
EU M E R G U L H O inicial na li-
derança ocorreu na 2ª Guerra
Mundial. Era tenente de in-

fantaria, tinha 19 anos e estava mor-
rendo de medo. Tinha ordens para as-
sumir o comando de um pelotão na
linha de frente na Bélgica. Cheguei
no meio da noite, quando a maioria
dos homens dormia. O pelotão estava acampado nos escom-
bros de uma casa bombardeada. Fui conduzido à cozinha pelo
mensageiro do grupo, que me ofereceu um banco para deitar.
Preferi estender meu saco de dormir no chão, ao lado dos
demais. Não que tenha dormido. Passei a noite em claro, ou-
vindo as bombas que explodiam. Era totalmente inexperiente
e entendia muito pouco de comando — aliás, da vida em geral.
Quando o pessoal começou a acordar, ouvi um sargento per-
guntar: "Quem é esse aí?" O outro respondeu: "É o novo chefe
do pelotão". E o sargento disse: "Ótimo. Ele vai ser útil".

Sem perceber, sem ter a mínima ideia de como deveria agir,
tinha estreado com o pé direito. Minha entrada fora discreta.
Não cheguei alardeando meu novo posto. Fingi mesmo que
estava dormindo no chão. Por causa disso, sem chamar a aten-
ção para minha pessoa, descobri algo importante sobre os ho-
mens que estaria liderando. Descobri que precisavam de mim
— ou, pelo menos, que precisavam daquele que me ensina-
riam a ser. E ensinar foi o que fizeram. Nas semanas seguintes

na Bélgica, foram meus homens,
já curtidos pelo fogo do combate,
que me mantiveram vivo. Foram
eles que me ensinaram a liderar,
muitas vezes pelo exemplo. O sar-
gento que aplaudira minha che-
gada tornou-se, para mim, uma
espécie de cordão umbilical. Com
ele aprendi coisas essenciais, in-
clusive a atravessar um campo de
guerra sem voar pelos ares.

Embora poucos líderes empre-
sariais estejam na mira de uma bomba,
minha experiência na Bélgica foi, em muitos
aspectos, típica da estreia de alguém num
posto de liderança. Acabava de chegar a uma
organização formada na qual as emoções
eram intensas, com relações já estabelecidas
e membros que nutriam expectativas a meu
respeito que eu ainda desconhecia. Meus
novos seguidores me observavam atenta-
mente para ver se, e quando, eu faria jus às
expectativas. Todo novo líder enfrenta des-
confianças, desinformacão e, ainda, necessi-
dades e pautas pessoais daqueles que vai lide-
rar. Subestimar a importância dos primeiros
passos é um convite ao desastre. A entrada
é uma fase crítica, o primeiro de muitos tre-
chos — sempre contendo um elemento de
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uma crise pessoal — que todo líder precisa percorrer em
algum momento da carreira. Um curso de administração
não prepara ninguém para tais crises — que podem ser
um verdadeiro parto, mas conter lições de grande im-
pacto.

Shakespeare, que parece ter aprendido mais coisas a
cada releitura, fala das sete idades do homem. A vida de
um líder também tem sete idades, bastante paralelas às
que Shakespeare descreve em Como Gostais. Parafrase-
ando Shakespeare, podemos dizer que os estágios são:
infante, escolar, amante, soldado,
general, estadista e sábio. Pode-
mos aprender muito sobre a lide-
rança examinando esses diferen-
tes estágios do desenvolvimento e
considerando os problemas e cri-
ses típicos de cada um deles.

Não posso ensinar como esca-
par dessas crises, pois muitas são
inevitáveis. Nem recomendaria,
necessariamente, que você as evi-
tasse, pois enfrentar os desafios de cada estágio vai pre-
pará-lo para o próximo. Mas saber o que esperar pode
ajudar o líder a sobreviver — e, com sorte, sair da crise
mais forte e mais confiante. Assim, passemos àquele que
está à porta da liderança — o infante de Shakespeare, "a
choramingar (...) nos braços da ama".

O executivo infante
Para um jovem à beira de se tornar um líder, o mundo que
se descortina é misterioso, até assustador. São poucos os
que apelam para o choro, mas muitos os que gostariam
de ter o equivalente corporativo da ama, alguém que aju-
dasse a solucionar problemas e facilitasse a dolorosa tran-
sição. Com sorte, o líder novato terá um mentor, conceito
com raízes na mitologia grega. Quando Ulisses estava pres-
tes a partir para a guerra, a deusa Atena criou Mentor
para cuidar de Telêmaco, o amado filho do herói. O fato
de que Mentor tinha atributos tanto do homem quanto
da mulher sugere a riqueza e a complexidade do relacio-
namento, e um vínculo mais forte do que o existente entre
professor e aluno. Infelizmente, as deusas não intervêm
no mundo real e um mentor raramente se materializa por
conta própria. Embora seja comum pensar que o mentor
sai à cata de gente mais jovem para incentivar e proteger,
o inverso em geral é verdade: os melhores mentores cos-
tumam ser recrutados, e uma das marcas de um futuro
líder é a capacidade de identificar, seduzir e arregimentar
os mentores que transformarão sua vida.

