
VOZES

Empatia, intuição e autoconsciência são

essenciais à boa liderança, embora possam

ser difíceis de aguçar e perigosas de usar.

Dezoito líderes e académicos discutem

como administrar a inteligência emocional.

Liderança     emocional
ueira ou não, todo líder precisa administrar o

estado de ânimo da organização. Para tanto,

os mais talentosos empregam uma mistura

de habilidades psicológicas conhecidas como

inteligência emocional (IE). São líderes que

têm autoconsciência e empatia. São capazes

de ler e controlar as próprias emoções e intui-

tivamente captar aquilo que os outros sentem

e o estado emocional da organização.

Mas de onde vem a inteligência emocio-

nal? E como um líder aprende a usá-la? A lite-

ratura administrativa — e até o bom senso

sugere que tal inteligência é um traço

tanto inato quanto adquirido. Parte predis-

posição genética, parte experiência de vida,

parte treinamento tradicional, a inteligência

emocional emerge em graus diversos de um

líder para outro e é aplicada com variada

destreza por executivos. Empregada com astú-

cia e compaixão, a inteligência emocional estimula o desempenho superior de

líderes, subordinados e organizações. Usada de forma ingénua ou maliciosa, pode

paralisar o líder ou permitir que ele manipule seus seguidores em proveito próprio.

Convidamos 18 líderes e académicos (executivos, estudiosos da liderança, psicó-

logos, um neurologista, uma especialista em cultos e um regente de sinfónica)

para debater a natureza e a gestão da inteligência emocional — suas fontes,

seus usos e seus abusos. Embora as opiniões tenham variado drasticamente,

surgiram certos temas comuns: a importância de burilar — deforma consciente e

conscienciosa — as próprias habilidades, a natureza dupla da autoconsciência e o

perigo de permitir que um único atributo da inteligência emocional sobressaia.
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Seja realista
John D. Mayer (jack.mayer@unh.edu)
é professor de psicologia na University of New
Hampshire. A Mayer e a Peter Salovey, profes-
sor de psicologia da Yale, é dado o crédito pela
definição inicial do conceito de inteligência
emocional, no começo dos anos 90.

Vivemos um momento de crescente realismo
em relação à inteligência emocional, sobretudo
na definição daquilo que é ou não IE. Livros e
artigos que ajudaram a popularizar o conceito
a definem como um apanhado de traços de

personalidade como autoconsciência, oti-
mismo e tolerância. Essas definições po-
pulares foram seguidas de declarações

exageradas sobre a importância da IE. Mas
todos esses traços de personalidade, embora

admiráveis, não compõem necessariamente
uma definição única de l E. Aliás, é difícil avaliar
no todo esses traços de forma a estabelecer o
vínculo com o sucesso nos negócios e na vida.

Mesmo quando analisados individualmente,
os traços que em geral vinculam a IE ao sucesso
podem ser mais complicados do que parecem.
Ainda não se chegou, por exemplo, a um con-
senso sobre a real importância da autocons-
ciência para uma liderança de sucesso. Au-
toconsciência em excesso pode até reduzir a
auto-estima, em geral um componente vital da
grande liderança.

Do ponto de vista científico (e não do popu-
lar), inteligência emocional é a capacidade de
decifrar as próprias emoções e as emoções dos
outros, de entender os sinais que as emoções
transmitem sobre um relacionamento, de ad-
ministrar as próprias emoções, e as dos outros.
Essa inteligência não inclui necessariamente as
características que certas definições populares
atribuem a ela, como otimismo, iniciativa e au-
toconfiança. Muitos pesquisadores usam testes
de desempenho para medir o grau de precisão
das pessoas em identificar e entender emoções
— pedindo, por exemplo, que identifiquem as

emoções transmitidas por um rosto, ou apon-
tem, dentre várias situações, a mais propensa
a gerar felicidade. Quem tem uma pontuação
alta nesses testes é de fato diferente. No mundo
dos negócios, parecem ser mais capazes de lidar
com queixas de clientes ou de mediar disputas e
podem se destacar no estabelecimento de vín-
culos pessoais fortes e positivos com subordina-

dos e clientes a longo prazo. Naturalmente, a IE
não é a única maneira de se obter sucesso como
líder: um estrategista brilhante, com poder para
maximizar os lucros, talvez seja capaz de con-
tratar e manter funcionários de talento ainda
que não tenha fortes vínculos pessoais com tais
indivíduos.

Qual o valor de escalas que, fundadas em
conceitos populares, medem atributos como oti-
mismo e autoconfiança mas classificam tudo
como inteligência emocional? Esses traços de
personalidade certamente são importantes nos
negócios, de forma que medi-los e (às vezes)
aprimorá-los pode ser útil. Mas estudos recentes
deixam claro que tais atributos são distintos da
inteligência emocional em sua definição cientí-
fica. Uma pessoa com altos índices de l E pode
ser realista e não otimista, e insegura em vez de
confiante.Já uma pessoa bastante autoconfiante
e otimista pode carecer de inteligência emocio-
nal. O perigo está em presumir que uma pessoa
otimista ou confiante automaticamente terá in-
teligência emocional. Na verdade, traços como
esses não revelam nada do género.

Nunca pare de
aprender
Daniel Goleman é co-presidente do
Consortiumfor Research on Emotional Intelli-
gence in Organizations, grupo estabelecido
na Craduate School of Applied and Profes-
sional Psychology da Rutgers University, em
Piscataway, Newjersey.

