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o cerne de toda empresa global há
uma tensão que nunca é totalmente desfeita: para atingir economias
de escala e escopo é preciso certa uniformidade e integração de atividades por distintos mercados. Já servir mercados regionais
e nacionais exige a adaptação de produtos,
serviços e modelos de negócios às condições locais. Com empresas americanas e
europeias intensificando a busca de clientes em economias emergentes, as vantagens da escala global e a necessidade de diferenciação local só vão crescer.
Não é fácil chegar a um equilíbrio. Embora certos bens possam parecer comoditizados — 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 exatamente iguais às de uma na Suécia. Já em
atividades como a operação de restaurantes e cafés, que parecem ser intrinsecamente locais, fórmulas e marcas globais podem
dar certo (Starbucks, Benihana e Wagamama estão aí para provar).
A tensão entre integração global e capacidade de resposta local é especialmente
forte quando o desenvolvimento e o marketing 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 mola mestra da vantagem competitiva de uma
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de 20% dos produtos são novos) a fim de
empresa. O problema é que o conhecimen- o indivíduo tecia uma densa rede de relaampliar a participação de mercado dianto tácito funciona melhor dentro das fron- cionamentos por meio dos quais o conhete da forte concorrência de rivais como Esteiras de um país, quando trabalhadores cimento sobre produtos, culturas e o trabatée Lauder e Revlon e do braço de beleza
compartilham um idioma (além de normas lho em equipe ia sendo interiorizado. Desde gigantes globais como Unilever e P&G.
culturais e institucionais) e podem se valer de sua fundação, há mais de um século, a
A L'Oréal, que investe 3,5% do faturamende fortes redes interpessoais. Quando não L'Oréal teve apenas cinco presidentes (into em pesquisa e desenvolvimento, gasta
há interação próxima e direta entre criado- cluindo o fundador); à exceção de um demais do que todas as principais concorrenres e usuários do conhecimento, o elo entre les, todos duraram muito no cargo. E todos
tes: a Revlon, por exemplo, gasta 1,7% em
unidades soltas de informação pode fugir eram da casa. Poucos estrangeiros chegaP&D; a Estée Lauder, cerca de 1%.
à compreensão, tornando o conhecimen- vam aos altos escalões da empresa. Lindsay
Ao enfrentar esses desafios, gestores da
to inutilizável. Para piorar, quando preci- Owen-Jones, presidente de 1988 a 2006, foi
L'Oréal
devem estar cientes de que os prosa cruzar fronteiras, o conhecimento táci- um deles. Embora inglês, membros da fadutos
da
empresa são muito mais do que
to volta é meia é reduzido a informações fá- mília fundadora diziam que tinha a "alma
fórmulas
químicas.
São símbolos mundiais
ceis de transmitir (palavras e números, por francesa" (era "français dans l'âme"). Dude
moda
e
sofisticação,
e apelam para a auexemplo), mas que podem acabar sendo rante décadas, a L'Oréal foi poucas vezes
toimagem
idealizada
do
usuário. Inovação
mal interpretadas no destino, algo difícil de ao mercado em busca de executivos. Detécnica
e
capacidade
de
se ajustar ao gosto
pois de vários anos na casa, essa gente faperceber à distância.
local
não
devem
ferir
a
marca.
A gigante francesa L'Oréal é um exemplo zia questão de explicar que trabalhava haAbordagens tradicionais de internaciodessa tensão entre global e local. A empre- via muito para a empresa e exibia orgulho
nalização
provavelmente não teriam resolsa montou uma carteira de marcas de várias do francês impecável.
vido
a
tensão
entre global e local na L'Oréal.
À medida que a tensão entre global e loculturas — francesas, é claro (L'Oréal Paris,
Soluções
estruturais,
como criar subsidiáGarnier, Lancôme), mas também america- cal foi crescendo, a saída encontrada pela
rias
e
entidades
regionais
basicamente aunas (Maybelline, Kiehl, SoftSheen-Carson), L'Oréal para administrar o conflito foi instônomas
(o
que
poderia
comprometer
