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COMO SER CHEFE 
EM BRuXELAS, 
BOStOn E PEQuIM
SE VOCÊ QUER SUCESSO, PRECISA SE ADAPTAR.  
ERIn MEyER

Frequentemente, diferenças culturais no 
estilo de liderança criam mal-entendidos 
inesperados. Norte-americanos, por exemplo, 
geralmente veem japoneses como hierárquicos 
e consideram a si mesmos como igualitários. 
Os japoneses, porém, acham difícil lidar com os 
americanos. Embora chefes nos EUA pareçam 
igualitários, pois encorajam subordinados a usar 
tratamento informal e a expressar seu ponto 
de vista nas reuniões, aos olhos dos japoneses 
são extremamente autocráticos na forma 
como tomam decisões. Diz um gestor japonês 
que mora nos Estados Unidos e trabalha na 
Mitsubishi: “A cultura era tão contraditória e 
intrigante que, de um dia para o outro, eu não 
sabia como adaptar minha conduta”.

ERIn MEYER é professora do Insead, onde dirige o programa de 
educação executiva Leading Across Borders and Cultures. 

Ela é autora de The culture map: breaking through the invisible 
boundaries of global business (PublicAffairs, 2014).
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A ORtODOXIA OCIDEntAL 
DE GEStÃO — QuE IMPÕE A 

AutORIDADE DE CIMA PARA 
BAIXO nA EMPRESA — nÃO SE 

ADAPtA BEM AO COntEXtO DE 
MERCADOS EMERGEntES.

Problemas como o desse gestor são comuns. Em 
muitos anos de pesquisa, prestando consultoria e 
lecionando a executivos e gestores em centenas de 
empresas globais, descobri que é usual pessoas de 
diferentes países sofrerem com a incompreensão mú-
tua. Muitas vezes isso ocorre porque os gestores não 
conseguem fazer distinção entre duas dimensões im-
portantes da cultura e da liderança.

A primeira delas é aquela com a qual estamos mais 
familiarizados: a autoridade. Quanto de atenção de-
vemos prestar à posição ou ao status de uma pessoa, 
e quanto respeito e deferência devemos por causa 
disso? Nesta dimensão, japoneses são claramente 
mais hierárquicos do que americanos. Entretanto, as 
posições se invertem quando olhamos para a segunda 
dimensão: a tomada de decisão. Quem dá as cartas, 
e como? O chefe decide, ou a equipe decide coletiva-
mente? Nesta dimensão, que muitas vezes é ignorada, 
japoneses são mais consensuais do que os americanos.

Formas de autoridade e tomada de decisão não são 
as únicas maneiras pelas quais as culturas diferem, mas 
elas são indiscutivelmente as mais importantes no con-
texto de liderança. E se gestores internacionais confun-
dem as duas, cometerão erros ao adaptar seu estilo de 
liderança à cultura e às situações que se apresentam. 

A seguir, exploro as duas dimensões e como elas 
influenciam a efetividade da liderança global, focan-
do principalmente no impacto das atitudes em rela-
ção à tomada de decisão no trabalho global em equipe. 
Concluo mapeando culturas selecionadas ao longo de 
ambas as dimensões e comparando as expectativas as-
sociadas ao papel do líder em cada caso.

AtItuDES QuAntO À AutORIDADE
Durante o último século, a maior tendência de lideran-
ça nos EUA e em partes da Europa ocidental tem sido o 
abandono dos processos de gestão hierárquica para uma 

abordagem mais facilitadora e igualitária. O comando e 
o controle foram substituídos pela capacitação. Os ges-
tores são treinados para parar de dar ordens aos funcio-
nários e, em vez disso, adotar a “gestão por objetivos”, 
as políticas de portas abertas e o feedback de 360 graus. 
No início, usar tratamento informal com o chefe em vez 
de títulos era normal. A hierarquia da empresa se dissol-
veu ainda mais quando o CEO começou a “gerir enquan-
to caminhava”, tendo discussões improvisadas com 
pessoas de todos os níveis sem que seus supervisores 
sequer ficassem sabendo. Em seguida, os corner offices 
(escritório do diretor localizado tipicamente no canto do 
prédio) cederam lugar aos escritórios abertos. Como a 
maior parte da literatura de gestão e pesquisa ainda vem 
dos Estados Unidos, a educação em escolas de negócios 
tem reforçado amplamente essa tendência.