Um indivíduo pode ser um líder de sucesso sem
grande inteligência emocional se tiver muita
sorte e contar com o empurrão de mercados
em expansão, de rivais enfraquecidos e de su-
periores ignorantes. Se for de uma esperteza
incrível, a pessoa consegue ocultar a falta de
inteligência emocional até o momento em que
as coisas apertam para a empresa. Nesse ponto,
porém, o líder não terá acumulado o capital so-
cial necessário para tirar o melhor de pessoas
forçadas a atuar sob tremenda pressão. A arte
da liderança sustentada é fazer com que os
outros produzam um trabalho superior. Para
tanto, apenas um Ql alto não basta.

A boa notícia é que a inteligência emocio-
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nal é algo que se aprende e se aprimora em
qualquer idade. Aliás, estudos indicam que, em
média, essa inteligência tende a aumentar com
a idade. Mas as habilidades específicas da lide-
rança que são baseadas na l E não vêm necessa-
riamente com a experiência. Uma das queixas
mais comuns que ouço em relação a líderes,
sobretudo os recém-promovidos, é a falta de
empatia. O problema é que foram promovidos
porque tinham um desempenho individual ex-
cepcional, e isso não capacita ninguém a enten-
der as preocupações dos outros.

Um líder motivado a aprimorar sua inteligên-
cia emocional vai conseguir receber a informa-
ção, a orientação e o apoio corretos. Essa infor-
mação é uma avaliação sincera de seus pontos
fortes e de suas limitações por gente que o co-
nheça bem e em cuja opinião ele confie. A orien-
tação é um plano de desenvolvimento específico
que utilize interações espontâneas no ambiente
de trabalho como um laboratório para o apren-
dizado. Já o a poio é ter alguém com quem fala r à
medida que exercita como agir em diferentes
situações, conversar sobre o que fazer ao come-
ter erros e como aprender com os reveses. Um
líder que cultiva tais recursos e pratica continu-
amente será capaz de desenvolver habilidades
específicas de inteligência emocional — habili-
dades que durarão por anos.

Cuidado com
a língua

Barrett é diretora geral e dire-
tora de operações da Southwest Airlines, com
sede em Dálias.

Sempre senti que minha intuição era excelente e
acho que consigo decifrar bem as pessoas. Con-
fio muito em meu instinto. Conheço o humor
de cada grupo de trabalho na empresa. Conheço
as expectativas dos funcionários. Acho que, em
geral, as pessoas nascem com a predisposição
para esse tipo de consciência emocional. Mas
sem dúvida acho que é possível expandir a capa-
cidade com experiência e aprendizado. Minha
capacidade provavelmente foi ficando melhor ao
longo dos anos porque leio e ouço tudo, e estou
o tempo todo observando. Observo a linguagem
corporal das pessoas e a interação entre elas.

Um dia desses, conversando com um de nos-

sos diretores, ele me perguntou: "Como você
faz isso?" Retruquei: "Como faço o quê?" Ele se
referia a uma reunião que tivéramos naquele
dia. Na ocasião, havia perguntado a um dos par-
ticipantes, um sujeito subordinado ao executivo
com quem eu falava, se ele estava bem. Embora
o executivo achasse que ele estava normal, o
rapaz acabou contando que sofrera uma expe-
riência pessoal traumática na véspera. A apre-
sentação dele fora boa, mas tive a impressão de
que estava alterado, distraído. Suponho que só
notei aquilo porque tinha uma noção razoável
de como costumavam ser suas apresentações.

Muitas vezes me comunico num nível passio-
nal, emocional — o que pode ser prejudicial, so-

Recorro a pessoas mais calmas
ao meu redor, gente que me
dirige aquele olhar que diz: "Um
pouquinho menos de ardor".

bretudo para uma mulher num grupo de lide-
rança predominantemente masculina, como foi
o nosso por vários anos. Houve tempos em que
eu entrava numa discussão e fazia afirmações
intuitivas como "nossos clientes sentem isso"
ou "nossos funcionários sentem aquilo". Embora
todos no grupo devam negar, sei que parte da re-
ação deles aos meus arroubos era: "Ah, a Colleen
já começou a viajar". Eles tendiam a menospre-
zar o que eu dizia. Aprendi a recorrer a pessoas
mais calmas ao meu redor, gente que me dirigia
aquele olhar que diz "um pouquinho menos de
ardor e você será mais ouvida". Quando vou de-
fender meus argumentos, preciso realmente me
preparar e tentar ser bastante objetiva e impar-
cial, o que é difícil para mim.

Construa trilhas
GutSteín (gutstein@connections

center.com) é psicólogo, especialista em au-
tismo e co-diretor do ConnectionsCenter for Fa-
mily and Personal Development, em Houston.

Trabalho com crianças autistas, grupo tipica-
mente definido pela falta de inteligência emocio-
nal. Um autista é incapaz de se conectar — aliás,
nem tem interesse em se conectar emocional-
mente com ninguém. No tratamento de crian-
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cãs autistas, a abordagem tradicional é ensinar
a criança a fingir o vínculo. Ela é instada a fazer
contato visual com os outros, a reprimir todo
comportamento dispersivo que possa ter e a usar
roteiros sociais. Muitas dessas terapias dão uma
aparência de sucesso. Quem sofre de autismo as-
simila os roteiros e até consegue interagir.

O problema é que fingir nunca deixa de ser
um esforço. Quando a criança autista chega à
idade adulta, ela pára de encenar. Entre adultos
com síndrome de Asperger (forma de autismo
caracterizada por um Ql médio ou acima da
média), menos de 12% trabalham e só 3% vão
morar sozinhos. Isso é prova inequívoca de que o
poder do Ql é limitado. Para ter sucesso, a pessoa
precisa se conectar emocionalmente, e com fle-
xibilidade. Os dados também demonstram que
o tratamento tradicional não tem sido eficaz em
melhorar a qualidade de vida do autista.

