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Os líderes valorizam o trabalho em equipe e apóiam o aprendizado e a iniciativa. Eles não abrem 
mão da ética por objetivos de curto prazo  
 
O gerente recebe a proposta de um subordinado, que demonstra como aumentar os lucros da 
empresa. Mesmo achando-a inovadora e consistente, ele cria uma forte resistência à novidade, 
seja porque ela implica muitas mudanças na estrutura da organização, ou porque, caso houvesse 
algum fracasso, ele seria responsabilizado. Ou pior – se a idéia desse certo, o funcionário poderia 
tomar seu espaço. De qualquer forma, ele se sente inseguro.  
 
Esse exemplo é muito comum no atual contexto dos negócios, em que se exige do profissional um 
estilo de liderança que o torne capaz de trabalhar em condiç ões de ambigüidade e incerteza 
crescentes. A maneira tradicional, baseada em hierarquia, controle e acomodação ao conhecido, 
tornou-se ultrapassada e é contrária à sobrevivência e à evolução da organização.  
 
Segundo pesquisa da Harvard Business School, uma cultura forte e flexível, baseada em valores 
compartilhados, levaram algumas empresas americanas a, num período de 11 anos, faturarem 
quatro vezes mais, criarem sete vezes mais emprego, terem suas ações aumentadas 12 vezes 
mais rápido e obterem lucratividade 750% superior às com cultura rígida e autoritária. Outro 
estudo mostrou que cada valor limitante de uma empresa centralizadora pode aumentar os custos 
em até 7%.  
 
Para sustentar as mudanças necessárias, é necessário uma transformação pessoal dos níveis 
superiores das organizações, que capacite os profissionais a responder, e não a reagir aos 
desafios. Reagir é o fundamento da impulsividade ou da acomodação, de acordo com padrões 
limitadores do passado – é “dirigir olhando pelo retrovisor”. Responder é a base da 
responsabilidade, agindo de forma consciente, com referência no presente (abertura) e no futuro 
(visão). 
 
 Líderes responsáveis discernem as ameaças imaginárias (modelos mentais pessoais) das reais 
(questões objetivas) e assim enxergam oportunidades e criam uma visão motivadora. Valorizam o 
trabalho em equipe e apóiam o aprendizado e a iniciativa. Não abrem mão da ética por objetivos 
de curto prazo, pois sabem que a missão da empresa vai além dos resultados financeiros.  
 
No primeiro estágio da mudança – transformação pessoal – os novos líderes têm de encarar seus 
medos e se tornar mais autênticos, aprendendo a questionar verdades estabelecidas e práticas 
que limitam a evolução da empresa. Por exemplo, libertam-se do pressuposto de que para 
crescerem e estarem “bem na foto” e precisam ser viciados em trabalho. Eles se tornam líderes 
facilitadores. Entre os desafios estão: ter clareza e apoiar os valores no trabalho, estabelecer uma 
missão e uma visão pessoal e alinhá-las com as da empresa, saber gerenciar a transição – isso é, 
libertar-se das atitudes de gerente e apoiar as de líder – e ter as competências para lidar com o 
estresse. 
 
No segundo estágio – competência emocional – eles aprendem a se conectar com os seus colegas 
para fortalecer o espírito de equipe e de coesão interna. Tornam-se líderes colaboradores. Para 
isso, aprendem as habilidades do líder-coach, como a capacidade de escutar de forma ativa e de 
fazer perguntas desafiadoras (sem oferecer respostas prontas). 
 
Parece muito trabalhoso? O fato é que enquanto muitos dirigentes estão paralisados pelas 
possíveis conseqüências das mudanças listadas acima, principalmente sobre o seu estilo de 
gestão, seus competidores podem ter reconhecido serem elas o elemento chave para criar 
organizações eficientes e de sucesso financeiro. Lembre-se: não são as organizações que se 
transformam, mas as pessoas.  
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