Quando Robert Thomas e eu entrevistamos duas gera-
ções de líderes para nosso livro Geeks and Geezers, conhe-
cemos um rapaz impressionante. Era Michael Klein, um
empresário da internet e do setor imobiliário que recru-
tou seu primeiro mentor com apenas quatro ou cinco anos
de idade, como relatei ao lado de Robert no artigo "Cru-
cibles of Leadership", publicado pela Harvard Business Re-
view. Esse guia foi o avô, Max Klein, responsável por uma
febre que invadiu os Estados Unidos nos anos 50 e 6o, a
da pintura por números. Embora a moda tenha feito a

Mudanças radicais nos primeiros seis meses

serão vistas inevitavelmente como arbitrárias,

autoritárias e injustas, não só pelo

conteúdo como pelo momento.

fortuna de Klein, nenhum de seus filhos tinha o menor in-
teresse naquele ou em qualquer outro negócio. Mas o pe-
queno Michael se interessava, e o avô aproveitou a chance
para treiná-lo e aconselhá-lo, muitas vezes durante longas
conversas telefónicas que continuaram até poucas sema-
nas antes da morte de Max. O avô acabou servindo como
uma excelente escola de administração para o neto, que
ficou multimilionário ainda na adolescência.

Pode soar estranho buscar um mentor antes mesmo
de conseguir um emprego, mas é um bom hábito a de-
senvolver desde cedo. Anos atrás, no hospital em que me
recuperava de um "evento coronário", fui recrutado como
mentor. Lá, havia um enfermeiro extraordinário que pa:

recia adivinhar minhas menores necessidades. Passáva-
mos horas juntos, muitas vezes conversando noite aden-
tro. Ele me falou de sua ambição de estudar medicina,
embora ninguém na família tivesse cursado uma facul-
dade. Fiquei encantado com seu caráter e sua ambição, e
com o incrível atendimento a mim dispensado. Quando
ele estava pronto para cursar uma faculdade, fiz de tudo
para ajudá-lo — desde colocá-lo em contato com o pes-
soal encarregado da admissão até lhe dar uma magní-
fica carta de recomendação. Com a destreza de um hea-
dhunter, ele havia me recrutado e feito de mim um dos
primeiros elementos da equipe de que precisava para
mudar sua vida. Qual a mensagem para o executivo in-
fante? Recrute uma equipe para respaldá-lo. Você pode
se sentir solitário em seu primeiro posto elevado, mas
não estará totalmente sem apoio.

Warren G. Bennis é Distinguished Professor of Business Administration na University of Southern Califórnia, em Los
Angeles. É também titular da cátedra Thomas S. Murphy Distinguished Research Scholar da Harvard Business School, em
Boston, e presidente do conselho do Centerfor Public Leadership da Kennedy School, na Harvard University, em Cambridge,
Massachusetts. É autor de mais de 25 livros sobre liderança e transformação.
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O escolar, de rosto resplandescente
A primeira experiência de liderança é um aprendizado
sofrido. É como ter filhos: nada na vida prepara alguém
plenamente para ser responsável, em maior ou menor
grau, pelo bem-estar de outra pessoa. Para piorar, você
tem de aprender a executar o trabalho em público, sujei-
tando a um rigoroso exame cada uma de suas palavras e
ações. É uma situação desconcertante para qualquer pes-

soa — exceto para a minoria que realmente
anseia pelos holofotes. Queira ou não, na con-
dição de um novo líder você está sempre no
palco, e tudo a seu respeito pode ser alvo
de comentários, críticas e interpretações (cer-
tas ou erradas). Seus trajes, seu cônjuge, seus
modos à mesa, sua dicção, sua inteligência,
seus amigos, seus filhos, os modos de seus fi-
lhos à mesa — tudo será inspecionado, disse-
cado, julgado.

