


O momento pede, ainda, uma reavaliação daqui
lo que significa ser um gestor ou uma empresa glo
bal. Boa parte dos tratados administrativos sobre o 
globalismo defende o abandono de toda "lealdade 
a raça, nação e etnia" em favor da cidadania mun
dial, um ideal da era do iluminismo proposto por 
Immanuel Kant, filósofo do século 18. Peguemos o 
guru da estratégia Kenichi Ohmae. Em 2000, Ohmae 
lançou um livro famoso, O Continente Invisível. No 
mundo ali descrito, empresas basicamente ignoram 
fronteiras geográficas ao atender mercados e montar 
cadeias de suprimento. Não são só especialistas em 
gestão com uma visão de vanguarda a promover que 



pensam assim: 48% dos indivíduos que responde
ram a uma sondagem online feita pela HBR a meu 
pedido em 2007 concordavam com o enunciado "A 
empresa verdadeiramente global não tem uma sede 
principal". Entre aqueles com mais de dez anos de 
experiência internacional, 63% estavam de acordo. 

Infelizmente, por mais sedutoras que possam 
parecer, essas ideias não resistem a um exame mais 
rígido. Naturalmente, nunca resistiram. 

Raízes são realidade 
A grande maioria das empresas está profundamente 
enraizada em seu país de origem. Em 2004, menos 
de 1% das empresas americanas tinha operações 
no exterior; dessas, a maior parcela atuava em um 
único país estrangeiro. A mediana operava em dois 
países estrangeiros e 95% em menos de 24. Entre 
empresas americanas presentes em um só país es
trangeiro, tal país era o Canadá em 60% dos casos 
e o Reino Unido em 10% deles. 

Até ícones da globalização são menos globais do 
que a retórica sugere. Lembra da ABB? Em 1990, quan
do a capa da revista BusinessWeek estampou a man
chete "The Stateless Corporation", o principal exem
plo da "empresa apátrida" do título era a ABB, presidi
da então pelo nômade Percy Barnevik. As fronteiras 
entre as duas antecessoras — a sueca ASEA e a suíça 
Brown, Boveri — tinham sido aparentemente derruba
das com a instalação da sede da nova empresa na Suí
ça, para equilibrar a nacionalidade sueca dos acionis
tas controladores, o clã Wallenberg, e a de executivos 
importantes, sobretudo Barnevik. Mas o período após 
a fusão foi marcado por aquilo que alguém ali dentro 
caracterizou como uma guerra entre suecos e suíços. 
Embora a situação pareça ter melhorado desde então, 
é mais correto pensar na ABB como uma empresa com 
presença global, mas com raízes particularmente for
tes no norte da Europa e raízes secundárias em outras 
regiões em que sua presença é considerável — e não 
como empresa sem nenhuma raiz em particular. É al
go que fica patente com um exame do conselho e da 
alta cúpula da ABB (embora o novo presidente, egres
so da GE, seja americano) e da distribuição geográfica 
dos ativos e do capital da empresa. 

Ou, para um exemplo na Ásia, peguemos Rupert 
Murdoch e a rede de TV via satélite da News Cor
poration, a Star TV. Murdoch e a News Corporation 
tinham traços do indivíduo e da empresa sem nacio
nalidade. Eram atores importantes da Austrália ao 
Reino Unido e aos Estados Unidos. Australiano de 
origem, Murdoch adquirira a cidadania americana 

para poder comprar estações de TV no país. Mas sua 
experiência em países de língua inglesa não o impe
diu de tropeçar feio na Ásia. 

A estratégia original de Murdoch para a Star era 
aproveitar, em toda a Ásia, o acervo de programação 
da News Corporation em inglês, língua falada por mui
tos dos asiáticos entre o público-alvo. A empresa deu 
de ombros para fatos importantes, como o de que, no 
continente europeu, o público dá forte preferência à 
programação no idioma local — ainda que entenda ou
tras línguas. Mas os problemas da Star TV com a língua 
e a cultura não foram nada em comparação com seus 
erros políticos. Pouco depois de comprar a Star, Mur
doch declarou que a televisão por satélite era "uma 
clara ameaça a qualquer regime totalitário". A resposta 
do governo chinês foi proibir antenas de TV via satélite. 
Desde então, grande parte da estratégia de Murdoch 
na China foi voltada a tirar a empresa dessa encren
ca. Moral da história: embora tivesse transcendido as 
origens australianas, a News Corporation seguia tendo 
profundas raízes num grupo de democracias anglo-sa-
xãs que, em aspectos importantes, se pareciam muito 
pouco com mercados visados pela Star TV. 

