Já não são poucos os brasileiros que gerenciam equipes latinoamericanas e, por vezes, globais. Como lidar com essa globalização
“miúda” no dia-a-dia? O segredo está no alinhamento em três áreas.
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riar uma equipe de alta performance já é um desafio gigantesco
independentemente das circunstâncias. Mas é quando essa equipe cruza
fronteiras nacionais, fusos horários e culturas que realmente o “bicho
pega”. Além de acomodar os diferentes talentos, temperamentos e
estilos de comunicação, sem mencionar os egos, é preciso ainda lidar com
expectativas culturais distintas. Como conseguir fazer isso a ponto de atingir um
desempenho superior?
Se você é um dos executivos que gerenciam equipes transnacionais, sabe do que
estou falando. E sua tarefa será tão mais difícil quanto mais ambicioso for seu objetivo:
expansão, mudança da base de clientes, gerenciamento da marca ou das cadeias de
fornecimento e de distribuição. E tudo isso pode ser seriamente comprometido se a
equipe transnacional não atuar de maneira eficaz.
No trabalho de consultoria que meus colegas e eu fizemos com muitas equipes
das mil maiores empresas dos Estados Unidos segundo o ranking Fortune,
descobrimos que o segredo do sucesso para equipes que atravessam fronteiras
geográficas e culturais é a concordância em três áreas:
1. Metas estratégicas e operacionais.
2. Papéis e responsabilidades.
3. Procedimentos de tomada de decisões.
Neste artigo, dividirei com os leitores a experiência de algumas empresas que
conseguiram alinhar a equipe nessas três áreas.

C

1. ALINHAMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS
Toda estratégia é a definição do futuro da organização. Discordâncias sobre
futuras linhas de produtos, futuros mercados para enfatizar, habilidades que serão
chave no futuro, futuras metas financeiras e expectativas de crescimento futuro podem
minar as próprias bases em que se assenta um negócio.
Muitos anos atrás, as equipes norte-americana e européia de um conglomerado
global de bens de consumo com que trabalhávamos se reuniram para a apresentação de
sua estratégia. Os norte-americanos a abraçaram imediatamente; os europeus
pareceram estar de acordo no momento, mas, na verdade, não a compraram. Quando
a reunião terminou, os membros dos dois grupos voltaram para seus escritórios com
uma lista de tarefas estratégicas a cumprir. Não foi surpresa que o desenvolvimento de
produtos e os planos de marketing que os dois grupos elaboraram levavam a empresa
em direções distintas.
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O que essa companhia aprendeu, do modo mais difícil, é que “parecer estar de
acordo” não é o mesmo que “estar de acordo”. O desalinhamento resultante desse malentendido leva à competição acirrada por recursos e a um desenvolvimento e uma
inovação cambaleantes. Em 18 meses, a linha de novos produtos da empresa em
questão estava vazia e o tempo de chegada de seus novos produtos ao mercado era 30%
maior que a média do setor.
Concordar é algo simples se pensarmos em termos abstratos. Mas para testar se
sua equipe global está verdadeiramente alinhada com a estratégia corporativa e
compreendendo o impacto dessa nas operações, você deve fazer as seguintes perguntas
a seus integrantes:
O que a estratégia nos diz sobre produtos e serviços que serão oferecidos? E sobre os
que não serão oferecidos?
O que a estratégia nos diz sobre a ênfase que será colocada sobre cada um destes?
O que a estratégia nos diz sobre o mercados, grupos de e segmentos de clientes que
vamos servir? E sobre os que não vamos servir?
O que a estratégia nos diz sobre a ênfase que será colocada sobre cada um destes?
Quais são os requisitos futuros de recursos humanos e de capital?
Quais devem ser nossas expectativas financeiras e de crescimento futuro, de acordo
com a estratégia?
Em que medida nossos planos e orçamentos de longo prazo refletem nossas metas
estratégicas e operacionais?
Faça com que cada membro da equipe global responda a essas questões por
escrito e, então, abra espaço para a discussão das respostas. Sim, esse exercício pode
consumir um tempo precioso, mas sua capacidade de dirimir dúvidas e evitar o
desalinhamento faz com que essa perda acabe sendo um ganho.
2. ALINHAMENTO DE PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
A probabilidade de que papéis e responsabilidades se sobreponham aumenta
exponencialmente numa equipe que cruza fronteiras nacionais. O vice-presidente
global de recursos humanos de uma importante empresa da área de saúde com que
trabalhamos nos deu um testemunho em primeira mão sobre os problemas
decorrentes da falta de alinhamento nessa área específica.