E nada é mais intenso do que a atenção
dada àquilo que você diz e faz logo de início,
como pode atestar qualquer candidato presi-

dencial de primeira viagem. Já foi dito
que, na psicoterapia, os primeiros dez mi-
nutos entre o médico e o paciente são
os mais críticos, e estudos mostram que
amizades formadas por universitários du-
rante a fase da orientação são as mais du-
radouras. Psicólogos sociais constataram

 que o julgamento que fazemos das pes-
soas é baseado em parcelas minúsculas

do comportamento: precisamos de apenas dois segundos
para decidir se temos afinidade ou não com uma outra
pessoa.

O mesmo vale para líderes e organizações. Seus primei-
ros atos servirão para conquistar os outros — ou para
indispô-los contra você, às vezes para sempre. Tais atos
podem ter um efeito duradouro no desempenho do grupo.
Logo, o ideal é que o novato faca uma entrada discreta.
Com isso, ganha tempo para coletar informações e cultivar
relacionamentos com astúcia. Com isso, terá a oportuni-
dade de assimilar a cultura da organização e aproveitar a
experiência dos que já atuam nela. Uma entrada discreta
permite que os demais membros do grupo mostrem o que
sabem, e evidencia que você está aberto à contribuição
alheia. Indica que você é um líder, não um ditador.

Em retrospecto, percebo que a escola de oficiais havia
me preparado para meu pequeno triunfo naquela casa
destroçada na Bélgica. Enquanto tentavam passar todas as
dicas de sobrevivência que se fariam necessárias em ape-
nas quatro meses de treinamento, os oficiais volta e meia
repetiam que nossos verdadeiros mestres, pelo menos no
início, seriam os futuros comandados, já experientes no
combate. O mesmo vale para uma organização. Sobretudo
no início, são os seguidores mais talentosos, experientes e

íntegros que irão garantir sua sobrevivência.
Ao assumir a presidência da University of Southern Ca-

lifórnia, no início dos anos 90, Steve Sample entrou em
cena com maestria. Fez pelo menos duas visitas anónimas
ao campus, e numa delas assistiu a um jogo de futebol e
conversou com professores e alunos que não sabiam quem
ele era. Essas visitas lhe deram um painel realista do cam-
pus, e não a imagem que seus colegas mais entusiasma-
dos queriam que tivesse. Durante os primeiros seis meses
no cargo, Sample não tomou uma única decisão de peso.
Sabia que as coisas mais importantes podiam esperar até
que professores, funcionários e alunos estivessem mais
à vontade em sua presença, e sua relação estivesse mais
estável. Mudanças radicais feitas nos primeiros seis meses
seriam vistas como arbitrárias, autoritárias e injustas, não
só pelo conteúdo como pelo momento.

É preciso dizer, porém, que sejam quais forem seus atos
iniciais, sua influência sobre a imagem que os outros têm
de você é limitada. Quando pisar pela primeira vez na em-
presa, os novos subordinados já terão formado uma opi-
nião sobre você, mesmo sem conhecê-lo. Podem amá-lo
ou odiá-lo, ter ou não confiança em sua pessoa. O fato
é que provavelmente já assumiram uma posição prévia,
nem sempre coerente com quem você realmente é. Mui-
tas vezes o líder se torna uma tela na qual os seguidores
projetam suas próprias fantasias sobre poder e relaciona-
mentos. Até certo ponto, todo líder é criado a partir de
necessidades, desejos, temores e anseios de seus seguido-
res. Acontecimentos anteriores a sua chegada também
moldarão a opinião que seus seguidores têm de você. Se
a organização enfrentou uma crise — ondas de demis-
são, por exemplo —, é natural acharem que você chegou
para fazer uma nova limpeza e reagirem com hostilidade
aberta ou com a adulação de quem quer salvar o emprego.
Diante da liderança precária de seu antecessor, alguns
verão em você um salvador. Seu primeiro desafio é tentar
não levar para o campo pessoal a avaliação dos novos su-
bordinados. E o segundo, muito mais difícil, é aceitar que
parte dessa avaliação que fazem pode estar correta, ainda
que isso o coloque sob uma luz pouco lisonjeira.

O amante, com sua triste balada
Na descrição de Shakespeare, o homem na terceira idade
vive "a suspirar como uma fornalha". É algo que ocorre
com muitos líderes em luta contra o turbilhão de pro-
blemas que toda organização apresenta. Para o líder que
galgou degraus na própria empresa, um dos maiores pro-
blemas é saber se relacionar com os ex-colegas agora sob
seu comando.