Minha técnica para incutir inteligência emo-
cional em crianças com autismo, que denomino
"relationship development intervention" (RDI),
segue por outra via. Ela parte do princípio de
que o autista pode aprender a valorizar relacio-
namentos, a buscar interações que não sejam
meramente transacionais ("Me relacionarei com
você porque você tem algo que eu quero"), mas

Se uma pessoa com autismo
pode adquirir inteligência
emocional, qualquer um pode.

nas quais o objetivo é desfrutar uma experiência
em comum. Quem não é autista começa a travar
esse tipo de relação desde cedo: com cerca de
dez meses, a maioria dos bebés começa a desen-
volver a capacidade de fazer referências sociais,
de entender que seus atos devem levar em conta
o sentimento dos outros. Com a neuroimagiolo-
gia, sabemos que nessa fase estão sendo estabe-
lecidas trilhas neurais vitais entre todas as estru-
turas do sistema límbico, que regula a emoção
e a motivação. Crianças autistas em geral não
desenvolvem tais trilhas.

Mas com a RDI, que usa atividades e exercí-
cios cognitivos para motivar a criança a assimi-
lar comportamentos específicos em vez de rotei-
ros sociais, creio que possamos criar o tráfego
neurológico que estabelece essas trilhas. Não es-
tamos curando o autismo, mas ensinando a inte-
ligência emocional. Se uma pessoa com autismo
pode assimilar a lE, qualquer um pode.

Fique motivado
Richard-BoyatZÍS (reb2@cwru.edu)
é professor e presidente do departamento
de comportamento organizacional da
Weatherhead School of Management da Case
Western Reserve University, em Cleveland.

Todo mundo pode desenvolver sua inteligên-
cia emocional. Basta querer. Muitos executivos,
porém, chegam à conclusão de que sua dose
de inteligência emocional é predeterminada.
Logo, raciocinam: "Se nunca serei bom nisso,
por que tentar?" O xis da questão não é a falta
de capacidade para mudar, mas a falta de moti-
vação para mudar.

O desenvolvimento da liderança não é tão
diferente assim de outras áreas nas quais o indi-
víduo tenta mudar seu comportamento. Basta
olhar para o tratamento do alcoolismo, da de-
pendência de drogas e da obesidade. Todos exi-
gem o desejo de mudar. Num nível mais sutil,
todos exigem uma motivação positiva, e não
negativa. É preciso que a pessoa queira mudar.
Quem sente que vai perder o emprego por
não ter uma boa sintonia com os subordina-
dos pode até agir com empatia ou compaixão
por algum tempo. Mas a mudança movida
pelo medo ou pela negação não costuma durar
muito. Já a mudança movida por esperanças e
aspirações, que é empreendida porque é dese-
jada, é mais duradoura.

Esse negócio de excesso de inteligência emo-
cional não existe. Há, sim, o risco de se concen-
trar demais em apenas um de seus aspectos ou
de abusar dele. Se você, por exemplo, dá uma
ênfase demasiada aos aspectos de iniciativa e
realização da inteligência emocional, você es-
tará sempre mudando coisas na empresa. Nin-
guém terá ideia daquilo que você fará a seguir,
o que seria um tanto desestabilizador para a or-
ganização. Já quem se excede na empatia talvez
nunca consiga demitir alguém. Se você abusa
do trabalho em equipe, talvez nunca promova
a diversidade ou dê ouvidos a uma voz isolada.
Equilíbrio é essencial.
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Treine os
talentosos

(egneurocog
@aol.com) é professor de neurologia clínica
na School of Medicine da New York University
e diretor do Institute ofNeuropsycho/ogy and
Cognitive Performance, em Nova York.

No passado, o interesse primordial da neuropsi-
cologia era o distúrbio cognitivo. Hoje, esse in-
teresse está cada vez mais nas bases biológicas
das diferenças cognitivas em indivíduos sem
anomalias — inclusive diferenças na inteligên-
cia emocional das pessoas.

Até certo ponto, é possível adquirir inteligên-
cia emocional. É como a habilidade matemá-
tica ou musical. Alguém pode virar um músico
mesmo sem aptidão natural? Claro, se estudar
e praticar o suficiente. Mas chegará a ser um
Mozart? Provavelmente não. Da mesma forma,
a l E se desenvolve por meio de uma combi-
nação de dom natural e treinamento. E quem
não possui tal dom provavelmente não vai

adquirir uma inteligência emocional
profunda só por meio de treina-
mento. Tentar incutir IE em alguém
sem aptidão para ela é um exercício
fútil. Acredito que a melhor maneira
de obter líderes emocionalmente in-
teligentes é buscar pessoas que já de-
monstrem as qualidades básicas de-

sejadas. É como age um treinador esportivo. Ele
não treina qualquer pessoa que queira praticar
o esporte, treina quem é naturalmente dotado.
Quem administra uma empresa deveria fazer o
mesmo.

Como identificar os naturalmente dotados?
Diria que é preciso olhar para quem tem um in-
teresse genuíno e instintivo na experiência e no
mundo mental de outras pessoas. É um requisito
indispensável para o desenvolvimento da inte-
ligência emocional. Se falta tal interesse a um
gestor, talvez os recursos de treinamento da em-
presa devessem ser usados em outra pessoa.

Peça opiniões
sinceras

Jung é presidente executiva e
do conselho da Avon Products, com sede em
Nova York.

Na Avon, a inteligência emocional é parte do
DNA. Isso porque manter relacionamentos é
algo vital em todos os estágios de nosso setor. É
algo que começa com os relacionamentos que
nossas vendedoras independentes — 4,5 mi-
lhões no total — têm com suas clientes, sobe
pela alta direção e chega a meu posto. Logo, a
ênfase em IE é muito maior aqui do que em
outras empresas nas quais trabalhei. O ensino
da l E faz parte do treinamento de altos executi-
vos da empresa, e levamos em conta o quesito
inteligência emocional ao avaliar o desempe-
nho do pessoal.

