
10.1 CONVERSAS 



Precisamos criar relacionamentos com as pessoas e ser capazes de conversar com 

elas. Eu tinha um amigo na Índia e, certa vez, encontrei-o e ele disse: “Bem, 

acabei de terminar uma reunião com cerca de 15 líderes que estavam na cidade e 

vamos convidar alguém para fazer uma conferência sobre liderança. Estávamos 

nos reunindo com eles e tentando descobrir como ter esta conferência”. Eu disse: 

“Ah, isso é ótimo”. Comentei que conhecia o líder da conferência e tal, e frisei: 

“Isso é ótimo. Deixe-me fazer uma pergunta. Fiquei curioso, e essas conversas que 

vocês tiveram... Então, vocês são, mais ou menos, 15 pessoas e vão ter três ou 

quatro reuniões. Vocês vão promover o evento e fazer esta conferência. Ela vai 

durar cinco dias”. Estávamos nesse ponto do relacionamento. Então, basicamente, 

perguntei: “Após a conferência, que tipo de mudanças vocês esperam que 

aconteça?” 

  

Bem, ele olhou para mim, muito sério, e respondeu: “Nenhuma”. Eu disse: “Tudo 

bem, então me ajude a entender a coisa. Vocês vão dedicar todo esse tempo, vão 

investir dinheiro em uma conferência ministrada por alguém que virá de outro país 

e sabem que não vai haver nenhuma mudança com ela?” Ele respondeu: “Bem, 

sim”. Eu perguntei: “Vendo pela perspectiva da minha cultura, por que vocês 

fariam isso?” Ele olhou para mim e disse: “Bem, não queremos ferir os 

sentimentos deles. E, você sabe, eles vão compartilhar umas coisas boas, mas 

sabemos que nada vai mudar”. 
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Esse é o tipo de conversa que você precisa ter com as pessoas. Esse é o tipo de 

conversa que precisa ser feito, pois como você pode ser produtivo se não entender 

o que de fato está acontecendo? Assim, parte do CQ strategy é que, quando 

estamos em um lugar e percebemos que acontecem coisas que não são comuns 

para nós, precisamos desenvolver uma atitude do tipo: Bem, isto é interessante. 

  

E não precisamos nos apressar para tentar descobrir. Mas precisamos perceber que 

aconteceu algo ali que não sabemos ao certo por que aconteceu, e queremos 

descobrir. O que você descobre é que as culturas funcionam por uma razão 

específica. Há uma visão de mundo que cria valores que afetam o comportamento 

das pessoas. E não quero apenas ver a diferença no comportamento, mas quero 

entender o valor por trás dele. E também quero entender qual é o modo de pensar 

que leva a esses valores. 

  

Aqui está uma história engraçada que mostra que há uma razão para quase tudo o 

que acontece. Certa vez, estávamos em Bangalore, na Índia, fazendo compras, e 

notei que havia um viaduto para um trem. Mas, enquanto eu estava em pé ali, 

percebi que, toda vez que um trem passava, a circulação de pedestres, as 

bicicletas, os riquixás e até os carros paravam. No meu modo de pensar, fiquei 

imaginando: Para que um viaduto se toda vez que passa um trem tudo para? 

Então, acabei por encontrar alguém em uma loja e disse: “Tenho uma pergunta 

para você. Sabe, eu, obviamente, não sou daqui e gostaria de fazer uma 

pergunta”. 



Ele disse: “Tudo bem”. Falou em inglês e disse: “Tudo bem”. Eu perguntei: “Vocês 

têm um viaduto para o trem cujo objetivo é não parar o trânsito. Mas percebi que, 

toda vez que passa um trem, o trânsito todo para. E isso é curioso para mim, é 

interessante. Você poderia me explicar?” Ele respondeu: “Ah, sim, é fácil. Na Índia, 

todos os banheiros são buracos no chão. Então, quando um trem passa, as pessoas 

simplesmente pensam: Eu não vou passar debaixo dele”.  

  

Portanto, isso se aplica ao modo como as culturas funcionam; não é algo aleatório. É 

assim por um motivo. Se eu quiser me sentir à vontade com as culturas, preciso 

elaborar perguntas e ter uma estratégia para descobrir por que as coisas são como 

são. Não tenho de mudá-las, mas descobrir por que as pessoas fazem essas coisas. 


