
o cerne de toda empresa global há 
uma tensão que nunca é totalmen
te desfeita: para atingir economias 

de escala e escopo é preciso certa uniformi
dade e integração de atividades por distin
tos mercados. Já servir mercados regionais 
e nacionais exige a adaptação de produtos, 
serviços e modelos de negócios às condi
ções locais. Com empresas americanas e 
europeias intensificando a busca de clien
tes em economias emergentes, as vanta
gens da escala global e a necessidade de di
ferenciação local só vão crescer. 

Não é fácil chegar a um equilíbrio. Em
bora certos bens possam parecer comodi-
tizados — geladeiras e máquinas de lavar 
roupa, digamos —, em geral há variações 

importantes no modo como são usados. 
Características técnicas de uma máquina 
de lavar na Itália, por exemplo, não são exa
tamente iguais às de uma na Suécia. Já em 
atividades como a operação de restauran
tes e cafés, que parecem ser intrinsecamen
te locais, fórmulas e marcas globais podem 
dar certo (Starbucks, Benihana e Wagama-
ma estão aí para provar). 

A tensão entre integração global e capa
cidade de resposta local é especialmente 
forte quando o desenvolvimento e o marke
ting de produtos exigem um conhecimento 
complexo. Essa forma de conhecimento — 
em geral tácito e coletivo, revelado apenas 
na ação e na interação — costuma ser a mo
la mestra da vantagem competitiva de uma 
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empresa. O problema é que o conhecimen
to tácito funciona melhor dentro das fron
teiras de um país, quando trabalhadores 
compartilham um idioma (além de normas 
culturais e institucionais) e podem se valer 
de fortes redes interpessoais. Quando não 
há interação próxima e direta entre criado
res e usuários do conhecimento, o elo entre 
unidades soltas de informação pode fugir 
à compreensão, tornando o conhecimen
to inutilizável. Para piorar, quando preci
sa cruzar fronteiras, o conhecimento táci
to volta é meia é reduzido a informações fá
ceis de transmitir (palavras e números, por 
exemplo), mas que podem acabar sendo 
mal interpretadas no destino, algo difícil de 
perceber à distância. 

A gigante francesa L'Oréal é um exemplo 
dessa tensão entre global e local. A empre
sa montou uma carteira de marcas de várias 
culturas — francesas, é claro (L'Oréal Paris, 
Garnier, Lancôme), mas também america
nas (Maybelline, Kiehl, SoftSheen-Carson), 
britânica (The Body Shop), italiana (Giorgio 
Armani) e japonesa (Shu Uemura). Hoje, a 
empresa tem filiais em mais de 130 países. 
Em 2012, mais de metade do faturamento 
veio de novos mercados fora da Europa e 
da América do Norte, sobretudo em econo
mias emergentes (não faz muito, em 2009, 
só um terço da receita vinha dali). 

Em 2012, as vendas na região da Ásia-Pa-
cífico subiram 18,4%. Na África e no Orien
te Médio, 17,6% (e isso sem aquisições de 
vulto). Apesar da crise econômica na Eu
ropa e na América do Norte, a L'Oréal vem 
crescendo e conquistando participação de 
mercado, basicamente à custa de concor
rentes. A empresa é a líder mundial incon-
teste em cosméticos, maquiagem e colora
ção de cabelos; em xampus e afins, é a se
gunda maior do mundo, logo atrás da P&G. 
De 2004 para cá, a receita da L'Oréal subiu 
50% e o lucro da empresa quase dobrou; só 
em 2012, o lucro líquido avançou 17,6%. 