De todos os atributos de um líder, emocio-
nais ou não, a autoconsciência é o mais im-
portante. Sem ela, é impossível sabermos o
impacto que temos sobre os outros. Na presi-

Meus filhos são parte de meu
feedback de 360 graus. São
os mais sinceros de todos.

dência da empresa, a autoconsciência é muito
importante para mim. Nessa altura, há menos
gente disposta a me dizer as coisas mais difíceis
de ouvir. Como presidente, tenho um conselho
consultivo — dez pessoas escolhidas a cada ano
nos escritórios da Avon — que me diz o que
vai bem, o que vai mal e o que desandou de
vez. Tudo pode ser dito. Isso me ajuda a estar
conectada com aquilo que as pessoas realmente
pensam e com o impacto de meus atos sobre
elas. Também recorro a meus filhos para uma
avaliação sincera. É possível se inteirar muito
da realidade através do olhar de seus filhos, ob-
servando a maneira como eles reagem e refle-
tem a tudo aquiIo que você diz e faz. Meus filhos
são parte de meu feedback de 360 graus. São os
mais sinceros de todos.

Cresci numa família chinesa muito tradicio-
nal. Meus pais temiam que o modo como fui
criada — submissa, afetuosa, avessa a conflitos
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— prejudicasse minha capacidade de atingir su-
cesso no ambiente de uma grande empresa. Te-
miam que eu não pudesse tomar decisões difí-
ceis. Mas aprendi a ter empatia e, apesar disso,
tomar decisões difíceis, porém certas para a
empresa. Não são habilidades incompatíveis.
Quando a Avon teve de fechar fábricas, por
exemplo, tentei agir com compaixão. Recebi
cartas de colegas atingidos que expressavam
tristeza mas, também, agradecimento pelo tra-
tamento justo. O uso da inteligência emocional
por um líder na hora de tomar decisões difíceis
é importante para seu sucesso — e para o su-
cesso de sua organização.

Ca libre     sua
consciência
HOWOrd Book (hbwork@netsurf.net) é
professor adjunto no departamento de psi-
quiatria da University of Toronto e consultor
organizacional.

A autoconsciência é a principal hábil idade da in-
teligência emocional por trás da boa liderança.
É, muitas vezes, tida como a capacidade de saber
como nos sentimos e por quê, e de entender o
impacto de tais sentimentos sobre nosso com-
portamento. Mas envolve ainda a capacidade
do indivíduo de monitorar e controlar vieses for-
tes mas subliminares que todos nutrimos e que
podem distorcer as decisões que tomamos.

Vejamos, por exemplo, o caso de um diretor
que recentemente veio a mim se queixar da di-
retora de vendas, recém-contratada. Ele a achava

Enquanto a inteligência cognitiva
é determinada ao redor dos dez
anos de vida, a inteligência
emocional evolui com a idade.

insegura, indecisa, hesitante — nem de longe
a essência de um líder. Ao falar com a diretora,
porém, descobri que ela sentia que o chefe es-
tava sabotando a carreira dela. É que o tal diretor
havia sido contratado apenas cinco meses antes
dela e não percebia o quanto sua ansiedade em
agradar o presidente o levava a praticar um mi-

crogerenciamento.Com isso, o diretor estava mi-
nando a independência e a segurança da dire-
tora de vendas. A falta de autoconsciência dele
afetava diretamente o desempenho dela.

Embora tanto a experiência quanto estudos
sobre o tema sugiram que a inteligência emo-
cional seja influenciada pela hereditariedade
e pelo aprendizado, este último tem o maior
peso. Aliás, a ênfase no ambiente é uma das ca-
racterísticas que diferenciam a IE da inteligên-
cia cognitiva ou do Ql. Enquanto a inteligência
cognitiva é determinada ao redor dos dez anos
de vida, a inteligência emocional evolui com
a idade. Logo, é possível adquirir habilidades
de IE como a autoconsciência. Um modo sim-
ples de medir sua autoconsciência é pedir a
um amigo ou colega de confiança que faça uma
lista de seus pontos fortes e fracos. Em sepa-
rado, você faz sua própria lista. Pode ser um
exercício incómodo, mas quanto maior a dispa-
ridade entre sua lista e a de seu colaborador,
maior o trabalho a sua frente.

Detecte sinais
Robert Goffee (rgoffee@london.edu) é
professor de comportamento organizacional
na London Business School e co-fundador da
Creative Management Associates, consultoria
organizacional com sede em Londres.

É preciso certo grau de inteligência emocional
para ser um líder eficaz, mas há casos excepcio-
nais de gente que possui uma IE limitada mas
ainda assim influencia um grupo. O problema é
que essas pessoas não conseguem transferir seu
sucesso para outra organização. A sorte delas
é ter encontrado uma situação na qual sua pai-
xão entrou em sintonia com a da organização,
embora provavelmente não sejam capazes de
repetir o feito em outra empresa. Já o verda-
deiro líder é capaz de se conectar com grupos
diversos de pessoas em variados contextos.