Shakespeare pintou um contundente retrato desse pro-
blema na parte 2 de Henrique IV. Antes de subir ao trono
como Henrique V, o príncipe Hal tem com o bufão Falstaff
uma relação de aprendiz e companheiro de travessuras.
Apesar de seus excessos, Falstaff é quase sempre um mes-
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tre para o futuro rei. Graças a ele, o príncipe foi além da
educação estreita e confinada que receberia por tradição e
vislumbrou o que seus futuros súditos sentiam, pensavam
e pediam. Chegada a hora de assumir os deveres do trono,
o príncipe rejeita Falstaff, apesar dos pileques e das noi-
tadas que haviam compartilhado. Henrique não convida
Falstaff para a coroação e faz questão de dizer ao irreve-
rente cavaleiro: "Não te conheço, velho".

Um líder hoje entenderia instantaneamente o dilema
do jovem rei. É difícil estabelecer limites e ajustar as rela-
ções de trabalho com antigos companheiros. Com exceção

Uma das marcas de um futuro

líder é a capacidade de identificar,

seduzir e arregimentar os mentores

que transformarão sua vida.

das militares, a maioria das or-
ganizações nutre a farsa de que
são ao menos semidemocracias,
por mais autocráticas que sejam
na realidade. Na condição de
um líder moderno, você não
pode dizer que não conhece
aquela pessoa que já trabalhou
a seu lado e com quem já trocou
confidências na hora do almoço.
É inevitável, porém, que os re-
lacionamentos mudem quando
alguém é promovido na em-
presa. Talvez você já não consiga
falar abertamente como antes.
Talvez seus amigos fiquem inco-

modados a seu lado ou guardem rancor a seu respeito. Tal-
vez achem que você assumiu ares de superioridade com a
nova posição, quando você está apenas se portando como
convém a um líder.

Sei de uma executiva de uma companhia farmacêutica
que há pouco foi promovida da gerência intermediária
para a diretoria de marketing. Chamarei essa jovem de
Marjorie. Sendo uma das três candidatas internas ao em-
prego, era muito amiga das outras duas. Marjorie já se
destacara na empresa e não foi surpresa ter conseguido a
promoção, embora fosse a mais jovem e menos experiente
das três. Mas a transição foi muito mais difícil do que ela
esperava. As amigas ficaram com inveja. Às vezes, Marjo-
rie se via na situação constrangedora de participar de uma
reunião de diretoria na qual uma das amigas era criticada
e em seguida sair para almoçar com essa mesma amiga.
A nova executiva sentia falta de poder dividir o que sabia
com as duas, e também do apoio que sempre recebera

delas. Seus colegas diretores tinham um estilo mais auto-
ritário e chegaram a sugerir que ela abandonasse as velhas
amizades, coisa que Marjorie se recusava a fazer. Sua so-
lução foi tentar dividir o tempo entre os novos colegas e
os antigos. A transição continuou difícil, mas seu primeiro
passo foi salutar: teve conversas francas com as amigas.
Quis saber como elas se sentiam. Garantiu que a amizade
delas era importante e que faria de tudo para mante-la.

Por mais difícil que fosse para Marjorie, ela tinha a van-
tagem de conhecer a organização e seus membros. Para
um recém-chegado, o desafio é saber quem ouvir e em
quem confiar. Todos exigem o tempo e a atenção do líder
que acaba de desembarcar numa organização. Em geral,

quem faz mais barulho é a pessoa mais carente do
grupo — e é com ela que você precisa tomar mais cui-
dado. Aprendi essa lição há mais de 50 anos com o
renomado psiquiatra Wilfred Bion.

Na época, Bion fazia um trabalho pioneiro numa
prática então nova, a terapia de grupo. Ele fazia a se-
guinte advertência aos alunos: concentrar sua atenção
no mais estridente de seus seguidores vai alienar os
mais equilibrados e provocar sua ira. E mais: a distra-

ção vai impedir que você trabalhe com o grupo todo na-
quilo que realmente importa, que é cumprir uma missão
comum.

Saber em que prestar atenção é tão importante — e
tão difícil — quanto. Na tentativa de promover mudanças,
um líder recém-chegado a uma organização costuma ter
dificuldades por causa da conspiração inconsciente para
preservar o status quo. A ele, será repassado um problema
após o outro — não só os novos como também aqueles
que gestões anteriores deixaram sem solução. Se for re-
solver todos, você jamais terá tempo de realizar seus pró-
prios projetos. Quando assumi a presidência da Univer-
sity of Cincinnati, estava totalmente despreparado para
o volume de problemas que iam parar na minha mesa,
começando por cerca de 150 itens de correspondência que
era obrigado a responder todos os dias. O efeito cumula-
tivo de lidar com cada uma dessas coisinhas me impedia
de tratar daquilo que realmente importava: articular uma
visão geral para a universidade e convencer o restante da
comunidade a adotá-la de coração. É nesse estágio que a
incapacidade de delegar tarefas pode ser desastrosa.