Mas esse incrível sucesso internacional 
foi obra, em grande medida, de uma equi
pe de gestão com fortes raízes na cultura de 
origem da empresa. Ali dentro, a ascensão 
de um funcionário aos altos escalões tra
dicionalmente levava anos. No caminho, 

o indivíduo tecia uma densa rede de rela
cionamentos por meio dos quais o conhe
cimento sobre produtos, culturas e o traba
lho em equipe ia sendo interiorizado. Des
de sua fundação, há mais de um século, a 
L'Oréal teve apenas cinco presidentes (in
cluindo o fundador); à exceção de um de
les, todos duraram muito no cargo. E todos 
eram da casa. Poucos estrangeiros chega
vam aos altos escalões da empresa. Lindsay 
Owen-Jones, presidente de 1988 a 2006, foi 
um deles. Embora inglês, membros da fa
mília fundadora diziam que tinha a "alma 
francesa" (era "français dans l'âme"). Du
rante décadas, a L'Oréal foi poucas vezes 
ao mercado em busca de executivos. De
pois de vários anos na casa, essa gente fa
zia questão de explicar que trabalhava ha
via muito para a empresa e exibia orgulho 
do francês impecável. 

À medida que a tensão entre global e lo
cal foi crescendo, a saída encontrada pela 
L'Oréal para administrar o conflito foi ins
talar profissionais com experiência multi
cultural no desenvolvimento de novos pro
dutos, a maior fonte de vantagem compe
titiva da empresa. Essa estratégia, segun
do a alta cúpula, é a principal razão para o 
fenomenal êxito da L'Oréal em mercados 
emergentes. No processo de transforma
ção da L'Oréal (que de uma francesíssima 
fabricante de produtos de beleza passou a 
ser uma líder global), executivos multicul
turais exerceram um papel fundamental no 
desenvolvimento de produtos. E não só em 
Paris, mas também em Nova York, Tóquio, 
Xangai, Rio de Janeiro e Mumbai. 

Como equilibrar global e local 
Na L'Oréal, as principais categorias de pro
dutos são altamente sensíveis a econo
mias globais de escala e escopo. Só que, pa
ra conquistar clientes, também precisam 
computar o gosto local. Essa tensão talvez 
seja mais crítica na marca L'Oréal Paris, que 
é vendida em mercados de massa ao redor 
do mundo e responde por metade das ven
das da divisão de produtos para o grande 
público. 

A L'Oréal precisa, ainda, lançar um flu
xo constante de novidades (todo ano, cerca 

de 20% dos produtos são novos) a fim de 
ampliar a participação de mercado dian
te da forte concorrência de rivais como Es-
tée Lauder e Revlon e do braço de beleza 
de gigantes globais como Unilever e P&G. 
A L'Oréal, que investe 3,5% do faturamen
to em pesquisa e desenvolvimento, gasta 
mais do que todas as principais concorren
tes: a Revlon, por exemplo, gasta 1,7% em 
P&D; a Estée Lauder, cerca de 1%. 

Ao enfrentar esses desafios, gestores da 
L'Oréal devem estar cientes de que os pro
dutos da empresa são muito mais do que 
fórmulas químicas. São símbolos mundiais 
de moda e sofisticação, e apelam para a au-
toimagem idealizada do usuário. Inovação 
técnica e capacidade de se ajustar ao gosto 
local não devem ferir a marca. 

Abordagens tradicionais de internacio
nalização provavelmente não teriam resol
vido a tensão entre global e local na L'Oréal. 
Soluções estruturais, como criar subsidiá
rias e entidades regionais basicamente au
tônomas (o que poderia comprometer eco
nomias de escala) ou unidades de negócios 
globais (que poderiam ignorar ricas dife
renças culturais de mercado para merca
do), não teriam funcionado para a maioria 
dos produtos da L'Oréal, dada a necessida
de tanto de adaptação local como de inte
gração global. Reorientar a empresa em 
tomo de uma carteira ou mais local ou mais 
global teria significado subordinar o todo à 
parte e abrir mão de muitas das vantagens 
de marketing e distribuição da empresa. 