ecobritânica (The Body Shop), italiana (Giorgio talar profissionais com experiência multinomias
de
escala)
ou
unidades
de
negócios
cultural no desenvolvimento de novos proArmani) e japonesa (Shu Uemura). Hoje, a
globais (que poderiam ignorar ricas difeempresa tem filiais em mais de 130 países. dutos, a maior fonte de vantagem comperenças culturais de mercado para mercaEm 2012, mais de metade do faturamento titiva da empresa. Essa estratégia, segundo), não teriam funcionado para a maioria
veio de novos mercados fora da Europa e do a alta cúpula, é a principal razão para o
dos produtos da L'Oréal, dada a necessidada América do Norte, sobretudo em econo- fenomenal êxito da L'Oréal em mercados
de tanto de adaptação local como de intemias emergentes (não faz muito, em 2009, emergentes. No processo de transformagração global. Reorientar a empresa em
ção da L'Oréal (que de uma francesíssima
só um terço da receita vinha dali).
tomo de uma carteira ou mais local ou mais
Em 2012, as vendas na região da Ásia-Pa- fabricante de produtos de beleza passou a
global teria significado subordinar o todo à
cífico subiram 18,4%. Na África e no Orien- ser uma líder global), executivos multiculparte e abrir mão de muitas das vantagens
te Médio, 17,6% (e isso sem aquisições de turais exerceram um papel fundamental no
de marketing e distribuição da empresa.
vulto). Apesar da crise econômica na Eu- desenvolvimento de produtos. E não só em
A única alternativa à internacionaliropa e na América do Norte, a L'Oréal vem Paris, mas também em Nova York, Tóquio,
zação
da estrutura era internacionalizar a
crescendo e conquistando participação de Xangai, Rio de Janeiro e Mumbai.
equipe de gestão. Foi o que a L'Oréal fez,
mercado, basicamente à custa de concormas com um toque diferente. A rápida inrentes. A empresa é a líder mundial incon- Como equilibrar global e local
fusão de executivos estrangeiros teria deteste em cosméticos, maquiagem e colora- Na L'Oréal, as principais categorias de prosestabilizado a coesa comunidade de alção de cabelos; em xampus e afins, é a se- dutos são altamente sensíveis a econotos gerentes que é crucial para o sucesso
gunda maior do mundo, logo atrás da P&G. mias globais de escala e escopo. Só que, pada L'Oréal. Montar equipes internacionais
De 2004 para cá, a receita da L'Oréal subiu ra conquistar clientes, também precisam
— em torno de um departamento ou de
50% e o lucro da empresa quase dobrou; só computar o gosto local. Essa tensão talvez
um
projeto — teria sido igualmente difíseja mais crítica na marca L'Oréal Paris, que
em 2012, o lucro líquido avançou 17,6%.
cil.
Equipes culturalmente diversas costuMas esse incrível sucesso internacional é vendida em mercados de massa ao redor
mam
sofrer da chamada síndrome da Torre
foi obra, em grande medida, de uma equi- do mundo e responde por metade das vende
Babel:
um membro não entende o que
pe de gestão com fortes raízes na cultura de das da divisão de produtos para o grande
o
outro
diz
e o trabalho em equipe vai paorigem da empresa. Ali dentro, a ascensão público.
ra
o
espaço.
A empresa logo percebe que
A L'Oréal precisa, ainda, lançar um flude um funcionário aos altos escalões trapouco
conhecimento
está sendo de fato
dicionalmente levava anos. No caminho, xo constante de novidades (todo ano, cerca
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pessoal que conhecemos, um gerente de
projetos de Hong Kong-Inglaterra-França
(recrutado na matriz) foi posteriormente
promovido à chefia da equipe de desenvolvimento da linha inteira de produtos faciais
no mercado do Leste Asiático. Já um gerente de projetos de ascendência indiana, americana e francesa (recrutado na subsidiária
da Índia) foi para outra divisão, com uma
bela promoção.
Em suma, a L'Oréal cultiva uma reserva de gestores multiculturais, colocando-os no centro de interações baseadas no conhecimento entre marcas, regiões e departamentos (há, aqui, uma mensagem importante para outras multinacionais). Vejamos
o que esses jovens de ambos os sexos oferecem à empresa em troca.

