salvadorenho desis-

tir de seu esforço empresarial. Silhy não deixou o país, ape-
sar da ameaça até de um seqüestro. Tampouco o abando-
naram seus funcionários em jornadas dramáticas como o 
terremoto de 1986, quando trabalharam como pedreiros pa-
ra reconstruir uma das duas farmácias do grupo San Nicolás, 
destruída pelo abalo. "Nossa diferença está em nossos cola-
boradores [funcionários, no jargão empresarial], que são parte 
fundamental da estratégia e transmitem os valores da empre-
sa ao público", afirma Silhy. 

Práticas de gestão próprias das empresas familiares e es-
truturas tradicionais da América Latina estão chamando 
cada vez mais a atenção das escolas de negócios da região, 
acostumadas a seguir o pensamento da matriz anglo-saxã. 

"As escolas de negócios latino-americanas ainda ope-
ram como antenas de repetição do conhecimento que se cria 
no norte e, por isso, terminam vendo as diferenças que en-
contram na região como passos que precisam dar para al-
cançar um padrão ao qual é preciso chegar", afirma o urur-
guaio Alfredo Behrens, acadêmico da FIA, da Universidade 
de São Paulo. Segundo o professor de liderança, as desseme-
lhanças norte-sul expressam culturas organizacionais dis-
tintas, e não estágios de desenvolvimento incompletos. "Um 
mau trabalhador no Rio de Janeiro, que bebe, dilapida o di-
nheiro e chega tarde, também pode ser o líder de sua escola 
de samba, na qual, apesar de não receber salário, pode de-
senvolver um trabalho de primeiro nível", afirma. 

Para Behrens, averiguar o motivo disso permitiria encon-
trar as razões que movem os trabalhadores da América Lati-
na, que não têm a ver com os clássicos e apolíneos incentivos 
dos trabalhadores dos Estados Unidos. Um problema não 
menor para a produtividade e o desenvolvimento. 

Não existe ainda um corpo de documentos abundante que 
trate de questões como essas, embora haja um pequeno gru-
po de doutores latino-americanos em gestão que pesquisam e 
pensam nas características de um management regional. 

Para Francisco Leguizamón, professor da costa-rique-
nha Incae, o management latino-americano tem seu ponto for-
te na capacidade de aprendizagem nos momentos adversos. 
Por exemplo, após a crise dos anos 1980, os bancos adota-
ram proteções que lhes permitiram estar até certo ponto imu-
nes aos ativos tóxicos que envenenaram o sistema financei-
ro mundial. Segundo Leguizamón, é importante começara 
pensar quais são as noções éticas implícitas na América La-
tina para entender também alguns dos males endêmicos da 
região. O mais conhecido é a corrupção administrativa. "É 
preciso compreender que, por trás da conduta, há uma dou-
trina que a sustenta", afirma. 

TRADIÇÃO NA BÍBLIA 
A Bíblia afirma que Deus disse a Adão que sua desobediên-
cia seria paga "com o suor de seu rosto", frase que, para o ca-
tolicismo, conotou o trabalho como um mal necessário por 
milênios. A América Latina transformou o trabalho em "um 
meio e não um fim", afirma Anabella Dávila, acadêmica da 
Egade, do Tec de Monterrei. 

"Isso encontra expressão em modos de trabalho que con-
templam uma infinidade de contratos psicológicos que re-
gem as relações de trabalho, em que os compromissos e as 
lealdades precisam ser vistos de maneira integral, além dos 
interesses econômicos na relação entre a empresa e os traba-
lhadores", afirma a professora do Egade. 

Anabella cita como exemplo a filial de uma empresa 
americana de autopeças em Monterrei, no México, que teve 
um grande problema quando seu gerente geral foi obrigado 
a fazer um ranking dos funcionários. "Algo que ia contra to-



dos os valores coletivos dos trabalhadores e contra, sem dú-
vida, a ideia original de introduzir competitividade", afirma. 
"Não funcionou, porque os funcionários viam seu trabalho 
como parte de um desenvolvimento coletivo." 

Segundo Consuelo de la Torre, também da Egade, é justa-
mente no mundo do trabalho onde o latino-americano mais 
se equivoca no management. "É questão de ver como a vida no 
trabalho se compõe por meio de valores que provêm da famí-
lia, e por isso é habitual escutar que os operários se tratem de 
compadres ou irmãos entre si. Há uma raiz religiosa na confi-
guração das identidades organizacionais na América Latina, 
embora se expresse de maneira secular no corpo de valores", 
afirma Consuelo, que acredita que, nesse sentido, a região po-
de até estar na vanguarda da discussão do management mun-
dial, que está voltado a rediscutir o valor econômico da éti-
ca, em função do desastre financeiro do norte. 