A única alternativa à internacionali
zação da estrutura era internacionalizar a 
equipe de gestão. Foi o que a L'Oréal fez, 
mas com um toque diferente. A rápida in
fusão de executivos estrangeiros teria de
sestabilizado a coesa comunidade de al
tos gerentes que é crucial para o sucesso 
da L'Oréal. Montar equipes internacionais 
— em torno de um departamento ou de 
um projeto — teria sido igualmente difí
cil. Equipes culturalmente diversas costu
mam sofrer da chamada síndrome da Torre 
de Babel: um membro não entende o que 
o outro diz e o trabalho em equipe vai pa
ra o espaço. A empresa logo percebe que 
pouco conhecimento está sendo de fato 
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compartilhado; até um conhecimento apa
rentemente universal e inequívoco, como 
a matemática, fica sujeito a interpretação. 

Para enfrentar esses entraves, a saída da 
L'Oréal foi recrutar e montar equipes em 
torno de gerentes que, em virtude de sua 
formação e experiência, exibem familia
ridade com normas e comportamentos de 
várias culturas e podem facilmente alternar 
entre uma e outra. 

Talentos internacionais 
Desde o final da década de 1990, quando a 
L'Oréal começou a preencher vagas na ma
triz com gente recrutada ao redor do mun
do, a L'Oréal Paris — unidade na qual fize
mos nossa pesquisa — vem instalando exe
cutivos com bagagem cultural diversificada 
em sua atividade mais importante: o desen
volvimento de novos produtos. Embora se
jam uma parcela pequena dos quadros da 
L'Oréal Paris, esses gerentes ocupam mais 
de um terço dos postos de gerência da equi
pe de desenvolvimento de produtos da uni
dade — proporção que vem sendo mantida 
há mais de dez anos. 

A L'Oréal Paris tem, em geral, cerca de 
40 equipes de desenvolvimento de produ
tos, cada qual trabalhando num conceito 
distinto. Uma equipe costuma ter três ou 
quatro integrantes (dois dos quais podem 
ser multiculturais). Numa equipe com a 
qual falamos, que vinha trabalhando com 
produtos para o cabelo da mulher para o 
mercado latino-americano, uma gerente 
libanesa-hispano-americana era respon
sável por coloração, enquanto um franco-
-irlandês-cambojano era encarregado de 
xampus e afins. Os dois dividiam uma sala 
para poder trocar ideias. 

A criação de um produto novo exige 
pelo menos um ano de intercâmbio de co
nhecimentos entre a equipe de desenvolvi
mento de produtos, subsidiárias regionais 
e departamentos sediados na França, co
mo o de P&D. Além de interagir com os co
legas, que podem vir de distintas culturas, 
gerentes de equipes precisam discutir seu 
trabalho com a alta administração, formal e 
informalmente, à medida que este avança. 

Uma vez que o conceito de um novo 

produto esteja pronto, a equipe o apresenta 
na Réunion Internationale, o encontro anu
al da divisão de produtos para o grande pú
blico, que ocorre na sede em Paris. Ali, cada 
equipe apresenta planos para o lançamento 
das respectivas novidades a diretores regio
nais do mundo todo, que estão ali em bus
ca de ideias que possam estar prontas para 
chegar ao mercado no prazo de um ou dois 
anos. 

Há três fontes de gerentes multicultu
rais. Os mais tarimbados vêm de subsidi
árias da empresa em outros países e têm 
pelo menos cinco anos de experiência em 
vendas e marketing. Um punhado vem de 
outras multinacionais. O terceiro grupo, o 
mais jovem de todos, é composto de gen
te formada há pouco pelas principais es
colas de negócios do mundo. Esse pessoal 

pessoal que conhecemos, um gerente de 
projetos de Hong Kong-Inglaterra-França 
(recrutado na matriz) foi posteriormente 
promovido à chefia da equipe de desenvol
vimento da linha inteira de produtos faciais 
no mercado do Leste Asiático. Já um geren
te de projetos de ascendência indiana, ame
ricana e francesa (recrutado na subsidiária 
da Índia) foi para outra divisão, com uma 
bela promoção. 