Se for dos que duvidam da relevância da nacio
nalidade de uma empresa ou da localização de seus 
proprietários, responda o seguinte: por que grandes 
acordos de exportação envolvendo empresas privadas 
são tantas vezes anunciados em reuniões entre chefes 
de Estado? Por que funcionários de empresas estran
geiras estão sempre achando que terão oportunidades 
mais limitadas na carreira do que colegas do país de 
origem da empresa? A que governo uma empresa re
corre para representá-la em disputas na Organização 
Mundial do Comércio (e para socorrê-la durante uma 
crise)? Por que segue havendo restrições ao controle 
estrangeiro em setores como o de comunicações (e em 
vários outros, como a aviação comercial civil)? 

Não é só a empresa e suas operações que conti
nuam a ter fortes raízes. Acima de tudo, são seus 
clientes, trabalhadores, investidores e fornecedores. 
Calcula-se que 90% dos habitantes do planeta nun
ca botarão o pé fora do país onde nasceram. Só 2% 
de todos os minutos do mundo ao telefone são gas
tos com chamadas internacionais. Um total de 95% 
do conteúdo jornalístico que alguém recebe vem de 
meios nacionais, e essas fontes concentram o grosso 
da cobertura em assuntos domésticos. Somente 21% 
da cobertura jornalística nos EUA é internacional, e 
metade dela é voltada a assuntos externos do país. 
Em países europeus, cerca de 38% da cobertura é 
internacional, mas quase metade diz respeito a fatos 



envolvendo outros países da Europa. Na filantropia, 
do total doado por particulares, apenas 5% a 10% cru
zam fronteiras nacionais; calcula-se que a ajuda per 
capita do governo de nações ricas ao pobre de outros 
países seja uma trigésima milésima parte da ajuda ao 
pobre nacional. É como observou outro filósofo do 
século 18, David Hume: a simpatia "[é] muito mais 
tênue do que nossa preocupação por nós mesmos, e a 
simpatia para com pessoas distantes é muito mais tê
nue do que para com pessoas próximas e contíguas". 

Essa é a realidade do que chamo Mundo 3.0, um 
mundo que não é nem um aglomerado de Estados-
nação distintos (Mundo 1.0), nem o ideal apátrida 
(Mundo 2.0) que parece implícito na estratégia de 
tantas empresas. Em tal mundo, o país de origem 
importa — mas outros países, também. E, em vez de 
tudo estar igualmente próximo e igualmente distan
te, como propôs o filósofo alemão Martin Heidegger 
em 1950, a lei da distância segue valendo para muitas 
atividades. À medida que cresce a distância — geo
gráfica, cultural, administrativa/política e econômi
ca —, a interação transfronteiriça tende a cair. Sem 
dúvida, é possível ter uma estratégia global e uma 
organização global num mundo assim. Não devem, 
contudo, ser fundadas na eliminação de diferenças 
e distâncias entre povos, culturas e lugares, mas em 
sua compreensão. A mentalidade, a estratégia, a 
organização e a força de trabalho dessas empresas 
não avançarão rumo ao modelo de cidadania global 
implícito na retórica empresarial. Em vez disso, par
tirão com uma forte compreensão de suas raízes e 
daquilo que as distingue, identificarão semelhanças 
e diferenças relativas e definirão em que diferenças 
vale a pena fechar o foco. É que negar a existência de 
diferenças não facilita seu enfrentamento. 

Como adquirir uma 
compreensão cosmopolita 
Ao avaliar oportunidades, a maioria dos executivos 
classifica mercados por tamanho, taxa de cresci
mento e outros indicadores do potencial a longo 
prazo, como perfil demográfico. Nessa abordagem, a 

distância em relação à sede da empresa ou mercados 
atuais é sempre um desafio a ser superado. 