Mas a atitude em relação à autoridade é um dos 
pontos mais marcantes de diferença entre culturas. 
Na Nigéria, a criança aprende a ajoelhar-se, ou mesmo 
deitar-se, como sinal de respeito à pessoa mais velha 
que entra na sala. Na Suécia, os alunos usam trata-
mento informal com seus professores e, sem desres-
peito, sentem-se livres para contradizê-los na frente 
dos colegas. Portanto, não surpreende que a aborda-
gem de gestão que funciona em Lagos não obtenha os 
melhores resultados em Estocolmo.

Entender essa desconexão é importante. Em geral, as 
maiores oportunidades de negócios estão nas grandes 
economias emergentes como Bangladesh, China, Índia, 
Indonésia, Rússia e Turquia. Essas são culturas em que a 
hierarquia e o respeito à autoridade estão profundamen-
te enraizados na psique nacional. Forçar a autoridade de 
cima para baixo, como prega a ortodoxia gerencial, não 
combina com o contexto dos mercados emergentes e, 
com frequência, faz as empresas ocidentais tropeçar em 
seus primeiros empreendimentos no exterior.

Veja o caso de uma empresa americana com quem 
trabalhei há dois anos. Vou chamá-la de Chill Factor, 
pois oferece soluções inovadoras de resfriamento para 
consumidores e pequenas empresas. Durante os últi-
mos 15 anos, a Chill Factor treinava seus funcionários 
nos mais recentes métodos de liderança igualitária, en-
corajava os trabalhadores de base a mostrar iniciativa, 
e ensinava os chefes a deixar as portas abertas, a aceitar 
feedback de 360 graus e a estabelecer objetivos em vez 
de emitir decretos. Além disso, estabeleceu a estrutura 
organizacional mais horizontal possível. Essa cultura 
progressista ajudou a empresa a atrair talentos e man-
ter funcionários inspirados e engajados. Toda a força de 
trabalho excedia em criatividade e inovação.

Depois de décadas de sucesso nos Estados Unidos, 
a Chill Factor deu um grande salto e formou uma joint 
venture com uma empresa em Hangzhou, na China. Mas, 
em poucas semanas, os gestores da Chill Factor já esta-
vam reclamando da falta de iniciativa demonstrada por 
seus funcionários chineses. Como me contou um gestor:
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Para meus funcionários chineses, ter ideias ou fazer su-
gestões aos líderes não é parte do trabalho. Apenas se-
guem instruções. Subordinados não sugerem soluções, 
apenas apresentam problemas. A medida de sucesso 
deles é fazer rápido o que lhes é mandado, e fazê-lo bem. 
Mas minha expectativa é que produzam novas ideias e 
forneçam informações aos chefes, para que possamos 
tomar as melhores decisões em benefício da empresa.

Em reunião com executivos americanos e uma 
dúzia de colegas chineses, pedi aos gestores chineses 
que trabalhassem em grupo para dar conselhos aos 
americanos sobre como lidar com seus funcionários 
chineses de forma mais efi ciente. Após deliberarem, 
apresentaram suas recomendações:

Para a Chill Factor ter sucesso na China, sugerimos 
algumas mudanças aos nossos colegas americanos:
1. Preparem mais ideias próprias antes de participar 
de uma reunião com sua equipe.
2. Sejam mais específicos nas instruções a seus 
funcionários. 
3. Tenham planos próprios antes de atribuir tarefas a 
seus subordinados.