Em suma, a L'Oréal cultiva uma reser
va de gestores multiculturais, colocando-
-os no centro de interações baseadas no co
nhecimento entre marcas, regiões e depar
tamentos (há, aqui, uma mensagem impor
tante para outras multinacionais). Vejamos 
o que esses jovens de ambos os sexos ofere
cem à empresa em troca. 

passa por um programa de capacitação de 
12 meses em Paris, Nova York, Cingapura ou 
Rio de Janeiro e, na sequência, por progra
mas de desenvolvimento gerencial no Ce-
dep, um consórcio de educação executiva 
na França. 

Depois de trabalhar dois ou três anos no 
desenvolvimento de produtos globais na 
matriz, os gerentes mais experientes em ge
ral retornam a sua região de origem, já co
mo diretores, para administrar uma marca 
ou um departamento. A maioria do pessoal 
recrutado em faculdades de administração 
fica mais alguns anos no desenvolvimento 
de produtos na matriz. Depois dessa segun
da missão, também costuma ir ocupar um 
cargo de diretoria em alguma filial regional, 
embora alguns permaneçam em Paris. Su
as perspectivas de promoção, como a de to
dos os demais funcionários, dependem do 
desempenho. 

Um número crescente de indivídu
os multiculturais começa a chegar aos al
tos escalões administrativos da empresa 
— sinal do sucesso da abordagem. Entre o 

Vantagens do pessoal 
multicultural 
Uma pessoa com raízes em mais de uma 
cultura em geral é capaz de captar e con
ciliar diferenças de compreensão e comu
nicação e de ajudar a evitar choques tan
to na equipe como na organização em ge
ral. Além disso, essa pessoa provavelmen
te mostrará mais disposição a se adaptar a 
modos distintos de pensar e de se comuni
car; já foi constatado que quem cresceu fa
lando mais de uma língua tem mais facili
dade para aprender novos idiomas. Esses 
dotes equipam o pessoal multicultural da 
L'Oréal para exercer cinco papéis cruciais. 

R e c o n h e c e r o p o r t u n i d a d e s p a r a 

n o v o s p r o d u t o s . A L'Oréal Paris conside
ra que o indivíduo multicultural está mais 
equipado do que outros para fazer analo
gias entre grupos culturais. Segundo um di
retor que trabalhou com profissionais mul
ticulturais por cinco anos, "a bagagem [da 
pessoa multicultural] é uma verdadeira l i 
ção sobre como trabalhar com mais de uma 
ideia ao mesmo tempo. A pessoa pensa 
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como se fosse francesa, americana ou chi
nesa, e tudo isso simultaneamente". 

Essa perspectiva muito flexível pode 
conduzir a oportunidades inesperadas para 
a inovação em produtos. Um gerente fran-
co-irlandês-cambojano que trabalhava com 
cosméticos, por exemplo, notou que mui
to creme facial com cor ("tinted") na Ásia 
tinha efeito "lifting", que suaviza rugas. 
Na Europa, um creme tendia a ser tinted (e 
considerado maquiagem) ou a produzir o 
efeito lifting (quando era considerado um 
cosmético). Com base no conhecimento 
de tendências de beleza na Ásia e sua cres
cente popularidade na Europa, o gerente e 
a equipe criaram um creme com cor e efeito 
lifting para o mercado francês. Foi um gran
de sucesso. 

Embora indivíduos com raízes numa 
única cultura também possam descobrir 
esse tipo de oportunidade, a pessoa multi
cultural leva vantagem — e pode ser mais 
rápida nessa descoberta —, pois lida com a 
complexidade cultural desde a infância. É 
como explicou um gerente indiano-ameri-
cano-francês numa equipe que lançou uma 
linha de produtos para a pele do homem no 
Sudeste da Ásia: "Minha capacidade vem 
do fato de ter uma bagagem de referências 
em vários idiomas: inglês, hindi e francês. 
Leio livros em três línguas, conheço gente 
de países distintos, como a comida de dis
tintos países e por aí vai. Não tenho como 
pensar em algo de uma só maneira". 