Uma maneira de escapar desse vício é usar o 
que chamo de rooted raap, um "mapa de raízes" 
para embasar sua análise. É um recurso parecido a 
mapas-múndi nos quais o tamanho de cada país é al
terado para refletir a população ou o PIB, digamos. Um 
rooted raap se concentra em indicadores que refle
tem a perspectiva de um determinado país. Uma 
empresa indiana de serviços de TI, por exemplo, 
pode usar mapas como os do quadro "Qual a impor
tância da distância?". O primeiro deles assume uma 
perspectiva geral da Índia ao dimensionar cada país 
segundo seu peso na balança comercial indiana. O 
segundo tem uma visão setorial, com cada país di
mensionado de acordo com o porte de seu mercado 
de serviços de TI. O terceiro mapa combina as duas 
perspectivas; nele, o tamanho de cada país depende 
do quanto gasta com serviços de TI indianos. 

Para obter insights, é preciso efetuar compara
ções entre mapas e refletir sobre o tipo de distância 
que influencia os padrões neles revelados. No caso 
em questão, o primeiro mapa mostra como o padrão 
geral de trocas comerciais da Índia depende da dis
tância geográfica, da disponibilidade de recursos 
naturais e de vínculos históricos. Países vizinhos 
na Ásia e no Golfo Pérsico — região rica em recursos 
naturais — estão entre seus principais parceiros co
merciais. Vemos, ainda, o legado dos laços históricos 
da Índia com o antigo Império Britânico. O segundo 
mapa mostra, como seria de supor, que os maiores 
mercados de serviços de TI são as economias mais 
avançadas, economicamente distantes da Índia de
vido a sua renda per capita. 

Os dois primeiros mapas sugerem que, sem uma 
análise mais detida, uma empresa indiana de TI pode 
seguir os laços comerciais gerais do país e ir parar no 
mercado de peso mais próximo: a Europa continen
tal. Com efeito, um dos primeiros grandes projetos 
de software entregues à Índia foi para uma câmara 
de compensação na Suíça. Mas o terceiro mapa reve
la que, em serviços de TI, a distância linguística pesa 



mais do que a geográfica. Mais de 85% das exporta
ções da Índia em TI vão para países de língua inglesa. 
Embora isso torne a Europa continental uma óbvia 
área para crescimento potencial, operações ali em 
geral são menos rentáveis do que as nas principais 
regiões de língua inglesa. 

Este exemplo deve deixar clara a importância de 
se considerar vários tipos de distância e de condu
zir análises no nível setorial. Sua sensibilidade a mil 
quilômetros de distância geográfica obviamente é 
muito maior se estiver fabricando bens pesados do 
que se oferecer um serviço pela internet. Por outro 
lado, falar a mesma língua é menos importante para 
a empresa que exporta carros do que para a que dá 
treinamento online. 

Criar mapas de raízes não é um exercício só em 
escala mundial. Também é preciso analisar diferen
ças entre regiões e dentro de um país. Aliás, o gros
so da atividade econômica ainda se dá no âmbito 
de fronteiras nacionais, e há muito a ganhar com a 
gestão meticulosa de diferenças entre províncias, 
grupos étnicos ou comunidades linguísticas. Um 
exemplo: embora o nacionalismo e o separatismo 
sejam temas de relevo no País Basco, o comércio da 
região com o resto da Espanha ainda é 50% maior do 
que suas trocas com o resto do mundo. Se a tensão 
entre o País Basco e o governo central em Madri di
minuísse, o comércio basco com o resto da Espanha 
supostamente aumentaria. 

A capacidade de administrar distâncias externas 
idênticas varia de empresa para empresa e de indiví
duo para indivíduo. Empresas e executivos de países 
pequenos, por exemplo, em geral estão mais habitu
ados a lidar com diferenças nacionais do que os de 
países grandes. Já que as regras finlandesas não são 
a norma na maioria dos mercados nos quais a Nokia 
opera, seus gestores tiveram de aprender como o 
cliente de outros países pensa. O americano, em 
comparação, é muito mais inclinado a projetar seus 
valores ou a achar que cabe aos outros mudar. 