Até certo ponto, um líder desses pode adqui-
rir inteligência emocional. Um elemento da IE
é a capacidade de farejar sinais numa determi-
nada situação e descobrir o que se passa sem
que ninguém abra a boca. Uma pessoa é capaz
de desenvolver essa percepção se ficar exposta
a uma diversidade de pessoas no trabalho e se
tiver motivos para observar suas reacões. O pre-
sidente da Roche, Franz Humer, é perito em de-
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Se desproporcionais, as habilidades
da inteligência emocional podem
interferir em seus relacionamentos.

k. i

tectar pistas sutis e mudanças de opinião subli-
minares. Humer disse a mim e a meu colega
Careth Jones que desenvolveu essa habilidade
ainda jovem, quando trabalhava como guia tu-
rístico. Como dependia de gorjetas, Humer logo
aprendeu a anal isar um grupo de até 100 pes-
soas para descobrir quem tinha maior propen-
são a lhe remunerar. Com isso, podia voltar sua
atenção ao alvo certo (para detalhes sobre esse
exemplo, veja "Why Should Anyone Be Led By
You?" H BR September-October200o).

Sugiro cuidado para não enfatizar demais um
único aspecto da inteligência emocional. Se des-
proporcionais, tais habilidades podem interferir
em seus relacionamentos. Uma pessoa extre-
mamente autoconsciente mas de pouca empa-
tia pode passar por alguém obcecado consigo
mesmo. Se mostrar empatia em excesso arrisca
ser difícil demais de decifrar. Quem é excelente
na autogestão mas não muito transparente pode
parecer falso. Por fim, um líder às vezes precisa
evitar deliberadamente a proximidade excessiva
com os subordinados para poder enxergar todo o
contexto. Um líder emocionalmente inteligente
sabe quando impor limites.

Envolva seus
demónios
DavÍd Gergen dirige o Center for Pu-
blic Leadership da John F. Kennedy School of
Government, do Harvard Universityem Cam-
br/dge, Massachusetts. Foi conselheiro dos
presidentes americanos Nixon, Ford, Reagan
e Clinton.

A história americana não só indica que a inte-
ligência emocional é um ingrediente indispen-
sável da liderança política, mas também que
pode ser aprimorada com o esforço contínuo.
George Washington teve de lutar para con-
trolar o temperamento explosivo antes de se
tornar um modelo para a república. Abraham
Lincoln precisou superar uma profunda melan-
colia para exibir a feição brava e calorosa que

garantiu seu magnetismo. Franklin D. Roose-
velt é um exemplo ainda mais ilustrativo: no
início da idade adulta, parecia despreocupado e
condescendente. Aos 39, contraiu poliomielite.
Tudo indica que foi durante os sete anos de
luta que se seguiram a tal fato que ele se trans-
formou num líder com empatia, paciência e
autoconsciência.

Richard Nixpn achou que seria capaz de se
transformar durante seus próprios anos de cal-
vário — e de fato teve progressos. Mas foi in-
capaz de controlar totalmente seus demónios,
que no final o derrubaram. Outro a lutar para
adquirir autocontrole foi Bill Clinton. Fez pro-
gressos, embora não tenha selado por completo
seu caráter, pagando caro por isso. Na busca da
autoconsciência e do autocontrole, nem todo
mundo sai vitorioso. O que se ouve desde o
tempo dos gregos é que todo líder deve tentar
controlar suas próprias paixões antes de sonhar
em comandar as paixões dos outros.

Autor consagrado, o rabino Harold Kushner
argumenta que os elementos de egoísmo e da
agressão presentes em quase todos nós — e nos-
sas batalhas para superá-los — são justamente
o que constitui uma liderança superior. No livro
Living a Life That Matters, Kushner escreve sobre
o tormento pessoal de líderes desde Jacó, que
toda noite lutava com um anjo, a Martin Luther
King, J r., que tentou eliminar suas fraquezas ao
mesmo tempo que purificava a alma de seu país.
"Pessoas boas fazem coisas más", conclui Kush-
ner. "Se não sentissem a tentação doyetzer ha'ra
[inclinação para o mal], talvez fossem incapazes
de fazer tudo que fazem de bom."

Baixe a guarda
Sidney Harman (sharman@harman.
com) é presidente do conselho e fundador
da Harman Internationa/ Industries, em Wa-
shington, D.C.

Oito anos atrás, adquirimos a Becker Radio
(hoje Harman/Becker) para poder desenvolver
os sistemas de painel de navegação e comunica-
ção que hoje constituem o grosso de nossa ati-
vidade. Numa reunião na Becker, vá rios dos en-
genheiros de lá disseram que nossa única saída
para assumir a liderança na arena emergente
do "infotenimento" era abandonar o sistema
analógico, testado e aprovado, e criar sistemas
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digitais totalmente novos — uma proposta de
alto risco para nossa empresa.

Na volta, convoquei nossos principais exe-
cutivos para discutir essa radical ideia. Rumei
para a reunião com uma noção vaga de como
deveríamos agir. Eram patentes a ansiedade e
o ceticismo no grupo, que temia colocar a em-
presa em jogo ao optar pela via digital. Percebi
que para provocar o raciocínio criativo de que
precisávamos teria de baixar a guarda e me co-
locar na posição possivelmente constrangedora
de lançar ideias prematuras, e até equivocadas.
Garanti ao grupo que tudo que fosse dito ali
ficaria entre nós. Nossa discussão durou de seis
a sete horas. Ao me abrir aos colegas, e estimu-
lar todos a pensar sem amarras e a improvisar,
ajudei a gerar uma perspectiva nova, que ne-
nhum de nós trouxera à reunião: alocar todos
os recursos da empresa para a via digital, agili-
zar a transformação eliminando hierarquias e
silos e removendo barreiras entre as funções.

Hoje, nossa receita se aproxima dos US$ 3 bi-
lhões e a cotação de nossas acões nunca esteve
tão alta. Não estaríamos aqui se não tivéssemos
dado o radical passo concebido naquela reunião.
E aquele plano não teria brotado se eu tivesse
sido incapaz de reconhecer e reagir à apreensão
do grupo e a motivar o raciocínio criativo cole-
tivo. O líder que usa a inteligência emocional
para catalisar o raciocínio criativo se submete ao
grupo mas eleva a empresa para atingir metas
que de outra forma ela não alcançaria.