“Os funcionários regionais podem ser muito 'territorialistas'”, disse esse
executivo. “Eles sempre acreditam que o melhor modo de obter o crescimento
mundial é crescendo em sua região. O líder global da área de cuidados com a boca, por
exemplo, precisa decidir onde investir, que linhas de produtos devem crescer, como
equilibrar a carteira de produtos e alocar recursos pelas regiões, e o líder regional acha
que ele é o mais indicado para tomar essas decisões por estar perto de onde as
coisas acontecem.''
Nós ajudamos as equipes dessa empresa a entender a extensão das
responsabilidades de cada membro levando-os a fazer um exercício de “esclarecimento
de papéis”. Começamos por perguntar a todos algo simples e direto: “Estão claros
para você os papéis e responsabilidades dos membros da sua equipe? '' e “Estão claros
os papéis e responsabilidades dos membros da outra equipe?”
Então, fomos especificando as questões. Pedimos a cada membro das equipes
que descrevesse, ao restante do grupo, seu papel, as atividades de que se encarregaria e
resultados pelos quais se responsabilizaria. E aí pedimos aos outros que comentassem.
Eles concordavam ou tinham uma percepção diferente?
Durante a discussão que se seguiu, vários desacordos vieram à luz. Esse exercício
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geralmente leva a uma redefinição de papéis e responsabilidades porém, isso acontece
em benefício de todos.
3. ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE TOMADA DE DECISÕES
Costuma haver muita confusão nas equipes quanto a quem toma as decisões e
como as toma. As “saias-justas” resultantes acabam retardando as equipes e as
organizações como um todo. Para aumentar a velocidade e eficiência decisória, cada
equipe deve desenvolver regras de tomada de decisões com a concordância de todos:
As decisões serão tomadas unilateralmente ou seja, por uma só pessoa, sem a
contribuição de outras, por exemplo?
As decisões serão tomadas após consulta ou seja, quando uma pessoa solicita
contribuições de alguns colegas que podem de fato adicionar valor?
As decisões serão tomadas por consenso ou seja, prevalece o desejo da maioria e a
minoria vencida concorda em viver sob a égide daquele resultado?
Os membros da equipe precisam saber qual modo de decisão combina mais com
cada situação. Caso contrário, haverá confusão, subterfúgios e ressentimentos.
Ao estabelecer regras para o processo decisório, muitas equipes podem achar útil
listar todas as decisões que precisam tomar e agrupá-las em categorias: decisões de
pessoal, decisões de orçamento, decisões de marketing, decisões relativas a
lançamentos de produtos etc. Aí elas determinam qual modo de decisão se aplica
melhor a qual categoria de decisão.
Os líderes das equipes devem definir também quem tomará as decisões, no caso
de o modo de decisão depender de uma pessoa específica. Por exemplo, antes de se
tornar presidente da empresa Kinetic Concepts, Catherine Burzik passou dois anos
como presidente da Applied Biosystems (AB), onde estabeleceu os procedimentos de
tomada de decisões para sua equipe de 15 vice-presidentes:
“Todas as decisões de nível estratégico eram tomadas pela equipe inteira (por
consenso)”, ela explica. “Mas as decisões menores cabiam a subgrupos. Nós
operávamos como um corpo de diretores que tem comitês aos quais delega o
levantamento de informações e a tomada de decisões.”
Um dos subgrupos mais eficazes da equipe de Buzik era o conselho dos
presidentes de divisões, que reunia os presidentes das quatro divisões de negócios
mundiais da AB. Limitar a participação nesse conselho àqueles com responsabilidade
direta pelos resultados permitiu acelerar o processo decisório. O conselho logo passou
a ser visto pela equipe executiva como um dos fóruns mais eficazes para levantar e
resolver questões globais.
Os líderes de equipes devem ainda impôr a regra do “morto e enterrado”: uma
vez tomada a decisão, não há como voltar atrás ou contorná-la. O fato é que, sem essa
regra, as coisas podem ficar caóticas na equipe. Certa vez trabalhamos com uma
empresa internacional cuja sede ficava em Paris, França, e que contava com nove
companhias paralelas na Europa, todas independentes e competindo entre si. O líder
regional resolveu instituir a regra “morto e enterrado” porque era freqüente que o
presidente de uma companhia concordasse com uma decisão durante a reunião da alta
direção e, logo depois, tentasse boicotá-la. Com a imposição da regra “morto e
enterrado”, o processo passou a fluir muito melhor.
“Alinhamento” é mais que uma palavra da moda; é ingrediente essencial para que
as equipes possam fazer uma execução eficaz. Os exercícios que descrevi aqui têm
resultados comprovados em diversos times que cruzam fronteiras geográficas e
culturais e podem funcionar também para você.
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