Os gestores americanos fi caram estupefatos e soli-
citaram maior elaboração. “O mais surpreendente nos 
comentários de nossos colegas chineses”, explicou 
mais tarde um executivo da Chill Factor, “é que éramos 
vistos não só como incompetentes, mas também como 
arrogantes, pois não tomávamos o cuidado de explicar 
detalhadamente à nossa equipe o que queríamos nem 
como deveriam fazê-lo. ”

Foi uma aprendizagem valiosa para a empresa, que 
começou a revogar práticas igualitárias consideradas, 
havia muito tempo, como a melhor abordagem.

Evidentemente, quem já tem alguma experiência 
internacional talvez não fi que surpreso com a submis-
são dos gestores chineses a seus chefes, e a difi culdade 
de “exportar” atitudes americanas em relação ao sta-
tus. Mas não basta compreender diferenças de atitude 
em relação à hierarquia e ao status.

AtItuDES PARA A tOMADA DE DECISÕES
Muitos executivos e gestores assumem que, em socie-
dades mais hierárquicas, as decisões serão tomadas no 
topo pelo patrão, e em culturas mais igualitárias as deci-
sões serão tomadas pelo consenso do grupo. No entanto, 
em escala mundial as hierarquias e os métodos de toma-
da de decisão nem sempre estão correlacionados.

Os Estados Unidos são um exemplo notável. A cul-
tura empresarial americana tornou-se cada vez mais 
igualitária nas últimas décadas, mas, claramente, a to-
mada de decisão consensual não é a norma. As empre-
sas americanas em geral favorecem decisões rápidas e 

fl exíveis, de modo que o poder de decisão é investido 
no indivíduo (geralmente o chefe). Com desdém pela 
“paralisia de análise” e uma crença de que “qualquer 
decisão é melhor do que nenhuma”, o gestor america-
no pode solicitar colaborações de sua equipe, mas, em 
última análise, é o único a tomar a decisão fi nal. E, na 
maioria dos casos, os membros da equipe não apenas 
aceitam, mas também esperam isso. Assim, os EUA po-
dem ser descritos como uma cultura igualitária em que 
as decisões são tomadas de cima para baixo.

Em culturas de tomada de decisão de cima para 
baixo (Índia, Itália, México, Marrocos e Rússia são ou-
tros exemplos), as decisões são tomadas rapidamente, 
mas estão sujeitas a mudanças à medida que surgem 
novas informações ou argumentos. Quando alguém 
dessas culturas diz que tomou uma decisão, não se 
trata de um compromisso fi rme, mas de uma baliza 
que pode ser ajustada mais tarde.

Compare esse cenário com o da Alemanha, Japão, 
Holanda e Suécia. Se você colaborou com empresas 
nesses países, talvez tenha notado que muitas pesso-
as parecem estar envolvidas no processo de tomada de 
decisão e se leva muito tempo para negociar acordos 
de grupo. No entanto, uma vez tomada uma decisão, 
a execução é surpreendentemente rápida, porque de-
talhes e stakeholders foram alinhados enquanto o con-
senso estava sendo construído. Nessas culturas con-
sensuais, “decisão” se escreve com “D” maiúsculo, 
pois representa um compromisso que não pode (nem 
deve) ser facilmente alterado.

Ambos os sistemas podem funcionar bem e têm su-
as vantagens. A tomada de decisão de cima para baixo 
com “d” minúsculo é particularmente adequada para 
setores onde o ritmo de mudança é rápido e o tempo 
para chegar ao mercado é essencial para a perfeição 
do produto. Grandes culturas consensuais com “D” 
maiúsculo são ótimas para setores onde o cronograma 
de desenvolvimento é longo e a perfeição do produto 
é fundamental. Não surpreende, pois, que dois países 
de notável cultura “D”— Alemanha e Japão — estejam 
entre os maiores produtores de automóveis do mundo.

Vejamos o caso da Suntory, que se tornou acio-
nista majoritário da Beam (fabricante do uísque Jim 
Beam), isto é, uma empresa japonesa consensual com 
“D” maiúsculo que adquiriu uma empresa americana 
top-down com “d” minúsculo. Essa aquisição revela 
algumas estratégias úteis para navegar com seguran-
ça entre colaborações “D” maiúsculo/“d” minúsculo.

