Fazendo acontecer

Horizontes
mais
amplos

No século 21, quando tantas equipes
se estendem além de fronteiras, o
treinamento transcultural pode significar
o sucesso ou o fracasso de um projeto.
Franciscus Suryana, PMP

A

perspicácia cultural é uma habilidade poderosa para os gerentes de
projeto no século XXI, porque os
projetos frequentemente se estendem a vários países ou mesmo
continentes. Aprendi esta lição em primeira mão
enquanto trabalhava no exterior para gerenciar um
projeto de infraestrutura de TI na filial da minha
empresa, em Jogjakarta, na Indonésia.
Eu não sabia que precisaria recalibrar meu comportamento até que o projeto começou. Durante o
processo de planejamento e aquisição de três meses,
trabalhei remotamente na Austrália, em contato com o
gerente do escritório local, que também era australiano.
Quando cheguei à Indonésia e conheci pessoalmente o
gerente do escritório, ainda não estava ciente dos desafios decorrentes das diferenças culturais que enfrentaria.
Meu primeiro encontro com os técnicos que iriam
instalar o hardware de infraestrutura na filial foi um
tanto estranho. Os técnicos apenas assentiam e não
levantavam questões, nem quando eu pedia que o
fizessem. Praticamente só eu falava. Neste ponto,
uma lâmpada acendeu: os técnicos consideravam o
gerente de projeto como alguém com maior capaci-
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dade e esperavam que eu simplesmente lhes dissesse
o que fazer. Em vez de tentar ajustá-los à dinâmica
cultural de equipe a que eu estava acostumado, imediatamente mudei minha mentalidade de igualitária
para autoritária e dei-lhes instruções específicas.
Também me mantive com eles durante o período de
instalação, caso precisassem de alguém para tomar
uma decisão na hora. O projeto foi concluído dentro
do prazo e do orçamento.
Em retrospecto, tive a sorte de ter crescido na
Indonésia e ter conseguido mudar rapidamente o
pensamento. Depois de mais de 10 anos na Austrália, acostumei-me a uma cultura de trabalho em
que todos tinham mais ou menos a mesma posição, independentemente do cargo ou da posição
na hierarquia corporativa. Alguém que não tivesse
exposição à cultura indonésia provavelmente teria
precisado de mais tempo para descobrir e ajustar
seu comportamento.
Por essa razão, os gerentes de projeto que gerenciam projetos em várias culturas devem investir
em aprendizagem ou treinamento intercultural.
Isso é ainda mais necessário para aqueles que
viajam para diferentes países para supervisionar
implementações. O treinamento deve oferecer insights sobre os diferentes valores e costumes do país
e fornecer sugestões sobre como reagir e se comportar em determinadas circunstâncias. Organizações com inúmeros projetos internacionais devem
considerar a inclusão de módulos interculturais em
seus currículos de treinamento em gerenciamento
de projetos. Na economia global atual, tais esforços
contribuem para projetos mais bem executados e
funcionários mais satisfeitos. PM
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