Seja qual for seu tempo na casa, quase todo líder é obri-
gado, a certa altura, a pedir que certas pessoas se retirem
— ou a demitir, para ser claro. É uma tarefa dolorosa, no
mínimo porque costuma ter um efeito arrasador sobre o
demitido e porque nunca ocorre numa hora oportuna.
Sentado diante de você, parece sempre haver aquele su-
jeito que acabou de ter trigêmeos ou de comprar uma casa
caríssima. É difícil dizer a um líder como agir de forma
humana numa situação dessas. A única coisa a fazer é
lembrar que, nessas circunstâncias, você tem nas mãos a
vida emocional da outra pessoa, assim como ocorre com
um cirurgião ou um namorado.
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O soldado de barbas
Com o tempo o líder fica mais à vontade em seu papel.
Esse conforto traz mais confiança e convicção, mas tam-
bém pode prejudicar a conexão entre líder e seguidores.
Há dois resultados possíveis: o líder pode se esquecer do
real impacto de suas palavras e de seus atos, ou pode acre-
ditar que aquilo que dizem seus seguidores é exatamente
o que precisa ser ouvido.

Embora seja verdade que as primeiras palavras e os pri-
meiros atos de um líder são os mais vigiados, esse exame
nunca termina. Os seguidores continuam atentíssimos a
tudo o que diz o líder, por mais casual que seja. Quanto
mais eficaz o líder, mais cuidado deve tomar, já que seus
seguidores podem implementar uma ideia que não pas-
sava de especulação. Quem se esquecer disso pode aca-
bar vivendo uma versão menos dramática de outra cena
shakespeariana, aquela na qual Henrique II murmura, em
alusão a Thomas Becket: "Será que ninguém me livrará
desse padre intrometido?" Quatro de seus nobres imedia-
tamente tratam de assassinar o clérigo. Muitos Henriques
dos dias atuais fazem comentários inocentes, como "Seria
bom repensar nossa estratégia de tecnologia", para, meses
depois, deparar com uma longa apresentação em Power-
Point e uma pesada fatura de consultoria.

Os seguidores não dizem tudo aos líderes. Uma execu-
tiva que chamarei aqui de Christine inha uma relação
estreita de trabalho com o resto do grupo. Seu departa-
mento funcionava muito bem até o dia em que Joseph,
um dos funcionários de melhor desempenho, veio a sua
sala contar que tinha recebido uma oferta de trabalho de
outra empresa e que pretendia aceitá-la. A ocasião era
péssima, pois o grupo rumava para o lançamento de um
grande produto. Christine ficou atónita, pois era amiga
de Joseph e ele nunca expressara insatisfação. Por que
não lhe dissera que queria outra oportunidade? Ela teria
criado um cargo só para ele. Infelizmente era tarde. O fato
é que, por mais próximo que Joseph fosse de Christine,
era ela quem mandava, e pouca gente conta ao chefe que
esteve falando com um headhunter. Uma vez que Chris-
tine e Joseph se davam bem e tinham prazer em trabalhar
juntos, ela supunha que ele estivesse satisfeito.

Outro desafio para o líder em ascensão é cuidar daqueles
cuja estrela brilha tanto quanto a sua própria, ou até mais.
Sob vários aspectos, esse é o verdadeiro teste do caráter de
um líder. Muita gente não resiste à tentação de usar a po-
sição de liderança para aniquilar a concorrência. Há pouco
me falaram de um executivo que era muito estimado por
colegas e superiores até ser promovido a chefe de divisão.
A partir daí, seus subordinados passaram a reclamar do
seu estilo de gestão, e não por puro desdém. Sua promo-
ção não fora totalmente merecida e, pela primeira vez na
carreira, ele talvez se sentisse vulnerável. Não tardou para
que os subordinados começassem a notar que ele assumia
o crédito por ideias alheias e, também, que falava mal

deles pelas costas. Ao ser confrontado sobre tal atitude, ele
se mostrou genuinamente surpreso. Protestou, negou que
agira de forma reprovável. Talvez estivesse, inconsciente-
mente, tentando sabotar os outros para se destacar. Um
a um, os subordinados começaram a deixar a empresa.
Depois de um ano sua reputação era tal que ninguém mais
queria trabalhar com ele, e o executivo acabou demitido.