I m p e d i r p e r d a s n a t r a d u ç ã o . Mes
mo quando há uma sintaxe ou linguagem 
comum, como em fórmulas matemáticas 
e químicas, diferenças semânticas de uma 
cultura para outra podem causar confusão. 
O que a pessoa que inicia um diálogo quer 
dizer não é necessariamente o que seu in
terlocutor vai ouvir. 0 problema passa a ser, 
então, quem interpreta o quê, e com que fi
delidade — uma questão crítica na concep
ção de novos produtos. 

O teste de um produto organizado por 
um gerente francês, por exemplo, deu er
rado porque o gerente pediu que um co
lega alemão no laboratório traduzis
se a descrição de certas características 
de cabelo. Ao conversar com um gerente 

inglês-francês-alemão, o gerente francês 
descobriu disparidades entre o que quise
ra dizer e o que o alemão ouvira. 0 proble
ma era sutil: embora as palavras fossem as 
mesmas, seu significado não era. Foi preci
so refazer o teste, a um custo significativo. 
Desde então, o gerente multicultural que 
percebeu a diferença é procurado com fre
quência para "decodificar" a comunicação 
entre a matriz e a filial alemã. 

I n t e g r a r g e n t e d e f o r a . Equipes com
postas de indivíduos sem bagagem multi
cultural têm dificuldade para assimilar gen
te nova que se comporte e se comunique de 
modo distinto, sobretudo quando a equi
pe já possui suas próprias normas ou seus 
membros pertençam predominantemente 

a uma cultura. Dada a intensidade de in
terações internas de uma equipe, quem já 
pertence ao grupo pode rapidamente for
mar uma opinião estereotipada do novo in
tegrante, situação que pode se tornar tóxi
ca. A presença de um membro multicultu
ral pode ajudar a impedir que essa dinâmi
ca se estabeleça. 

Peguemos a experiência de um dire
tor com raízes em Hong Kong, Inglaterra 
e França: "Quando uma profissional da fi
lial de Xangai entrou para minha equipe, 
um colega se queixou de que ela era 'mui
to rude'. Eu disse: 'Vamos dar tempo pa
ra que ela se adapte. Vai ver que não es
tá sendo rude, que é só seu jeito de se ex
pressar. Por que você não tenta se adaptar 
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a ela também?'". Durante uma visita a Xan
gai, "tive uma reunião com essa nova inte
grante da equipe. Ali, descobri que ela não 
estava sendo rude. Embora se expressas
se de um jeito direto, não havia má inten
ção. Sem mencionar as queixas que ouvira, 
dei conselhos à profissional sobre a melhor 
maneira de trabalhar com pessoas de ou
tras culturas. Quando voltei à matriz, falei 
com a equipe sobre a experiência com a no
va integrante. A situação melhorou muito". 

Se um novo profissional causa distúr
bios por causa do estilo pessoal ou da per
sonalidade, talvez não haja muito a fazer. 
Já se o problema tiver origem em diferen
ças culturais, o que é comum, um indiví
duo multicultural pode ajudar na integra
ção desse recém-chegado. E pode desem
penhar essa função porque sabe alternar 
entre um modo de interação e outro. Cres
ceu fazendo isso: alternando entre os pais, 
ou entre a escola e a casa. 

Faze r m e d i a ç ã o c o m c h e f e s . O pa

pel de para-choque cultural é importante 
na L'Oréal Paris, sobretudo para reduzir o 
potencial de conflitos entre equipes multi
culturais de desenvolvimento de produtos 
e seus superiores — que são, em sua maio
ria, franceses. Veja como um gerente multi
cultural explicou um aspecto de seu papel 
como líder da equipe: "Meu chefe francês 
nunca começa uma reunião na hora. Lo
go, sempre que há algo marcado com ele, 
se não formos flexíveis pode haver frustra
ção. Quando eu próprio vou me atrasar, fa
ço questão de informar o motivo de ante
mão aos integrantes da equipe e pergun
tar para quando podemos remarcar o en
contro. Ainda pode haver conflitos na mi
nha equipe, mas lidamos com isso de forma 
mais tolerante". 