Como reza a tradição no Japão, os gestores da Sun-
tory usavam um sistema consensual “D” maiúsculo 
para tomada de decisão. Como explica um deles:

Na Suntory, a estrutura de gestão é hierárquica, mas 
as decisões geralmente são tomadas por consenso do 
grupo. Gestores de nível médio discutem uma proposta 
entre si e chegam a um consenso antes de apresentá-la 

EM RESuMO

O PROBLEMA
Diferenças na cultura de 
liderança podem criar 
paradoxos inesperados. 
Chefes nos EUA, por 
exemplo, defi nem-se como 
igualitários, mas, para os 
japoneses — famosos por 
serem hierárquicos —, 
podem parecer ditatoriais. 
Tais percepções contrárias 
muitas vezes prejudicam 
gestores que operam fora 
de seu país de origem.

O MOtIVO
Muitos gestores não 
conseguem fazer a 
distinção entre duas 
dimensões importantes 
da cultura de liderança: 
atitudes em relação à 
autoridade e atitudes 
em relação aos direitos 
de decisão. Na primeira 
dimensão, os norte-
americanos são certamente 
mais igualitários que os 
japoneses. Mas costumam 
tomar decisões de cima 
para baixo, enquanto 
os japoneses têm forte 
tradição de construção 
de consenso.

A SOLuÇÃO
Culturas de liderança 
podem ser classifi cadas 
em quatro categorias, de 
acordo com a pontuação ao 
longo das duas dimensões. 
Gestores que entram em 
um novo ambiente cultural 
devem saber em que 
categoria estão operando 
e ajustar-se.
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de decisão a ser adotado. Defina se as decisões serão to-
madas por consenso ou pelo chefe. Determine se é ne-
cessário haver unanimidade e um prazo para a tomada 
de decisão e, se sim, quanta flexibilidade haverá para 
mudanças subsequentes.

Considere o caso de uma colaboração germano-ame- 
ricana em que trabalhei. No início do projeto, membros 
da equipe de ambos os países conversaram e tomaram 
uma decisão importante antes de uma reunião com o 
principal executivo da empresa nos EUA. A equipe che-
gou a um ponto de vista e todos pareciam unidos. Mas, 
durante a reunião, depois de uma rápida discussão, o 
chefe anunciou sua decisão, contra a recomendação 
da equipe. Os americanos concordaram com o chefe 
sem nenhuma palavra de resistência. Os membros da 
equipe alemã, no entanto, ficaram profundamente in-
satisfeitos com essa guinada, concluindo não só que o 
chefe americano era arrogante, mas também que seus 
colegas americanos tinham duas caras.

Claro, essas percepções não ajudavam em nada as 
relações entre os membros da equipe. Mas a situação 
se tornava ainda mais pesada quando envolvia o signi-
ficado da palavra “decisão”. Como explicou um mem-
bro da equipe alemã:

No final de uma breve reunião, o chefe anunciava: “Óti-
mo! Já temos uma decisão”. Para um alemão, quando 
você diz “Vamos fazer isso”, é uma promessa. Você não 
pode simplesmente mudar de ideia no dia seguinte. Por 
isso, nós alemães passávamos dias trabalhando na im-
plementação. Então, um dos americanos nos telefona-
va e, serenamente, mencionava que tomaríamos outra 
direção, ou o chefe nos mostrava mais dados sugerindo 
um caminho diferente.

Durante os primeiros meses de colaboração, os ale-
mães não conseguiram deixar de ter a impressão de que 
os colegas americanos eram falsos. Um gestor relatou a 
situação ao chefe americano, e a conversa foi esclarece-
dora para ambos. O alemão comentou: “Entendi, então: 
para um americano, uma decisão é simplesmente um 
acordo para continuar as discussões. E se você é ameri-
cano, você entende isso. Mas para um alemão, que con-
sidera uma decisão um compromisso final para seguir 
um plano, isso pode causar muita confusão”.

