
O LÍDER

Os papéis da liderança não são exercidos ape-
nas dentro das organizações, mas sim (e prin-
cipalmente) fora delas. Dentre os princípios
de gestão pregados por Anthony Juran, cé-
lebre guru da qualidade, um deles considero
fundamental, como papel de um líder efi-
caz, que é o de desenvolver pessoas.

Sem desenvolver as pessoas, as organi-
zações não conseguirão encontrar o caminho
do sucesso e da melhoria. Neste momento,
voltamos a falar das pessoas e das organi-
zações e batemos na tecla da importância
estratégica de Recursos Humanos como fun-
ção, independente da empresa possuir uma
área ou divisão de RH. E este papel de de-
senvolver pessoas, ou talentos, ou compe-
tências deve ser internalizado no dia a dia
do líder, quer na organização ou fora dela.

Desenvolver pessoas não reside apenas no
fato de treiná-las, mas também:
• Fazendo com que se sintam valorizadas
em seu trabalho;
• Capacitando-as para o trabalho através do
aumento de sua competência;
• Educando-as no aspecto ético da organi-
zação;
• Criando um clima onde elas se sintam mo-
tivadas para o trabalho; e



CONTEMPORÂNEO

• Satisfeitas com o resultado dele, que con-
tribui para o sucesso da organização.

Aqui também é necessária a adoção de
paradigmas como:
• Estilos de chefia baseado na autoridade,
mas também na maturidade pessoal e pro-
fissional do subordinado.
" Mostrar o trabalho como algo que contribui
para a missão e política organizacional e não
apenas o mero cumprimento de uma tarefa.
• Aprender a colher, a longo prazo, além de
resultados imediatos e exercitar o grupo para tal.

Esta prática de liderança pode ser avalia-
da e percebida das seguintes maneiras:
• Pelo reconhecimento das aptidões e l imi -
tes do grupo.
• Pelo incentivo ao treinamento e desen-
volvimento de competências não apenas téc-
nicas, mas também interpessoais.
• Pelo clima interno de valorização dos
acertos.
• Pelas avaliações de desempenho periódi-
cas para treinar e desenvolver, e não para re-
compensar.
• Pela empregabilidade que o grupo adqui-
re e sua opção em se manter na organização.

No exercício deste papel, o líder estará
desenvolvendo ferramentas gerenciais ade-
quadas para tal, monitorando-se através de
questões sobre a organização e seu estilo
pessoal que devem ter respostas af irmati-
vas como:
• Em nossa organização as pessoas sentem
valorizadas e reconhecidas?
• Compe tênc ias são i d e n t i f i c a d a s ,
monitoradas e desenvolvidas?
• A sistemática de monitoramento de de-
sempenho existe? É aceita pelo grupo?
• Os erros são tratados: a) buscando a so-
lução dos problemas e analisando suas cau-
sas ou b) simplesmente buscando culpados?
(neste caso a resposta adequada é "a").
• Conflitos são tratados com naturalidade
e o respeito entre os envolvidos é mantido?

Certa vez, estudando o comportamento
o r g a n i z a c i o n a l através das pessoas e
correlacionando as saúdes organizacionais



com as saúdes humanas, entendi a relação
entre a liderança e a saúde famil iar nas orga-
nizações e descobri a lgumas práticas podem
ajudar na prática deste papel:

1°.) Incentive um ambiente adulto: esti-
mule pesquisar o clima interno quanto à im-
pressão dos funcionários em termos de:
• Relacionamento com a chefia
• Oportunidades de crescimento
• Disseminação de informações
• Relacionamentos cruzados e pares etc..

2°.) Aprenda a dar e receber feed back.
existe técnica para se dar e receber feed back;
ele é específico, descritivo, identificável e a
mudança pode ser percebida em situações fu-
turas e similares.

3°.) Promova reuniões produtivas: o tra-
balho é nosso brinquedo mais importante;
treine as pessoas para aprenderem a traba-
lhar com agenda e pauta de reuniões; adqui-
ra o hábito de i n i c i a r reuniões na hora
marcada e termina-las como tal; e sempre
com ações documentadas adequadamente.
/sto ajudará as pessoas a perceberem sua
participação, se sentirem reconhecidas e co-
bradas e seu tempo não desperdiçado.

4°.) Reconheça os esforços positivos: crie
um sistema eficaz de avaliação de desempenho
que permita um relacionamento e contrato de
desempenho franco onde avaliador e avaliado
sabem exatamente o que será verificado. Apren-
da a trabalhar os erros de forma construtiva,
ensinando o discernimento as pessoas e apro-
veitando o conhecimento, a técnica e a experi-
ência do grupo - a gestão do conhecimento.

5°.) Trabalhe o "pai adulto" nunca o "pai
crítico ou pai protetor", evite birras e ma-
nhas, mágoas, discussões sem fundamentos
entre sua equipe; atue de forma serena e

focada nos objetivos do grupo - e lembre-
se: em qualidade não se fala das pessoas, se
fala para as pessoas (Claus Möller). Não es-
pere que elas sejam treinadas em competên-
cia, treine-as,

6°.) Seja um verdadeiro "pai": esteja em
casa quando necessário; se faça presente, seja
amigo, ouça as pessoas; diga "sim" ou "não"
em nome da verdade mesmo que isto seja
difícil (não falte com a verdade); não ensine
que "o bicho papão vem pegar" ou "você será
castigado se..." - clima de ameaça gera medo
e inibe a criatividade, mata o respeito e as-
sassina a auto estima.

Finalmente, como tudo é uma questão de
atitude e "... a excelência é fruto do hábito
(Aristóteles)"pratique o hábito de desenvol-
ver pessoas e você verá os resultados em
qualquer ambiente onde estiver.