Para o professor mexicano Alejandro Ruelas, da chilena 
Universidad Adolfo Ibáñez, o estilo latino-americano de ma-
nagement não se dá apenas nos níveis populacionais menos 
globalizados e mais presos às es-
truturas sociais tradicionais. Se-
gundo ele, existem executivos da 
região que têm notórias caracte-
rísticas que os fazem diferentes 
de seus pares nos Estados Unidos 
ou na Europa. "São três as carac-
terísticas que melhor definem o 
líder latino-americano. Primei-
ro, é impressionante a capacidade que tem para navegar na 
incerteza e encontrar oportunidades nos contextos mais ad-
versos. Segundo, sua rebelião constante contra os paradig-
mas e as doutrinas. E, terceiro, ele não tem um Plano B, ele 
vai com tudo em busca de um objetivo." 

Segundo Ruelas, esses elementos, apesar de surgirem 
de uma identidade latino-americana bastante marcada, são 
"atos heróicos mais isolados". Estudá-los, tanto em sua di-
mensão de sucesso quanto de fracasso, permite identificar 
novas estratégias e formas de liderança capazes de serem en-
sinadas e reproduzidas. 

IDENTIDADE MULTILATINA 
O que não falta são casos de empresas da região que precisam 
fazer frente aos novos desafios envolvidos em sua expansão 
pela região e além da região. E, segundo Anabella Dávila, es-
sas empresas têm a sua disposição culturas de gestão flexí-
veis, lavradas em anos a contornar dificuldades, e, por isso, 
ela prevê bons desempenhos. "Os executivos latino-america-
nos sabem se adaptar", afirma. 

Anabella se pergunta pelo aguçado costume das empre-

sas multilatinas de não mudar suas sedes, como fazem as em-
presas globais, seguindo uma espécie de mercado de territó-
rios e metrópoles que oferecem condições e serviços. É o caso 
da Cemex, cravada em uma das regiões mais sangrentas da 
América Latina: Monterrei, cujo dono, Lorenzo Zambrano, 
fez efusivos chamados a seus colegas para não abandonar a 
cidade e não cedê-la ao narcotráfico. Uma história que pro-
vavelmente ressoa nos empresários de Medellín, que fizeram 
o mesmo na época mais dura da violência na Colômbia. Ou 
até em Víctor Silhy, que nunca deixou El Salvador. 

No contexto de empresas multilatinas cada vez maiores e 
mais influentes, Emerson de Almeida, decano da Fundação 
Dom Cabral, anda em busca de parceiros para desenvolver 
programas e assessorias a empresas latino-americanas com 
mais de uma sede na região. A ideia é oferecer ferramentas 
de management diferenciadas, segundo a localização. "Não 
há um estilo latino-americano de gestão, mas sim algumas 
características comuns", afirma Almeida, que admite que o 
trabalho da escola brasileira caminha em direção à constru-

ção de um conhecimento regio-
nal, ainda que seja para encon-
trar as diferenças. 

Outra aresta interessante da 
identidade latina globalizada 
está na experiência de muitas 
transnacionais que operam em 
diferentes partes da região. Is-
so acontece desde o século XIX 

com as empresas de transporte naval, que precisam optar de 
forma rotineira pelos formatos centralizados de management 
ou por adaptações aos contextos de suas subsidiárias. 

"Para uma gestão eficaz, os estilos devem estar em sin-
tonia com a mentalidade dominante da população, o que 
se ilustra muito bem quando as multinacionais dos Esta-
dos Unidos ou da Europa chegam à índia e descobrem que 
não são eficazes usando seus estilos típicos", afirma Asha 
Bhandarkar, especialista em comportamento organizacio-
nal da escola de negócios Management Development Insti-
tute (MDI), na índia. "Os que não se adaptaram, fracassa-
ram. Por outro lado, corporações como Unilever, Suzuki, 
Siemens ou GE tiveram sucesso por aplicar práticas autócto-
nes de gestão." 

Em um cenário assim, vale a pena se perguntar como a 
América Latina pode contribuir para o fenômeno global e ex-
plicar, a partir da investigação de casos, como uma multilati-
na como a BrightStar, criada na Bolívia, reuniu experiência 
para depois saltar para o mercado mundial de telefonia celu-
lar. Ou o Aje Group, que fez algo similar, mas no setor de be-
bidas, a partir do Peru. 

Text Box
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