Para colocar a colaboração no caminho certo, os 
dois líderes organizaram um retiro. Os membros da 
equipe discutiram suas suposições sobre como as de-
cisões deviam ser tomadas e o que a palavra “decisão” 
significava em cada cultura. Eles desenvolveram um 
sistema para coletivamente chegar a decisões e deter-
minar quão flexível elas deveriam ser, usando a distin-
ção entre “D” maiúsculo e “d” minúsculo. Em reuni-
ões subsequentes, ouvia-se um americano dizer “Óti-
mo! Decisão tomada!”, para depois fazer uma pausa e 
esclarecer: “Quero dizer, decisão com “d” minúsculo. 

aos gestores do nível acima. Estes discutem a propos-
ta e chegam a um acordo. Se, coletivamente, acre-
ditam na iniciativa, encaminham para aprovação do 
próximo nível, até chegar ao topo.

Duas palavras definem esse processo consen- 
sual, tão comum em empresas japonesas. A primei-
ra é nemawashi — a prática de falar com cada um dos 
interessados antes de uma reunião, a fim de moldar a 
decisão do grupo e desenvolver o acordo com ante-
cedência. A segunda é ringi, que envolve passar uma 
proposta de nível em nível, começando na parte in-
ferior, depois através das camadas de gestão média e 
alta, até chegar ao topo.

Esse sistema funciona maravilhosamente, desde 
que todos o compreendam e o sigam. Os problemas 
na Suntory e na Beam surgiram porque os gestores de 
um lado não entendiam como os gestores do outro 
lado tomavam decisões. A experiência de um gestor 
americano da Beam fornece uma ótima ilustração:

Houve um problema, e, para que uma decisão fosse 
tomada, era necessário fazer uma viagem ao Japão. 
O diretor japonês responsável estaria presente, então 
pensei que seria o momento perfeito para influenciar 
sua decisão. Preparei alguns slides para uma reunião, 
junto com minha proposta. Durante a reunião, tor- 
nou-se evidente que a decisão já tinha sido tomada 
antes pelo grupo, e era diferente da minha proposta. 
Durante a reunião, tentei conversar e convencê-lo, mas 
sem nenhum resultado.

Aprender a abordagem da outra cultura e adaptar-se  
a ela é obviamente importante. Por meio de tentativa 
e erro e de perguntas, o gestor da Beam percebeu que 
suas suposições sobre como e quando as decisões se-
riam tomadas derivavam, unicamente, de sua experi-
ência de trabalho nos EUA. Com o tempo, aprendeu a 
dar sua contribuição bem mais cedo na Suntory. Mas 
se você está gerindo a colaboração de dois grupos 
com diferentes sistemas para tomar decisões, ser fle-
xível e adaptar seu estilo individual não é suficiente. 
Você deve ser explícito sobre o processo de tomada 

SE OS GRuPOS tÊM SIStEMAS 
DIFEREntES DE tOMADA DE 

DECISÃO, SEJA EXPLÍCItO SOBRE 
O PROCESSO A SER ADOtADO.
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Ainda precisamos checar isto com nossos colegas na 
matriz, então não comecem a trabalhar ainda”. Quan-
do a diferença cultural foi trazida à superfície e reco-
nhecida, a colaboração deslanchou.

AS QuAtRO CuLtuRAS DA LIDERAnÇA
Fazer uma distinção clara entre atitudes em relação à 
autoridade (de hierárquica até igualitária) e atitudes 
para as tomadas de decisão (de cima para baixo até 
consensual) contribuiu muito para aumentar a efeti-
vidade dos líderes no contexto global. Na prática, os 
países estão bastante dispersos nas duas dimensões, 
como mostra o quadro “Mapeando culturas de li-
derança”, que traça a posição de 19 países dentro de 
quatro quadrantes. Vejamos as principais expectativas 
que as pessoas têm de líderes em cada quadrante.