C o n t o r n a r d i f e r e n ç a s e n t r e s u b s i 

d i á r i a s e m a t r i z . Gerentes multiculturais 
volta e meia desarmam bombas na comu
nicação entre uma subsidiária e a L'Oréal 
Paris. Num projeto de criação de um xam
pu orgânico para o mercado europeu, por 
exemplo, a equipe a cargo do desenvolvi
mento do produto em Paris pediu à subsi
diária indiana que achasse uma planta local 
rara, de onde viria um ingrediente crucial. 

Os indianos disseram aos colegas que "fa
riam de tudo" para achá-la, mas não se me
xeram. O líder da equipe, um indiano-ame-
ricano-francês, é quem conta: "A certa altu
ra, o gerente indiano respondeu que 'pre
cisava ter certeza de que o ingrediente re
almente poderia agradar o consumidor'". 

Nesse ponto, o líder da equipe enten
deu que o "faremos de tudo" lá no começo 
(que os franceses tinham interpretado co
mo um claro sim) era, na verdade, um jeito 
educado de dizer que não iriam fazer nada. 
O posterior "precisamos ter certeza" indi
cou que era difícil demais atender o pedido 
— embora os indianos não quisessem dizê-
-lo com todas as letras e dar a impressão de 
não estar cumprindo a palavra. O líder per
cebeu que se dissesse à matriz que a subsi
diária não acharia a planta, havia o risco de 
deflagrar um conflito aberto entre os dois 
lados. Em vez disso, trabalhou com ambos 
para identificar outros ingredientes, menos 
complicados de obter. 

O líder da equipe viu que ainda não hou
vera suficiente colaboração ou interação 
social entre as duas equipes para que uma 
pudesse decifrar expressões de expectativa 
da outra. Viu, também, que aquele episó
dio podia minar a confiança e dificultar ta
refas mais importantes (no final, achou um 
ingrediente alternativo e deixou o assunto 
morrer.) Esse gerente conseguiu servir de 
ponte porque entendia a fundo tanto a for
ma indiana quanto a francesa de expressar 
compromisso e porque tinha forte capaci
dade de comunicação, intensa sensibilida
de cultural e alta flexibilidade — um paco
te de atributos raramente encontrado entre 
gerentes com raízes numa única cultura. 

Para que uma empresa global utilize 
gente multicultural estrategicamente, o 
RH deve nomear um executivo para tocar 
um programa de desenvolvimento e cul
tivo desses recursos. Esse executivo deve, 

obviamente, ter conhecimento de compe
tências e habilidades desses indivíduos e 
saber como diferem dos demais funcioná
rios. Já que há considerável variação en
tre um profissional multicultural e outro, 
o gestor precisa adaptar o programa a ca
da um. Com esse apoio, o compromisso de 
altos gestores com o programa e uma cer
ta autonomia operacional, gerentes mul
ticulturais podem fazer enorme diferença 
na hora de determinar se a empresa é capaz 
de aprender com diferenças culturais — e, 
com isso, equilibrar imperativos globais e 
locais — ou se vai ser vítima delas. 

COM A CRESCENTE DISPERSÃO e diferencia
ção de mercados e competências — fruto 
da investida estratégica em regiões emer
gentes —, é preciso reverter antigos fluxos 
de conhecimento (do país de origem da em
presa para subsidiárias em outros lugares) 
e "aprender a aprender" com a periferia. 
Culturalmente, é difícil. É preciso trocar a 
abordagem etnocêntrica por uma rede efe
tivamente global. O uso estratégico de ge
rentes multiculturais pela L'Oréal serve de 
atalho: esses gerentes podem integrar co
nhecimentos de vários lugares distintos 
para conceber novidades de sucesso e mi
nimizar o conflito entre a matriz da empre
sa e executivos internacionais. É uma abor
dagem que pode ser facilmente aplicada a 
outros setores e contextos nos quais o co
nhecimento complexo de distintas culturas 
precisa ser coordenado e compartilhado. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 91, n. 6, p. 75-79, jun. 2013.