a
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passa por um programa de capacitação de
12 meses em Paris, Nova York, Cingapura ou
Rio de Janeiro e, na sequência, por programas de desenvolvimento gerencial no Cedep, 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 geral retornam a sua região de origem, já como 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 segunda missão, também costuma ir ocupar um
cargo de diretoria em alguma filial regional,
embora alguns permaneçam em Paris. Suas perspectivas de promoção, como a de todos os demais funcionários, dependem do
desempenho.
Um número crescente de indivíduos multiculturais começa a chegar aos altos escalões administrativos da empresa
— sinal do sucesso da abordagem. Entre o

ar

Desde o final da década de 1990, quando a
L'Oréal começou a preencher vagas na matriz com gente recrutada ao redor do mundo, a L'Oréal Paris — unidade na qual fizemos nossa pesquisa — vem instalando executivos com bagagem cultural diversificada
em sua atividade mais importante: o desenvolvimento de novos produtos. Embora sejam uma parcela pequena dos quadros da
L'Oréal Paris, esses gerentes ocupam mais
de um terço dos postos de gerência da equipe de desenvolvimento de produtos da unidade — proporção que vem sendo mantida
há mais de dez anos.
A L'Oréal Paris tem, em geral, cerca de
40 equipes de desenvolvimento de produtos, 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 responsável 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 conhecimentos entre a equipe de desenvolvimento de produtos, subsidiárias regionais
e departamentos sediados na França, como o de P&D. Além de interagir com os colegas, 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

o

Talentos internacionais

produto esteja pronto, a equipe o apresenta
na Réunion Internationale, o encontro anual da divisão de produtos para o grande público, que ocorre na sede em Paris. Ali, cada
equipe apresenta planos para o lançamento
das respectivas novidades a diretores regionais do mundo todo, que estão ali em busca de ideias que possam estar prontas para
chegar ao mercado no prazo de um ou dois
anos.
Há três fontes de gerentes multiculturais. Os mais tarimbados vêm de subsidiárias 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 gente formada há pouco pelas principais escolas de negócios do mundo. Esse pessoal

tig

compartilhado; até um conhecimento aparentemente 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 familiaridade com normas e comportamentos de
várias culturas e podem facilmente alternar
entre uma e outra.

Vantagens do pessoal
multicultural
Uma pessoa com raízes em mais de uma
cultura em geral é capaz de captar e conciliar diferenças de compreensão e comunicação e de ajudar a evitar choques tanto na equipe como na organização em geral. Além disso, essa pessoa provavelmente mostrará mais disposição a se adaptar a
modos distintos de pensar e de se comunicar; já foi constatado que quem cresceu falando mais de uma língua tem mais facilidade para aprender novos idiomas. Esses
dotes equipam o pessoal multicultural da
L'Oréal para exercer cinco papéis cruciais.
Reconhecer oportunidades para

A L'Oréal Paris considera que o indivíduo multicultural está mais
equipado do que outros para fazer analogias entre grupos culturais. Segundo um diretor que trabalhou com profissionais multiculturais 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
novos produtos.
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a uma cultura. Dada a intensidade de interações internas de uma equipe, quem já
pertence ao grupo pode rapidamente formar uma opinião estereotipada do novo integrante, situação que pode se tornar tóxica. A presença de um membro multicultural pode ajudar a impedir que essa dinâmica se estabeleça.
Peguemos a experiência de um diretor com raízes em Hong Kong, Inglaterra
e França: "Quando uma profissional da filial de Xangai entrou para minha equipe,
um colega se queixou de que ela era 'muito rude'. Eu disse: 'Vamos dar tempo para que ela se adapte. Vai ver que não está sendo rude, que é só seu jeito de se expressar. Por que você não tenta se adaptar
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inglês-francês-alemão, o gerente francês
descobriu disparidades entre o que quisera dizer e o que o alemão ouvira. 0 problema era sutil: embora as palavras fossem as
mesmas, seu significado não era. Foi preciso refazer o teste, a um custo significativo.
Desde então, o gerente multicultural que
percebeu a diferença é procurado com frequência 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 compostas de indivíduos sem bagagem multicultural têm dificuldade para assimilar gente nova que se comporte e se comunique de
modo distinto, sobretudo quando a equipe já possui suas próprias normas ou seus
membros pertençam predominantemente

st
e

como se fosse francesa, americana ou chinesa, e tudo isso simultaneamente".
Essa perspectiva muito flexível pode
conduzir a oportunidades inesperadas para
a inovação em produtos. Um gerente franco-irlandês-cambojano que trabalhava com
cosméticos, por exemplo, notou que muito 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 crescente popularidade na Europa, o gerente e
a equipe criaram um creme com cor e efeito
lifting para o mercado francês. Foi um grande sucesso.
Embora indivíduos com raízes numa
única cultura também possam descobrir
esse tipo de oportunidade, a pessoa multicultural leva vantagem — e pode ser mais
rápida nessa descoberta —, pois lida com a
complexidade cultural desde a infância. É
como explicou um gerente indiano-americano-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 distintos 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 . Mesmo 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 interlocutor vai ouvir. 0 problema passa a ser,
então, quem interpreta o quê, e com que fidelidade — uma questão crítica na concepção de novos produtos.
O teste de um produto organizado por
um gerente francês, por exemplo, deu errado porque o gerente pediu que um colega alemão no laboratório traduzisse a descrição de certas características
de cabelo. Ao conversar com um gerente

