
Como administrar o desafio da internacionalização  
 
Fato corriqueiro nas últimas décadas eram empresas nacionais adquiridas por companhias 
americanas, espanholas, francesas entre outras. Anunciada a compra, a mudança estava 
definida. Daí para frente, começava a transição, isto é, a reorientação psicológica dos 
funcionários como resposta à mudança ocorrida. Parece que está chegando a hora das 
empresas brasileiras irem às compras, buscando expansão em mercados maduros. Processos 
de aquisições e fusões internacionais tendo companhias nacionais no papel de compradoras 
estão se tornando recorrentes. Gerdau, Grupo Votorantim, Vale do Rio Doce, Santista e 
Coteminas são alguns exemplos. Em um cenário como esse, os gestores desses players 
internacionais têm de enfrentar situações novas e complexas: diferentes idiomas, questões 
trabalhistas, necessidade de enxugamento de estruturas, expectativa de retorno sobre o 
investimento e diferenças culturais.  
 
Todos aqueles que vivenciaram processos de fusão e aquisição têm histórias "culturais" para 
contar. Como consultor, ouvi e testemunhei muitas delas. Uma das que mais gosto foi contada 
pelo presidente de um banco de porte médio que havia comprado um grande banco de varejo. 
Como parte do processo de integração, esse presidente promovia cafés da manhã e outros 
encontros com funcionários. Daí vinham dúvidas, expectativas e reclamações. E lá ia o 
presidente explicitando comportamentos esperados, citando exemplos do que era e do que não 
era adequado, enfim, colocando as estacas da nova cultura organizacional em construção. As 
reclamações dos funcionários vinham dos "dois lados", ambos incomodados com os traços 
culturais do outro. Ao presidente intrigava-lhe uma reclamação em especial, vinda dos 
funcionários do banco comprador (o de menor porte): os elevadores demoravam demais. Ele, 
tão atento ao ambiente, não percebera isso. Sempre que saía para o almoço ou precisava ir 
até outro andar, era chamar o elevador e, em pouco tempo, ele chegava. Um dia fez um 
comentário com os passageiros sobre a rapidez do elevador, contrariamente ao que costumava 
ouvir. Elegantemente, um deles comentou: "é que os elevadores são programados; quando o 
senhor chama, eles vão direto para o seu andar". Tão simples quanto!  
 
Segundo Geert Hofstede, pesquisador holandês das diferenças culturais de países e 
organizações, a "distância do poder" é uma das dimensões de análise de cultura e é definida 
como o "grau em que os integrantes menos poderosos das instituições aceitam que o poder 
seja distribuído de forma desigual". A cultura do grande banco de varejo preservava grande 
distância do poder, isto é, era perfeitamente aceitável que o elevador atendesse 
prioritariamente o presidente. O difícil foi o presidente conseguir fazer com que alguém 
alterasse a programação dos elevadores. Cultura vigente, valores impregnados.  
 
Lições aparentemente simples como está deixam transparecer aspectos culturais muito 
enraizados que podem gerar sensação de deslocamento, de crise de identidade, insatisfação e 
angústia com a nova realidade, interferindo diretamente na produtividade e sucesso do 
negócio. Por isso, é preciso ter muita atenção ao lidar com as diferentes culturas que começam 
a caminhar juntas e como as equipes reagem a elas. Em um processo de internacionalização, a 
recomendação é "cautela e caldo de galinha" para tratar a transição cultural. Como o choque 
de culturas é inevitável, é preciso realizar uma ação estruturada para definir quais traços 
devem ser preservados e quais devem ser abandonados. E, como em cultura não tem nem 
certo e errado, a ação para delinear o novo DNA corporativo deve se dar por meio de 
exemplos, através de fatos concretos do dia-a-dia que reforcem o que deve ser valorizado. O 
perfil do líder é de um profissional que respeite a cultura da empresa adquirida ou da 
comunidade onde se instalar, mas que, ao mesmo tempo, assegure os valores relevantes, a 
identidade da cultura-mãe para não descaracterizar a sua essência.  
 
O "melhor dos mundos", sem dúvida, seria construir uma cultura aproveitando virtudes de 
ambos os lados e integrando-as para um ganha-ganha saudável e produtivo. Para tanto, o 
líder do processo necessita de alto nível de maturidade em competências de gestão de 
pessoas, de influência e negociação, bem como valores de respeito interpessoal e de 
compromisso com o impacto das suas ações nas próximas décadas. A internacionalização 
engloba aspectos mercadológicos, financeiros, humanos, tecnológicos e jurídicos das 
companhias. A complexidade dos novos desafios não pode ser minimizada.  



Um projeto de transição cultural precisa ser implementado por gestores preparados, ancorados 
em um modelo de competências pré-validado, para tornar o rumo claro para todos. A partir 
daí, o ritmo é dado pelo contexto e pela energia colocada a favor do futuro.  
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