Executivos também precisam refletir sobre a 
evolução dos rooted maps. Que distâncias estão se 
alargando e quais estão encurtando? Que fatores es
tão ditando a mudança? No clima atual de rumores 
protecionistas e governos mais assertivos, distâncias 
políticas e administrativas parecem estar crescendo. 
E a mudança no lócus do crescimento para grandes 
mercados emergentes — sobretudo para cidades me
nores no interior desses países — também amplia a 
distância em várias dimensões para a típica multina
cional americana ou europeia, que precisa aprender 



,a transpor o fosso cultural e político e a lidar com 
vastas diferenças econômicas e geográficas. Acor
dos comerciais e novas tecnologias de comunicação 
e transporte podem, por outro lado, encurtar distân
cias (embora o impacto de novas tecnologias em ge
ral seja exagerado). Em cada caso, insights tirados de 
uma cuidadosa análise irão embasar suas escolhas 
estratégicas e organizacionais. 

Como traçar uma 
estratégia cosmopolita 
No livro Redefinindo Estratégia Global, que lancei em 
2007, descrevo três saídas básicas para a empresa 
criar valor ao cruzar fronteiras: são as "estratégias 
AAA" de adaptação, agregação e arbitragem. Na es
tratégia de adaptação, a empresa tenta se ajustar a 
diferenças entre países e responder a necessidades 
locais. Estratégias de agregação buscam superar di
ferenças para obter economias de escala e escopo 
para além de fronteiras nacionais. Estratégias de ar
bitragem buscam explorar diferenças — comprando 
barato em um país, digamos, e vendendo caro em 
outro. Sugeri a gerentes buscar uma combinação 
dessas estratégias sob medida para o setor da empre
sa, sua posição, seus recursos e sua intenção. 

Embora as três estratégias AAA sigam sendo candi
datas relevantes à adoção pela empresa cosmopolita, 
a médio prazo o sensato para muitas empresas talvez 
seja enfatizar a adaptação mais do que a agregação 
ou a arbitragem, dado o atual sentimento público em 
relação ã globalização. Ajustes a médio prazo, no en
tanto, devem ser cotejados com planos de horizonte 
maior e expectativas sobre a evolução do setor, já que 
pode levar anos para uma empresa promover mudan
ças significativas entre estratégias AAA. 

O argumento para reforçar a adaptação é tríplice. 
Primeiro, se houver um maior respeito de diferenças 
por parte de empresas, a sociedade talvez fique me
nos inclinada a clamar por protecionismo. Segundo, 
quando uma empresa compra ativos estrangeiros 
sem mais nem por quê, como muitas fizeram antes 
da crise, o público a vê como voraz e gananciosa. 
Mostrar respeito pela soberania, pela singularida
de e pela diversidade interna de outros países pode 
contribuir muito para melhorar a reputação de em
presas e, de modo mais geral, o ambiente no qual a 
atividade empresarial como um todo se dá. A empre
sa cosmopolita com raízes será um investidor estran
geiro ativo em muitos lugares, mas estará atenta ao 
impacto cultural, político e econômico de suas deci
sões de investimento (para um conceito influente do 

cosmopolitismo enraizado no plano individual, veja 
The Ethics ofldentity, de Kwame Anthony Appiah). 

Por último, e talvez acima de tudo, estratégias de 
adaptação combinam mais com as oportunidades 
abertas pela mudança no lócus da expansão mundial. 
Com o lento crescimento em mercados desenvolvidos, 
empresas desses lugares precisam competir em gran
des mercados emergentes como China e Índia. Mas 
não podem entrar ali à força. Tampouco poderão pros
perar com a velha prática de visar o consumidor de alta 
renda em grandes cidades — consumidor que tende a 
ser mais parecido com o público em casa. Empresas de 
países desenvolvidos terão de levar a sério concorren
tes locais e considerar a incursão por centros urbanos 
menores, onde será necessário mais adaptação. 

Mas é inviável investir em todo mercado do mun
do de forma adaptativa. É preciso se concentrar em 
lugares nos quais a empresa tem mais condições de 
agregar um valor real. Para isso, é preciso conhecer 
de verdade os mercados eleitos e, ali, dar mostras 
profundas de compromisso com clientes, fornece
dores, governos e sociedade em geral — algo muito 
distinto da abordagem imperialista de desovar pro
dutos iguais no mundo todo e pressionar os outros a 
aceitar sua maneira de fazer negócios. 