Consensual e igualitária
Dinamarca, Holanda, Noruega, Suécia
No início da minha carreira, trabalhei como o único 
não dinamarquês em uma equipe de oito pessoas. 
Como americano igualitário, achei ótimo quando 
meu chefe me disse que as decisões seriam tomadas 
por consenso. Mas, então, seus emails começaram a 
chegar. O primeiro dizia: “Ei, equipe, para o tête-à-tête 
anual em dezembro, pensei em propor maior foco no 
cliente. O que vocês acham?”. Um membro da equipe 
respondeu: “Olá, Per. Ótima ideia. Mas não seria me-
lhor focar a reunião em como anunciar nossos servi-
ços com mais efi ciência?”. Outro: “Acho que o melhor 
seria cada membro da equipe apresentar sua estraté-
gia individual de cliente”. Por fi m, todos começaram a 
enviar respostas uns para os outros, terminando com: 
“Erin, você não respondeu ainda. O que você acha?”. 
A tomada de decisão consensual soa como uma ótima 
ideia em princípio, mas, para pessoas de cultura pre-
dominantemente não consensual, a realidade pode 
parecer frustrante e demorada. Para prosperar neste 
quadrante, portanto, você precisa seguir a seguinte 
abordagem de liderança:
•	 Espere uma tomada de decisão mais demorada, en-

volvendo mais reuniões e trocas de mensagens.
•	 Tente demonstrar, da melhor maneira possível, pa-

ciência e comprometimento ao longo do processo, 
mesmo quando opiniões divergentes levam a lon-
gas discussões.

•	 Não espere o chefe aparecer para decidir pelo grupo. 
O chefe é um facilitador, não o tomador de decisões.

•	 Resista à tentação de forçar uma solução rápida. 
Aproveite o tempo para garantir a melhor decisão 
possível, pois será difícil mudar depois.

Consensual e hierárquica
Bélgica, Alemanha, Japão
Certa vez, um diretor francês do Deutsche Bank me 

disse: “Quando mudei para a Alemanha, estava ciente 
de ambas as culturas serem bastante hierárquicas. En-
tão, continuei tomando decisões como fazia na França 
— ou seja, após um bom debate, basicamente dizia ao 
grupo o que eu havia decidido, mesmo sabendo que 
muitos tinham opiniões opostas sobre o que devería-
mos fazer”. Quando o diretor recebeu feedback de sua 
primeira revisão de 360 graus, fi cou chateado porque 
sua equipe alemã reclamou de ele não ser inclusivo. 
Eventualmente, percebeu que os alemães esperavam 
que investisse muito mais tempo ganhando o apoio 
deles antes de tomar uma decisão — mais do que se-
ria sido necessário em uma empresa francesa. Se você 
não está acostumado com culturas consensuais e hie-
rárquicas, saiba que neste quadrante:
•	 Se você é o chefe, sua equipe respeita sua decisão, 

MAPEAnDO CuLtuRAS DE LIDERAnÇA
Atitudes em relação às tomadas de decisão podem variar ao longo de um contínuo, de 
top-down a fortemente consensual. Atitudes em relação à autoridade podem variar de 
extremamente igualitária a extremamente hierárquica. As posições dos 19 países mostradas 
neste gráfi co foram estabelecidas de acordo com entrevistas realizadas entre 2003 e 2016.
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Uma diretora norte-americana do Banco Mundial, a 
quem chamarei Karen, relatou um desafio enfrentado 
com um funcionário coreano novo na equipe.

“Quando contratei Jae-Sun para trabalhar para mim 
em Washington, ele tinha um currículo brilhante”, ex-
plicou Karen. Promovido diversas vezes para gerir equi-
pes em toda a Ásia, parecia ser um funcionário capaz 
de fazer as coisas. No entanto, Karen percebeu imedia-
tamente que quando Jae-Sun estava com ela ou outro 
gestor sênior em uma reunião, parecia relutante em 
expressar seu ponto de vista e, em vez disso, aprovava 
a opinião deles. “Esperava prepará-lo para uma função 
maior no departamento, mas com essa falta de auto-
confiança, vi que não daria certo”, disse Karen.

Ter sucesso em um ambiente top-down e igualitário 
requer as seguintes atitudes:
•	 Antes que a decisão seja tomada, expresse sua opi-

nião, independentemente de seu status. Talvez  
você não seja solicitado explicitamente a contribuir, 
mas demonstre iniciativa e autoconfiança fazen- 
do-se ouvir. Educadamente e com clareza, forneça 
seu ponto de vista, mesmo divergindo do chefe.