Gerentes multiculturais
volta e meia desarmam bombas na comunicação entre uma subsidiária e a L'Oréal
Paris. Num projeto de criação de um xampu orgânico para o mercado europeu, por
exemplo, a equipe a cargo do desenvolvimento do produto em Paris pediu à subsidiária indiana que achasse uma planta local
rara, de onde viria um ingrediente crucial.
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Contornar d i f e r e n ç a s entre subsidiárias e matriz.

obviamente, ter conhecimento de competências e habilidades desses indivíduos e
saber como diferem dos demais funcionários. Já que há considerável variação entre um profissional multicultural e outro,
o gestor precisa adaptar o programa a cada um. Com esse apoio, o compromisso de
altos gestores com o programa e uma certa autonomia operacional, gerentes multiculturais 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.
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F a z e 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 multiculturais de desenvolvimento de produtos
e seus superiores — que são, em sua maioria, franceses. Veja como um gerente multicultural explicou um aspecto de seu papel
como líder da equipe: "Meu chefe francês
nunca começa uma reunião na hora. Logo, sempre que há algo marcado com ele,
se não formos flexíveis pode haver frustração. Quando eu próprio vou me atrasar, faço questão de informar o motivo de antemão aos integrantes da equipe e perguntar para quando podemos remarcar o encontro. Ainda pode haver conflitos na minha equipe, mas lidamos com isso de forma
mais tolerante".

Os indianos disseram aos colegas que "fariam de tudo" para achá-la, mas não se mexeram. O líder da equipe, um indiano-americano-francês, é quem conta: "A certa altura, o gerente indiano respondeu que 'precisava ter certeza de que o ingrediente realmente poderia agradar o consumidor'".
Nesse ponto, o líder da equipe entendeu que o "faremos de tudo" lá no começo
(que os franceses tinham interpretado como um claro sim) era, na verdade, um jeito
educado de dizer que não iriam fazer nada.
O posterior "precisamos ter certeza" indicou 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 percebeu que se dissesse à matriz que a subsidiária 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 houvera suficiente colaboração ou interação
social entre as duas equipes para que uma
pudesse decifrar expressões de expectativa
da outra. Viu, também, que aquele episódio podia minar a confiança e dificultar tarefas 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 forma indiana quanto a francesa de expressar
compromisso e porque tinha forte capacidade de comunicação, intensa sensibilidade cultural e alta flexibilidade — um pacote 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 cultivo desses recursos. Esse executivo deve,

o

a ela também?'". Durante uma visita a Xangai, "tive uma reunião com essa nova integrante da equipe. Ali, descobri que ela não
estava sendo rude. Embora se expressasse de um jeito direto, não havia má intenção. Sem mencionar as queixas que ouvira,
dei conselhos à profissional sobre a melhor
maneira de trabalhar com pessoas de outras culturas. Quando voltei à matriz, falei
com a equipe sobre a experiência com a nova integrante. A situação melhorou muito".
Se um novo profissional causa distúrbios por causa do estilo pessoal ou da personalidade, talvez não haja muito a fazer.
Já se o problema tiver origem em diferenças culturais, o que é comum, um indivíduo multicultural pode ajudar na integração desse recém-chegado. E pode desempenhar essa função porque sabe alternar
entre um modo de interação e outro. Cresceu fazendo isso: alternando entre os pais,
ou entre a escola e a casa.

e diferenciação de mercados e competências — fruto
da investida estratégica em regiões emergentes —, é preciso reverter antigos fluxos
de conhecimento (do país de origem da empresa para subsidiárias em outros lugares)
e "aprender a aprender" com a periferia.
Culturalmente, é difícil. É preciso trocar a
abordagem etnocêntrica por uma rede efetivamente global. O uso estratégico de gerentes multiculturais pela L'Oréal serve de
atalho: esses gerentes podem integrar conhecimentos de vários lugares distintos
para conceber novidades de sucesso e minimizar o conflito entre a matriz da empresa e executivos internacionais. É uma abordagem que pode ser facilmente aplicada a
outros setores e contextos nos quais o conhecimento complexo de distintas culturas
precisa ser coordenado e compartilhado.
COM A C R E S C E N T E DISPERSÃO

Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 91, n. 6, p. 75-79, jun. 2013.