Como projetar a 
organização cosmopolita 
Ao fazer escolhas sobre cadeias de suprimento, es
trutura organizacional, investimento estrangeiro e 
inovação além fronteiras, uma empresa cosmopoli
ta pensa em maneiras de alterar distâncias internas, 
organizacionais, em resposta a mudanças em dife
renças externas. Peguemos decisões na cadeia de su
primento. A tendência a transferir parte considerável 
da produção ao exterior provavelmente vai continuar. 
Mas muitas empresas começam a temer que cadeias 
de suprimento de baixo custo ultradispersas as dei
xem vulneráveis a governos protecionistas, à alta em 
custos de transporte e a problemas de qualidade. Al
gumas estão tomando medidas para tornar a cadeia 
de suprimento mais curta, simples e forte, na prática 
reduzindo a distância interna em suas redes de pro
dução para administrar melhor essa exposição. 

Quando o assunto é inovação, muitas empresas 
também estão reajustando distâncias internas para 
reduzir o impacto de distâncias externas. Em certos 
casos, isso leva ao aumento de distâncias internas. A 
inovação para mercados emergentes, por exemplo, 
não raro exige um outro modelo de negócios, não só 
uma tecnologia impressionante. Laboratórios de P&D 



localizados perto da matriz da empresa em mercados 
avançados podem se destacar na criação de tecnolo
gias, mas empresas interessadas em criar produtos e 
sistemas empresariais para mercados no exterior pre
cisarão, cada vez mais, da criatividade embasada que 
só a presença nesses mercados pode dar. Isso sugere 
que multinacionais de países ricos podem manter a 
pesquisa basicamente em casa, mas transferir o de
senvolvimento para grandes mercados emergentes. 
Não é uma via de mão única, é claro; hoje, muito se 
fala sobre a transferência de inovações de mercados 
emergentes de volta para países desenvolvidos e de 
sua adaptação para um público de maior renda. 

Como a mescla de atividades de uma empresa em 
distintos países está mudando, em geral faz sentido re
ver relações de subordinação. Essas relações criam uma 
distância interna desnecessária ao envolver a matriz 
em coisas demais? Que decisões devem ser tomadas no 
âmbito nacional? No âmbito regional? No âmbito mun
dial? Mais adaptação numa estratégia pode significar 
mais autoridade a executivos do país. Certas atividades 
deveriam ser transferidas da matriz para regiões nas 
quais uma parte maior do trabalho correlato é feita? 

É possível que o ingrediente organizacional críti
co num mundo que exige adaptação seja a composi
ção da equipe de gestão. A maioria das empresas nem 
de longe é cosmopolita. Cerca de metade dos ativos 
da GE está em mercados que não os EUA; dali vem 
metade da receita da empresa — justamente famo
sa pela extensão e profundidade de seus quadros de 
gestão. Ainda assim, creio que uns 80% de seus 200 
principais executivos são americanos. E, na grande 
maioria das empresas de economias emergentes, a 
equipe gestora é muito menos internacional. Isso 
vale até para empresas muito grandes. 

Mas a mera inclusão de estrangeiros nas fileiras 
de gestão não tornará uma empresa cosmopolita. 
Primeiro, deve haver um número crítico deles; um 
punhado de estrangeiros "de enfeite" provavelmen
te terá pouco impacto. E, segundo, ao reunir gente 
de várias nacionalidades numa única empresa, é 
preciso administrar essa diversidade com muito cui
dado. Estudos sugerem que a diversidade sem algum 

controle tem mais chances de ter impacto negativo 
do que positivo no desempenho do grupo. O indiví-
duo é mais inclinado a confiar em seus concidadãos, 
o que em geral agrava a tensão entre a matriz e ges
tores em operações estrangeiras distantes. Outros 
estudos indicam que a inclinação das pessoas a mos
trar simpatia depende ainda mais de semelhanças 
culturais. 

Gente cuja formação tenha um pé em várias cul
turas — indivíduos biculturais ou até triculturais 

— pode exercer um útil papel de ponte em organiza
ções. Estudos também mostram que o nacionalismo 
e a desconfiança de estrangeiros diminuem à medida 
que aumenta o nível de instrução da pessoa; um es
tudo revelou que isso ocorria de forma geral em dez 
países com sistemas de ensino bastante distintos. Só 
que grandes empresas não podem depender de achar 
gente com formação bicultural ou tricultural e grau de 
instrução avançado para montar a equipe de gestão. 
Terão de cultivar um cosmopolitismo com raízes em 
gente com origens e formação educacional comuns. 