•	 Uma vez resolvido o assunto, alinhe-se rapidamen-
te com o chefe e apoie sua decisão, mesmo entrando 
em conflito com a opinião expressada antes. Nesta 
fase, se mostrar discordância — especialmente na 
frente dos outros — você poderá ser visto como uma 
pessoa difícil.

•	 Após a tomada de decisão, permaneça flexível. De-
cisões neste quadrante raramente são imutáveis. 
Mais tarde, podem ser ajustadas ou revistas se 
necessário.

TEnDO DESCOBERTO AS nuances e complexidades das 
diferentes abordagens, você fará escolhas mais inte-
ligentes em todas as interações interculturais como 
líder ou como seguidor. Durante as revisões de desem-
penho com sua instituição mexicana, por exemplo, 
você pode optar por explicar sua própria abordagem e 
pedir à equipe que se adapte a ela. Na próxima sema-
na, ao presidir uma reunião com os mesmos funcioná-
rios, talvez você decida que é mais produtivo eles se 
adaptarem às suas normas culturais em vez de esperar 
que eles se adaptem às suas.

Qual a conclusão? Mesmo sendo um líder muito 
bem-sucedido em sua própria cultura, você vai pre-
cisar de uma abordagem multifacetada se pretende 
motivar e envolver pessoas ao redor do globo. Hoje 
não é mais suficiente saber como liderar da forma ho-
landesa ou mexicana, da forma americana ou chinesa. 
Você deve estar informado o suficiente e ser flexível o 
suficiente para escolher qual estilo vai funcionar me-
lhor em cada contexto cultural e, em seguida, decidir 
ponderadamente como se adaptar (ou não) para obter 
os resultados desejados.  
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mas espera fazer parte do processo de tomada de de-
cisão, não deixe de solicitar opiniões e informações.

•	 Seja paciente e abrangente. Invista o tempo neces-
sário para que todos estejam de acordo.

•	 Quando uma decisão de grupo começa a se for-
mar, tome cuidado especial para ouvir opiniões 
divergentes.

•	 Foque na qualidade e integridade da informação 
recolhida e na solidez do processo de raciocínio. 
Lembre-se de que neste quadrante as decisões são 
compromissos que não são facilmente alterados.

De cima para baixo e hierárquico
Brasil, China, França, Índia, Indonésia, México, Rússia, 
Arábia Saudita
Já visitamos esse quadrante na companhia daqueles 
norte-americanos que se mudaram para a China com a 
Chill Factor e perceberam que sua equipe chinesa não 
tinha iniciativa, enquanto os chineses consideravam 
os novos gestores dos EUA incompetentes. Se você 
opera neste quadrante:
•	 Lembre-se de que o chefe é o diretor, não um 

facilitador.
•	 Se você é o chefe, será respeitado em público e, 

provavelmente, também em particular. Não se aca-
nhe em explicar à sua equipe a melhor forma de lhe 
mostrar respeito.

•	 Seja claro sobre suas expectativas. Se quiser que sua 
equipe lhe apresente três ideias antes de pedir sua 
opinião ou lhe forneça informações antes de tomar 
uma decisão, diga-lhes. É difícil mudar velhos hábi-
tos, portanto enfatize — sendo claro e específico — o 
comportamento esperado.

•	 Cuidado com o que diz. Pode acontecer de um co-
mentário fortuito ser interpretado como uma deci-
são, e, de repente, todos estão construindo a fábrica 
ou reorganizando o departamento, quando você 
pensou que estava apenas introduzindo uma ideia 
a ser explorada.

De cima para baixo e igualitário
Austrália, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos

EM uMA CuLtuRA COnSEnSuAL 
E IGuALItÁRIA, nÃO ESPERE 

QuE O CHEFE APAREÇA E  
DECIDA PELO GRuPO.
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como SER cHEFE Em BRUXELAS, BoSToN E PEQUIm