Já um autêntico líder é generoso. Por ser humano, tal-
vez sinta ocasionalmente uma pontada ao ver alguém
conquistar algo que está fora de seu alcance. Mas está sem-
pre disposto — até mesmo ansioso — para contratar gente
melhor do que ele próprio, em parte porque sabe que
subordinados talentosos podem ajudá-lo a brilhar. Muitos
dos grandes líderes de nossa era, entre eles J. Robert Oppe-
nheimer, do Projeto Manhattan, Bob Taylor, do labora-
tório PARC da Xerox, e mesmo Walt Disney, tinham um
ego saudável o bastante para se cercar de indivíduos com
potencial para roubar a cena.

O general, com suas sábias máximas
Um dos maiores desafios enfrentados pelo líder no auge
de sua carreira não e só permitir que os outros falem a
verdade, mas conseguir ouvi-la. Mais uma vez, Shakespe-
are dá um bom exemplo. Em Júlio César, um brilhante
estudo do fracasso de uma administração, César vai ao
fórum nos idos de março, aparentemente ignorante do
fato de que ali perecerá. Como, porém, César podia igno-
rar que algo terrível ocorreria naquele dia fatídico? Um
vidente o avisa para ter cuidado com os idos de março.
Há sinais de um desastre iminente que qualquer romano
supersticioso seria capaz de interpretar, incluindo uma
coruja que piou durante o dia e um leão correndo às soltas
pelas ruas. Isso para não falar do terrível pesadelo que
faz a amorosa esposa de César, Calpúrnia, implorar para
que ele fique em casa. Calpúrnia sonha que da estátua
do marido jorrava sangue como numa fonte com uma
centena de aberturas. Não seria o bastante para um génio
militar acostumado a coletar e a avaliar informações? Se
isso tudo não bastasse, lembremos que Artemidorus, um
mestre em Roma, chega a escrever o nome dos conspi-
radores e tenta por três vezes colocar o bilhete com o
alerta nas mãos de César — da última vez, poucos segun-
dos antes que Brutus e asseclas atacam o imperador.

A surdez de César pode ser atribuída a arrogância -
e não se pode dizer que ele seja o único líder a sofrer
desse mal. Tal como outros líderes, o produtor de cinema
Darryl F. Zanuck era célebre pela aversão a ouvir verdades
desagradáveis. Reza a lenda que costumava berrar: "Só
digam sim depois que eu terminar de falar"—sem dúvida
um freio a quem pensava em discordar de sua opinião.
Um exemplo mais atual é o de Howell Raines, o editor
executivo do The New York Times deposto recentemente.
Uma das maneiras encontradas por Raines para obstruir
o fluxo das informações rumo à diretoria era limitar o
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número de pessoas que defendia e que, portanto, estava
disposto a ouvir. Raines era notório por ter uma pequena
lista A de estrelas, e uma imensa lista B com todos os de-
mais. Ainda que tal divisão fosse justa — o que certamente
não era o caso do repórter Jayson Blair, que caiu em des-
graça —, o sistema de duas divisões era insensato, e aca-
bou destruindo a carreira do editor. Raines alienou de
tal forma a grande maioria da redação do jornal — que
sabia o que Blair andava fazendo —, que ninguém se im-
portou de avisá-lo do desastre que se armava. Pior: o edi-
tor recusou-se a acreditar nos poucos que abriram a boca.
Raines e seu editor-gerente, Gerald Boyd, agiam como se
seu modo de proceder fosse o único possível. Quando um
conceituado repórter se atreveu a apontar um erro come-
tido por Boyd, este literalmente lhe deu uma ficha telefó-
nica e lhe disse para ligar para o Los Angeles Times pedindo
um emprego. Foi o que fez o repórter, que deixou o The
New York Times pelo jornal da Califórnia.

No episódio todo, o que mais remonta à situação de
Júlio César é que Raines parecia surpreso quando forcado
a sair, em meados de 2003. Sem dúvida ele havia lido o
perfil que Ken Auletta publicara sobre ele na The New
Yorker em 2002, segundo o qual Raines projetava para
muitos uma imagem arrogante. Como jornalista, Raines
deveria ter tido tato para perceber a diferença entre a
aceitação legítima e o silêncio revoltado daqueles sob seu
comando. A arrogância o impediu de forjar alianças e
coalizões necessárias a todo líder. Quando os delitos jor-
nalísticos de Jayson Blair vieram à tona, não havia gente
o bastante na lista A para salvar sua vida
profissional. Já um líder autêntico não
possui "ouvidos cansados", como se diz
no Oriente Médio. Seu ego não é frágil a
ponto de impedi-lo de aceitar a verdade,
por mais dura que seja — não porque seja
um santo mas porque essa é a melhor re-
ceita do sucesso e da sobrevivência.