Monitore sua
cultura
Janja Lalích (jlalich@csuchico.edu) é
professora assistente de sociologia na Califór-
nia State University, Chico, e especialista em
cultos.

O líder de um culto não tem nenhum segredo
espetacular. Sabe apenas vender sua imagem
e suas promessas e como atingir um público
receptivo. Tem o dom de influenciar ou, para
sermos mais precisos, de manipular os seguido-
res. Para tanto, conta com a aguçada habilidade
de perceber a vulnerabilidade e os anseios dos
outros — de saber o que as pessoas querem.

Para manipular, uma saída encontrada pelo
líder de culto é explorar a ânsia do seguidor de
pertencer a algo maior que si mesmo. Esse desejo

A diferença entre a tática de um
líder convencional para influenciar
seus seguidores e a de um líder
de culto pode ser sutil.

leva o seguidor a imputar ao líder atributos que
este na verdade não possui. Disso pode nascer
um contágio grupal, uma mentalidade de crença
total. Os seguidores podem então cair no que
denomino obediência acrílica, jamais questio-
nando a palavra do líder. Quando os seguidores
dão ao líder esse grau de poder, o risco é óbvio.

Um líder de culto sabe ainda como convencer
seus seguidores de que suas ideias são as deles,
dos seguidores. Uma vez que o seguidor se apro-
pria das ideias, fica difícil para ele se desenredar
da mensagem do líder. Um líder pode, por
exemplo, exagerar sua própria importân-
cia. Na década de 8o, o popular guru
oriental Bhagwan Shree Rajneesh, radi-
cado no estado americano do Oregon, se cer-
cava de seguranças armados. Esse aguçado sen-
tido de necessidade de segurança levou alguns
dos seguidores de Rajneesh a promover ativida-
des perigosas e anti-sociais no afã de proteger e
defender seu ashram e seu líder.

Os líderes de cultos dificultam a dissidência.
Montam sistemas interligados de influência e
controle que mantêm os seguidores obedien-
tes e impedem que pensem sobre suas próprias
necessidades. Um líder de culto pode oferecer
"recompensas"— às vezes materiais, com mais
frequência efémeras — que mantêm os segui-
dores apegados ao líder e às metas da organi-
zação. A diferença entre a tática de um líder
convencional para influenciar seus seguidores
e a de um líder de culto para manipular seu re-
banho pode ser sutil. Às vezes, a única diferença
é a intenção. Por vezes, não há diferença.

Encontre sua voz
George foi presidente execu-

tivo e do conselho da Medtronic, empresa de
tecnologia médica de Minneapolis.

A autêntica liderança começa com a autoconsci-
ência, ou o conhecimento profundo de si mesmo.
Autoconsciência não é algo que nasce com a
gente, mas que se desenvolve ao longo da vida.
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É conhecer nossos pontos fortes e fracos, nosso
propósito na vida, nosso valores e motivações, e
como e por que reagimos de determinada forma
a determinadas situações. É algo que requer uma
bela dose de introspecção e capacidade de inter-
nalizarofeedbackde outras pessoas.

Ninguém nasce líder. Para nos tornarmos os
líderes que gostaríamos de ser, é preciso um
empenho consciente. É preciso anos de trabalho
árduo e a capacidade de aprender com difi-
culdades e decepções extremas. Na luta para
progredir, muitos aspirantes a líder tentam
pular essa etapa crucial do desenvolvimento.
Há quem realmente chegue ao topo de uma
empresa por pura determinação e empenho.
No entanto, ao assumir o trono, tal pessoa pode
ser bastante destrutiva, pois não se ateve ao
duro trabalho do desenvolvimento pessoal.

Para disfarçar suas carências, esses líderes
tendem a se isolar. Em vez de se abrir para os
outros,cultivam uma imagem ou persona. Mui-
tas vezes, adotam o estilo de outros líderes.

Um líder que busca realizações para com-
pensar uma deficiência de caráter ou pelo de-
sejo de engrandecer a própria pessoa, por exem-
plo, pode assumir riscos excessivos em nome
da organização. Pode até se julgar importante
a ponto de colocar seus interesses acima dos da
organização.

A autoconsciência e outras habilidades da
inteligência emocional vêm naturalmente para
alguns, ou nem tanto para outros. Mas são tra-
ços que se pode adquirir. A meu ver, uma das
técnicas mais úteis para o desenvolvimento da
autoconsciência é a meditação. Num fim de se-
mana em 1975, minha mulher me arrastou sob
protestos a um curso de meditação transcen-
dental. Desde então, medito 20 minutos duas
vezes por dia. A meditação me deixa mais
calmo, mais centrado e mais capaz de discernir
o que é de fato importante. Um líder, pela pró-
pria natureza da posição, sente extrema pressão
para se manter a par das inúmeras vozes que
pedem sua atenção. Com efeito, muitos líderes
perdem o rumo. É só com uma profunda auto-
consciência que podemos encontrar nossa voz
interna e ouvir o que ela diz.

Saiba a
partitura
Michael Tilson Thomas é o diretor
musical da Orquestra Sinfônica de San Fran-
cisco.

A autoridade de um maestro repousa em duas
coisas: na confiança da orquestra de que o regente
tem um conhecimento iluminado de toda a parti-
tura e na fé da orquestra de que o regente tem um
bom coração, que busca inspirar todos a produzir
uma música superior, generosa, sincera.