Como cultivar o líder cosmopolita 
Minha própria opinião é enormemente influencia
da pela participação, nos últimos dois anos, numa 
iniciativa da Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (AACSB): a Globalization of 
Management Education Task Force. No relatório 
dessa força-tarefa, redigi o trecho sobre aquilo que 
faculdades de administração deveriam ensinar aos 
alunos sobre globalização, e como — conselho que 
também poderia ajudar a empresa a formar admi
nistradores mais cosmopolitas (veja "Responses to 
Forces of Change: A Focus on Curricular Content", 
The Report ofthe AACSB International Globalization 
of Management Education Task Force, February 2011). 
Quatro das alavancas que identifiquei parecem espe
cialmente úteis para um contexto empresarial. 

Marcos conceituais. Tentar adquirir uma com
preensão de distintos lugares com o estudo de cada 
um deles é um esforço hercúleo — o que dizer, en
tão, de adquirir um conhecimento geral sobre uma 
série de lugares de uma só vez. Mas uma sondagem 
de luminares do pensamento acadêmico aponta para 
a utilidade de marcos conceituais que destacam as 
diversas dimensões da diferença entre países. Minha 
própria estrutura CAGE, que classifica a distância nos 
planos cultural, administrativo/político, geográfico e 
econômico, é bastante empregada. Um marco desses 
imprime ordem a montanhas de fatos e ajusta a per
cepção do indivíduo sobre outros países. Incorporá-



los à formação de gestores pode ser muito útil. Quan
do um executivo se limita a fazer breves visitas a um 
certo país, a capacidade de usar um arcabouço des
ses pode amplificar o que descobre durante a visita 

— e ajudar a reduzir a probabilidade de que cometa 
erros onerosos. 

Imersão mais longa e profunda. Estudos mos
tram que morar no exterior expande seus horizontes 
mentais e aumenta a criatividade. Só que a mera visi
ta a outro país não produz esse benefício. Executivos 
contam que é preciso pelo menos três meses para 
sentir que mergulharam num lugar e entender como 
a cultura, a política e a história de uma região afetam 
as operações ali. Uma série de bons programas de 
MBA inclui, portanto, longas visitas a um campus afi
liado ou secundário no exterior — em vez de viagens 
curtas que muitos, aboca pequena, consideram pou
co mais do que turismo de negócios. Logo, embora 
haja um viés antiexpatriação em muitas empresas, 
é importante que o executivo saiba que estadias de 
curta duração têm impacto limitado. Meu conselho 
a empresas é reconsiderar a expatriação, especial
mente para gestores de alto potencial. Naturalmen
te, gente de alto potencial pode não querer deixar o 
país de origem por causa da família — ou porque, em 
muitas multinacionais, o profissional ainda parece 
demorar mais para ser promovido se a carreira o le
vou para longe da matriz. Altos executivos terão de 
criar os incentivos certos para que líderes emergen
tes invistam numa formação cosmopolita. 

Projetos e redes. A participação em atividades 
interculturais e redes (que pode ser facilmente pro
movida pela empresa com projetos internacionais) 
tende a minorar o etnocentrismo. Aqui, uma empresa 
tem certas vantagens em relação à escola de negócios. 
Pode dar incentivos maiores para promover compor
tamentos específicos que cultivem o cosmopolitismo, 
tem a oportunidade de trabalhar com executivos cru
ciais por um horizonte de tempo maior e pode unir 
grupos distintos com a promoção de valores, cultura 
e processos comuns. Além disso, tem mais escopo 
para explorar ferramentas de colaboração online, 
tradução e redes sociais, que pouquíssimas empre
sas (ou escolas de negócios) exploram plenamente. A 
empresa deve, no entanto, estar atenta a diferenças 
culturais no uso dessas tecnologias; não dá para sim
plesmente disponibilizar uma plataforma e esperar 
que seja prontamente adotada ao redor do mundo. 

Instrumentos de avaliação. Acadêmicos já cria
ram uma série de instrumentos de avaliação para re
forçar programas destinados a melhorar a qualificação 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 5, p. 56-63, maio 2011.