Já disse que é prudente evitar mudan-
ças radicais nos primeiros meses num novo
cargo. Aqui o problema é outro. É que o
líder num estágio mais avançado da carreira muitas vezes
é contratado com a missão de efetuar mudanças, e seus
atos têm um impacto direto e imediato sobre a sorte da
organização a longo prazo. Hesitar pode ser desastroso. É
preciso, no entanto, entender o humor e as motivações de
quem já atua na empresa antes de partir para a acão.

Lamento não ter compreendido isso em 1971, quando
cheguei à University of Cincinnati com a missão de trans-
formar o que era uma escola local numa instituição esta-
dual — objetivo de forma alguma popular entre o corpo
docente ou mesmo entre os cidadãos de Cincinnati. Um
membro de longa data do conselho da universidade me
aconselhara a manter a discrição até que tivesse uma
noção melhor daquela comunidade, tão conservadora, e
que todos estivessem mais à vontade comigo. Decidi igno-

rar o sábio conselho. Achava que elevar a visibilidade da
universidade, e por extensão de mim mesmo, seria bené-
fico para a causa. Aceitei um convite para apresentar um
programa semanal na televisão. O pior era o nome do
programa: Bennis! Esse ponto de exclamação até hoje me
causa arrepios. Talvez minha imagem já fosse a de um
forasteiro arrogante, decidido a salvar a província. Com o
Bennis!, era impossível não ser visto dessa maneira. E tal
imagem (praticamente indelével, como costumam ser as
primeiras impressões) tornou muito mais difícil a concre-
tização de meus planos para a universidade.

O mundo empresarial está repleto de histórias de líde-
res que não atingiram a grandeza porque foram incapa-
zes de entender o contexto no qual atuavam ou obter o
apoio dos subalternos. Um exemplo é o de Durk Jager, que
durou menos de um ano e meio na presidência da Procter
& Gamble. Jager foi acusado de tentar mudar demais a
empresa, e com muita rapidez. A falha de Jager, porém,
foi não conseguir "vender" a funcionários e outras partes
interessadas sua visão de uma P&G transformada. Seu
sucessor, A.G. Lafley, parecia a princípio afastar-se do mote
de Jager: "Ampliar e acelerar". Na verdade, Lafley con-
seguiu realizar uma transformação tão radical quanto a
que Jager propunha, inclusive buscando ideias fora da em-
presa — o oposto da filosofia tradicional da
P&G de inventar tudo na própria casa. Qual
o segredo? "Não parti para o ataque", disse
Lafley à BusinessWeek. "Evitei criticar o pes-
soal da P&G. Preservei o cerne da cultura da

O verdadeiro teste do caráter

de um líder é saber nutrir aqueles

cuja estrela brilhe tanto

quanto a sua, ou até mais.

empresa e direcionei as pessoas para onde eu dese-
java. Integrei todos à mudança, mas sem alarde."

Outra atuação exemplar foi a de Carly Fiorina,
que assumiu o comando da Hewlett-Packard com
pelo menos três fatores contra ela: era mulher, viera de
fora e não tinha formação técnica. Além disso, o sujeito
que resolveu brigar com ela era ninguém menos do que
Walter Hewlett, filho do fundador e, por isso, a encarnação
da tradição da empresa. Com astúcia, Fiorina conseguiu
honrar o ilustre passado da empresa — mesmo durante
os preparativos para mudanças, entre elas a fusão com a
Compaq. Seu primeiro relatório anual explicitava sua visão
para a empresa num texto que começava com a palavra
"Invent". Assim, rendia homenagem ao espírito pioneiro
que dera origem à HP e, ao mesmo tempo, reformulava as
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famosas "normas da garagem". Fiorina também entendia
a gravidade da ameaça imposta por Walter Hewlett e re-
forçou sistematicamente o apoio dos demais membros do
conselho. No momento decisivo, a maioria dos conselhei-
ros decidiu retirar Walter Hewlett do conselho da HP. Só
o tempo dirá se o acordo com a Compaq foi salutar, mas
Wilfred Bion teria dado nota 10 a Fiorina. Sua reacão a
Walter Hewlett foi comedida: não o atacou, nem dedicou
tempo em excesso às questões que ele levantava. Seguiu
firme em seu rumo e fez com que todas as partes interessa-
das mantivessem o foco naquilo que realmente importava.

