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Liderança adquirida

Yan Boechat Ensinar pessoas comuns a se tornarem líderes carismáticos
é a nova coqueluche do mundo corporativo

NUNCA O TEMA liderança esteve tão em
voga quanto nesses anos de sucessos fu-
gazes, bolhas digitais e ameaças à ordem
econômica estabelecida, nem mesmo nos
períodos das grandes guerras. Em uma
onda semelhante ao "faça você mesmo",
que transformou a música popular na
década de 70 e incentivou gente pouco
talentosas a se transformarem em gran-
des astros, agora consultores, escolas de
negócio e mesmo grandes companhias
garantem ter encontrado o caminho

para transformar qualquer profissional
em líder carismático. Baseado grande
parte em elementos da psicologia com-
portamental, esse modelo de liderança
moderno está se expandindo com
grande rapidez no mundo corporativo.
Como resultado, um número cada vez
maior de companhias - sejam elas na-
cionais ou internacionais - está inves-
tindo alguns milhões de dólares todos
os anos na expectativa de transformar
seus executivos em líderes.

Não existe uma estimativa exata de
quanto esse mercado movimenta no Brasil,
mas, por certo, não fica distante da casa das
centenas de milhões de reais. No início de
maio, um evento internacional sobre o as-
sunto mostrou a força com que essa ten-
dência tem se espraiado entre companhias
dispostas a se alinhar às modernas pana-
céias de gestão. Durante dois dias, cerca de
300 executivos — ao preço de R$ 2,9 mil a
cabeça - se reuniram em um hotel em São
Paulo para ouvir os principais gurus brasi-
leiros e estrangeiros em desenvolvimento
de liderança. Apenas nesse seminário, o or-
ganizador arrecadou algo próximo a R$
900 mil, sem contar os patrocínios.

É pouco quando comparado ao inves-
timento feito por grandes empresas brasi-
leiras para fazer de seus executivos verda-
deiros líderes. A Telemar, por exemplo,
investiu R$ 11 milhões na sua Academia de
Liderança nos últimos três anos. A área de
abastecimento da Petrobras - que envolve
todos os negócios da companhia exceto
pesquisa e exploração - destina cerca de
US$ l, 7 milhão ao ano em programas de
liderança. "Há uma procura por esse tema
que ainda não havíamos visto", diz o pro-
fessor Léo Fernando Bruno, da Fundação
Dom Cabral (FDC), a instituição de ensino
que oferece a maioria dos cursos de lide-
rança nas companhias brasileiras. Hoje,
cerca de 50% dos cursos dados dentro das
empresas pela FDC estão ligados direta ou
indiretamente ao tema. Há dois anos, eles
não chegavam a 10%.

Bom camarada
Todas querem afastar seus executivos do
estereótipo do chefe autoritário, que
apenas delega funções, não ouve seus su-
bordinados e os trata com desdém sem
reconhecer os pontos positivos. O líder
moderno, apregoado por esse modelo, é
aquele que consegue mobilizar e influen-
ciar a equipe sem usar o poder de sua au-
toridade o tempo todo. "O líder de hoje
entende as necessidades de seus comanda-
dos, faz uma equipe trabalhar como um
verdadeiro time", diz Paul Hersey, uma es-
pécie de papa da nova tendência.

Foi Hersey, um ex-jogador de bas-
quete universitário, quem formatou as ba-
ses do modelo de liderança que se tornou
uma coqueluche do mundo empresarial.
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Cientista comportamental, há mais de duas
décadas ele criou um gráfico que traduz
toda sua teoria a respeito de liderança.
Trata-se de uma curva que mostra quatro
diferentes perfis que devem ser adotados
pelos novos líderes. De acordo com o tipo
de comandado com que lida, deve-se usar
com mais ou menos intensidade a autori-
dade ou a camaradagem. Fez tanto sucesso
que hoje, onde quer que esteja, sua mão
esquerda está sempre ornamentada com
um anel de 3 centímetros de diâmetro re-
presentando o famoso gráfico.

Hersey fez fortuna com um modelo
que se assemelha muito ao estereótipo do
oficial "boa-praça" do Exército americano
da Segunda Guerra Mundial. Talvez a me-
lhor representação desse modelo seja o ma-
jor Richard Winters, comandante da com-
panhia de pára-quedistas Easy, que teve sua
campanha européia retratada pela série te-
levisiva Band of Brothers. Todos os elemen-
tos desse modelo que estão sendo ensina-
dos aos executivos que comandam as
empresas 60 anos após o fim do maior
confronto armado do século 20 estão no
major Winters vivido pelo ator americano
Damian Lewis. "Eu, de fato, nada inventei",
afirma Hersey. "Apenas reuni pontos do

A escola de formação de líderes de Paul Hersey está espalhada por 125 países

senso comum que podem fazer de qual-
quer pessoa um verdadeiro líder." Com
base nessa idéia, Hersey fundou o Center
for Leadership Studies, com sede na Cali-
fórnia, Estados Unidos, e com escritórios
em 125 países espalhados pelo mundo,
dois deles no Brasil.

Estereótipos à parte, o fato é que o
novo modelo de liderança parece ter se
adequado com perfeição aos anseios de
companhias e executivos vivendo em mo-
mentos de mudanças aceleradas nos clássi-
cos modelos de negócios. "É o reflexo de
um período em que se busca o lucro má-
ximo a todo custo", afirma o presidente
do Fórum Mundial de Liderança, organi-
zado pela Unesco, Adel Safty (veja entre-
vista na página seguinte). "Nessa competi-
ção agressiva, compra-se tudo que possa
parecer eficaz, mesmo a ilusão de que é
possível criar líderes por meio de modelos
preestabelecidos", diz ele.

A Petrobras decidiu apostar nas técni-
cas de formação de líderes por acreditar
que seu negócio passava por uma grande
transformação e que seus executivos preci-
savam mudar também. "Necessitávamos
modernizar a gestão e é impossível negar
que a decisão de investir em liderança não
teve relação com o canto da sereia de um
assunto que todos estavam falando", afirma
o gerente de Recursos Humanos da divisão
de abastecimento da estatal, Ivanildo Al-
meida. Assim como a maioria das empresas

que investem na formação de líderes, a Pe-
trobras também não consegue mensurar o
retorno efetivo desse investimento. Mas, de
forma empírica, a companhia garante que
os resultados são positivos. "Os frutos estão
surgindo e está claro para nós que precisa-
mos de lideres, não de simples gestores",
diz Ivanildo Almeida.

O Departamento de Recursos Huma-
nos da Telemar também não consegue pro-
var aos acionistas com dados objetivos o re-
torno do investimento em sua Academia
de Liderança. Mas vai continuar injetando
dinheiro em seus programas de formação
de líderes porque acredita ser possível criar
um modelo de comportamento homogê-
neo, que permita azeitar as engrenagens da
companhia. "Somos o conjunto de 16 em-
presas e foi necessário criar um perfil de li-
derança único para que pudéssemos nos
integrar", afirma o diretor de Recursos Hu-
manos da Telemar, Júlio César Fonseca.

Subjetivo em sua essência, os modelos
de liderança que agora pipocam em escolas
de negócios mundo afora provavelmente
jamais poderão ser avaliados de forma
concreta. Mas, em um momento de incer-
tezas sobre que caminhos seguir em um
ambiente corporativo cada vez mais com-
petitivo, também não causa estranheza o
crescimento de uma ferramenta de gestão
que promete, no fundo, humanizar as rela-
ções entre chefes e subordinados. É tudo
uma questão de comportamento.

Fonte: Foco, ano 2, n. 23-especial, p. 94-95, 20 maio 2005.