Regentes da velha guarda gostavam de ter o
controle em suas mãos o tempo todo. Eu não.
Às vezes lidero. Noutras, digo: "Agora, violas, o co-
mando é seu. Ouçam os demais e descubram como
executar essa frase". Minha intenção não é treinar
os músicos ao estilo militar, para que toquem exata-
mente ao mesmo tempo. Minha ideia é incentivá-
los a tocar como se fossem um só, o que é dife-
rente. Oriento o desempenho, mas estou ciente de
que a execução é deles. Os músculos são deles, a
alma é deles. Minha função é contribuir para que
a execução seja convincente e natural para eles,
mas também parte de um propósito maior.

Minha abordagem é estar em sintonia com
aqueles com quem trabalho. Se vou reger um
conjunto pela primeira vez, tento associar o que
desejo que os músicos façam a seus grandes
feitos anteriores. Se estiver conduzindo minha
própria orquestra, posso ver no corpo e no rosto
dos músicos qual seu estado de espírito naquele
dia, e fica bem claro quem pode precisar de um
estímulo, quem pode precisar de um freio.

A objetividade e a perspectiva que tenho por
ser a única pessoa que está apenas ouvindo são
coisas muito fortes. Tento usar tal perspectiva
para ajudar o grupo a cumprir seu objetivo.

Seja sincero
Carol BartZ (carol.bartz@autodesk.com)
é presidente executiva, presidente do conselho
e diretora geral da Autodesk, fabricante de
software de desenho gráfico e de conteúdo
digital de San Rafael, Califórnia.

Uma amiga precisou passar seis meses em
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outro estado a trabalho. Ela tinha um cachorro
velho, doente,já quase sem pêlo. Era muito que-
rido, mas não poderia ir junto. Suas alternativas
eram deixar o pobre animal num canil, a um
custo altíssimo, ou aliviá-lo de seu óbvio sofri-
mento. Os amigos aconselhavam o canil, mas
pelas costas ridicularizavam a opção. Ela me
perguntou o que eu achava. Disse, gentilmente
mas sem rodeios, que ela deveria sacrificar o
cão em vez de gastar para mante-lo num local
no qual ele sofreria e no qual talvez acabasse
morrendo. Minha amiga ficou furiosa. Deixou
o cão num canil e foi fazer o trabalho. Quando
voltou, o cachorro estava à beira da morte e teve
de ser sacrificado. Pouco tempo depois, ela me
procurou e disse: "Você foi a única que falou a
verdade". Ela acabou grata pelo fato de que eu
tinha me importado o bastante para lhe dizer
o que achava ser o melhor, ainda que na época
isso a tenha magoado.

Essa história veio comprovar uma tese que
tem me mantido firme no comando de minha
empresa. Empatia e compaixão precisam do
contrapeso da sinceridade. Já chamei indiví-
duos em minha sala para pedir que lidassem
com certos problemas pelo bem deles próprios
e de sua equipe. Quem está disposto a aprender
costuma dizer: "Nossa, ninguém nunca me avi-
sou". Já quem não está disposto está no lugar
errado — e é instado a se retirar em nome do
bem comum.

Aposte na
gemba
HÍrotaka Takeuchí é diretor da Gra-
duate School of International Corporate Stra-
tegy, da Hitotsubashi University, em Tóquio.

Autoconsciência, autocontrole, empatia, humil-
dade e outros traços da inteligência emocional
são de particular importância na Ásia. Fazem
parte da ênfase confucionista no wa, ou harmo-
nia social. Quando começaram a surgir tradu-
ções de obras sobre inteligência emocional no
Japão, a reação dos japoneses foi: "Já sabemos
disso. Na verdade, estamos tentando ir além".
Tamanha foi nossa atenção ao wa que monta-
mos uma estrutura supersensível de gentilezas
sociais, na qual todos buscam o consenso. Na
hierarquia japonesa, todo mundo conhece seu

lugar, de forma que ninguém nunca é humi-
lhado. Esta supersensibilidade social — em si
uma forma de inteligência emocional — pode
levar as pessoas a evitarem conflitos. Mas o con-
flito é muitas vezes o único modo de chegar
à gemba — a linha de frente, onde a ação real-
mente está, onde reside a verdade.

Logo, uma gestão eficaz muitas vezes não de-
pende de resolver conflitos com serenidade e
perspicácia, nem de fugir deles, mas de encará-
los na gemba. O líderes mais eficazes do Japão
fazem ambas as coisas. O melhor exemplo é
Carlos Chosn, da Nissan. Ghosn não só teve a
habilidade social de ouvir as pessoas e fazer
com que comprassem suas ideias, mas também
ousou desafiar a hierarquia corporativa e in-
centivar gente de todos os níveis da organiza-
ção a oferecer sugestões para problemas opera-
cionais, organizacionais e até interpessoais —
ainda que isto gerasse conflito. Com o pessoal
livre para opinar, pipocaram soluções para os
problemas.

Equilibre a
carga
Linda Stone (Hnda@lindastone.net) foi
diretora de estratégia e iniciativas setoriais da
Microsoft em Redmond, Washington.

Inteligência emocional é algo poderoso — e
por isso pode ser perigosa. Empatia, por exem-
plo, é uma extraordinária ferramenta para o cul-
tivo de relacionamentos, mas deve ser usada
com maestria ou pode causar sérios danos à
pessoa que a pratica. Em meu caso, o excesso
de empatia causou danos físicos. Em maio de
2000, Steve Ballmer me encarregou de reer-
gueres relacionamentos setoriais da Microsoft,
posto ao qual às vezes eu me referia como o de
diretor de "escuta". O cargo era parte ombuds-
man, parte criador de novas iniciativas, parte
identificador de padrões e parte encarregado
de respostas rápidas. Nos primeiros meses —
quando as críticas à empresa atingiam o pico
— ficou claro que a posição era um pára-raios.
Eu me pus a ouvir e a fazer reparos onde fosse
possível.