O estadista, com seu pince-nez
A sexta idade de Shakespeare cobre o período no qual o
poder de um líder começa a esmorecer. Mas longe de ser
o "pantalão emaciado e de chinelas" de que fala Shakes-
peare, o líder nessa fase costuma estar atarefado com os
preparativos para, no interesse da organização, passar
adiante seu saber. Pode também ser convocado a exercer
importantes papéis interinos, valendo-se dos conheci-
mentos e da perspicácia que vêm com a idade e a expe-
riência, e sem as ambições que caracterizam o início da

carreira, e que podem ser motivo de distração.
Um dos papéis mais gratificantes que alguém

pode desempenhar no fim da carreira é o do
reserva que entra no jogo no momento deci-
sivo. Quando Arthur Sulzberger, Jr., publisher
do The New York Times, precisou de alguém para
estancar a hemorragia no jornal iniciada com o
escândalo Blair, o antecessor de Howell Raines,
Joseph Lelyveld, foi convidado a servir de edi-
tor interino. Respeitado, o jornalista era o nome
ideal. Lelyveld pôde aplicar de imediato toda a
experiência de sua carreira naquele momento
de crise no jornal, sem ser perturbado pelo de-
sejo de manter o cargo a longo prazo.

Vejamos também o caso do diretor de um
órgão público que resolveu se aposentar por
haver cumprido todos os seus objetivos e por
estar cansado da politicagem associada ao cargo.
Quando um braço da agência em outro país pre-
cisou de um diretor interino, ele se dispôs a as-
sumir o posto e a adiar a aposentadoria. Teve

um desempenho ainda melhor do que teria tido uma pes-
soa mais jovem — não só por trazer a sabedoria e a experi-
ência de toda uma vida, mas porque não precisava perder
tempo se envolvendo nas maquinações políticas muitas
vezes necessárias para o progresso de uma carreira.

O sábio, na segunda infância
Conforme disse, ter um mentor é valioso para o jovem
executivo. Mas o mentor também sai ganhando. Atuar
como mentor é um dos grandes prazeres de uma carreira

em sua maturidade, o equivalente profissional a ter netos.
É nessa época que o desejo de preparar a próxima geração
para a liderança se torna um anseio quase palpável. Já
falei de minha relação com o jovem enfermeiro cuja am-
bição era ser médico. Não há dúvida de que o rapaz se be-
neficiou de nossa relação, mas eu também lucrei. Aprendi
sobre a verdadeira natureza do trabalho de um mentor,
sobre a inevitável reciprocidade e sobre o fato de que con-
solidar a relação com um mentor não é uma forma de
adulação, mas a iniciação a um valioso relacionamento
para ambas as partes. Meu respeito por aquele rapaz só
fez crescer com os anos. Quando ele se formou entre os
primeiros da turma na escola de medicina da University
of Southern Califórnia, eu estava lá para aplaudir.

Como mentor, você sabe que suas realizações não se
perderão, sabe que estará deixando um legado profissional
para futuras gerações. Assim como meu enfermeiro podia
sair ganhando com nossa relação, o empresário Michael
Klein tinha uma dívida de gratidão para com seu avô, Max.
Mas imagine a alegria do velho Max em poder comparti-
lhar seu saber, adquirido ao longo de uma vida de trabalho
como empresário criativo. Os benefícios recíprocos desses
laços são profundos e vão muito além da simpatia gerada
de ambos os lados. Atuar como mentor não é só trocar
informações. O neurocientista Robert Sapolsky, que viveu
entre babuínos selvagens, descobriu que a aliança entre
macacos mais velhos e mais jovens era uma boa estratégia
de sobrevivência. Os machos mais velhos que se afiliavam
aos machos mais jovens tinham uma vida mais longa e
mais sadia do que aqueles que não cultivavam esse tipo de
aliança. Seja macaco ou homem, quem está numa relação
de mentor/discípulo troca informações valiosíssimas, mui-
tas vezes sutis. O parceiro mais velho continua antenado
às novidades de um mundo em transformação, enquanto
o mais jovem pode descobrir o que funciona ou não ao
observar o parceiro mais velho percorrer o difícil terreno
do envelhecimento.

Ao comparar a velha e a nova geração de líderes no
livro Geeks and Geezers, constatamos que a principal qua-
lidade do líder, a capacidade de adaptação, é o que permite
ao verdadeiro líder tomar decisões ágeis que trazem o su-
cesso. É a capacidade de adaptação que leva certas pessoas
a transcender os reveses e as perdas trazidas pela idade e
a se reinventar a cada dia. Shakespeare chamou a idade
final do homem de "segunda infância". Mas, para quem
tem a felicidade de conservar a saúde — e mesmo para os
menos afortunados —, idade avançada já não significa o
fim, nem o esquecimento. É, antes, a alegre redescoberta
do melhor da infância. É despertar todos os dias pronto
para devorar o mundo, cheio de esperanças e de promes-
sas. Nessa idade, só se vão as formas mais vulgares da am-
bição, que perdem sentido a cada dia que passa.
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