Em poucos meses, estava exaurida pelo es-
forço. Tive um considerável aumento de peso.
Através de exames médicos, descobrimos que

26 HARVARD BUSINESS REV1EW



L iderança emoc iona l

a causa provável fora um desequilíbrio hor-
monal provocado em parte por estresse e in-
sónia. Absorver as queixas de todo mundo, tal-
vez de forma extrema, acabara comprometendo
minha saúde. Foi um sinal de alerta: precisava
reformular o cargo.

Meu foco passou a ser conectar aqueles que
precisavam trabalhar juntos para solucionar
um problema, em vez de tentar apagar sozinha
todos os incêndios. Convenci pessoas-chave na
empresa a ouvir e a trabalhar diretamente com
gente importante de fora da empresa, mesmo
em casos em que o pessoal interno a princípio
duvidava da necessidade dessa conexão direta.
De certa forma, moderei minha empatia e avan-
cei na construção de relacionamentos. No final,
com um uso mais sábio e equilibrado da empa-
tia, tornei-me mais eficaz e menos estressada
no cargo.

Questione a
autoridade

Heífetz (ronald_heifetz@
harvard.edu) é co-fundador do Centerfor Pu-
blic Leadership da John F. Kennedy School of
Covernment da Harvard University, em Cam-
bridge, Massachusetts, e sócio da consultoria
Cambridge Leadership Associates, também
em Cambridge.

Inteligência emocional é um fator necessário à
liderança, mas não suficiente. Muita gente tem
algum nível de l E e pode de fato demonstrar
empatia por seus seguidores e levá-los a agir;
um punhado pode até gerar grande autoridade
carismática. Mas diria que se estiver usando a
inteligência emocional apenas para ganhar au-
toridade, formal ou informal, isso não é liderar.
O que está fazendo é usar tal inteligência para
detectar o que as pessoas querem e manipular
tais anseios para ganhar autoridade e influên-
cia. Respostas fáceis convencem.

Já a liderança alia a inteligência emocional
à coragem de levantar questões difíceis, de
desafiar noções estabelecidas sobre estraté-
gia e operações, e de correr o risco de perder
o aval das pessoas. Exige o compromisso de
servir os outros. Exige tarimba no raciocínio
diagnóstico, estratégico e tático. Exige a co-
ragem de ir além da superfície e encarar a

dura realidade, exige a coragem de suportar
a pressão e a dor.-

David Duke, por exemplo, realizou o feito ex-
traordinário de convencer os membros da Ku
Klux Klan a sair de espaços abertos e ocupar os
salões de conferência de hotéis. Duke usou sua
considerável inteligência emocional e a empa-
tia com seus seguidores para tocar num nervo
que causaria a mobilização deles. Mas não
tocou na verdadeira ferida. Não indagou se
o programa de fato resolveria o problema do
grupo. De que forma a criação de estrutura so-
cial de supremacia branca daria a seu público a
auto-estima que lhe faltava? De que forma isso
solucionaria o problema da pobreza, do alcoo-
lismo e da violência familiar que corrói nosso
sentido de valor próprio?

A exemplo de Duke, muita gente com alta
inteligência emocional e autoridade carismá-
tica não tem interesse em lançar perguntas que
toquem fundo, pois é alto o ganho emocional
que obtêm com sua legião de adoradores. Para
eles, esse é o fim em si. Estão satisfazendo seus
próprios anseios e vulnerabilidades: a necessi-
dade de serem aceitos; a necessidade de poder

Muita gente com alta inteligência
emocional não tem interesse
em lançar perguntas que
toquem fundo.

e controle; ou a necessidade de ser necessário,
de se sentir importante — o que os deixam vul-
neráveis à megalomania. Mas isso não é uma
liderança primai. É um desejo primai de autori-
dade. Manter a própria primazia ou a própria
posição não é, em si, liderança, por mais ins-
pirador que possa parecer. Ganhar autoridade
primai é relativamente fácil.

Reprint R0401 B-P
Para pedidos, veja página 99.
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Ronald Heífetz (ronald_heifetz@
harvard.edu) é co-fundador do Center for Pu-
blic Leadership da John F. Kennedy School of
Government da Harvard University, em Cam-
bridge, Massachusetts, e sócio da consultoria
Cambridge Leadership Associates, também
em Cambridge.
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dura realidade, exige a coragem de suportar
a pressão e a dor.-

David Duke, por exemplo, realizou o feito ex-
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Klux Klan a sair de espaços abertos e ocupar os
salões de conferência de hotéis. Duke usou sua
considerável inteligência emocional e a empa-
tia com seus seguidores para tocar num nervo
que causaria a mobilização deles. Mas não
tocou na verdadeira ferida. Não indagou se
o programa de fato resolveria o problema do
grupo. De que forma a criação de estrutura so-
cial de supremacia branca daria a seu público a
auto-estima que lhe faltava? De que forma isso
solucionaria o problema da pobreza, do alcoo-
lismo e da violência familiar que corrói nosso
sentido de valor próprio?

A exemplo de Duke, muita gente com alta
inteligência emocional e autoridade carismá-
tica não tem interesse em lançar perguntas que
toquem fundo, pois é alto o ganho emocional
que obtêm com sua legião de adoradores. Para
eles, esse é o fim em si. Estão satisfazendo seus
próprios anseios e vulnerabilidades: a necessi-
dade de serem aceitos; a necessidade de poder
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neráveis à megalomania. Mas isso não é uma
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dade. Manter a própria primazia ou a própria
posição não é, em si, liderança, por mais ins-
pirador que possa parecer. Ganhar autoridade
primai é relativamente fácil. v

Reprint R0401B-P
Para pedidos, veja página 99.

DENTRO DA MENTE DO LÍDER JANEIRO 2004 27




