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Existe distinção em management e liderança? 
 
Todas as cores tendem a concordar na escuridão  
 
Na sua opinião, qual o principal papel e contribuição de um gerente? 
 
Alcançar resultados? E para isso ser excelente no planejamento, no controle de orçamento, na 
organização de seu time, no controle de processos e na solução de problemas? 
 
Ou ser um produtor de mudanças, criador de permanente insatisfação com o status atual, e 
formulador de abordagens criativas e modernas para tornar a empresa mais competitiva? 
 
John Kotter, professor de Liderança da Harvard Business School, para mim, o mais brilhante 
palestrante do The 4th International Competency Conference, realizado em Londres em outubro 
passado, abordou essas questões de forma inteligente, agressiva e bem humorada. 
No seu entender, management é diferente de liderança. 
 
Pessoas com características centradas em management preocupam-se com a realização do futuro 
imediato. Procuram encontrar e impor certo grau de previsibilidade e ordem às mudanças geradas 
pela nova economia. 
 
Enfatizam o planejamento, dão valor aos detalhes operacionais e asseguram o cumprimento do 
orçamento e prazos. 
 
Meu planejamento não é como uma cama, que é feita e refeita todos os dias. Dirigem equipes 
delegando responsabilidade e autoridade para fazer acontecer o que foi planejado e criam 
métodos de trabalho com os quais possam monitorar a implementação. 
 
E quando detectam desvios frente ao planejado, identificam criteriosamente as causas e aplicam 
métodos de solução de problemas para corrigir os desvios. 
 
Agindo desta maneira, produzem resultados de forma consistente. São apreciados pelos 
acionistas, porque cumprem as metas orçamentárias, assim como tendem a deixar seus clientes 
atuais satisfeitos porque cumprem planos de acordo com os parâmetros estabelecidos. 
 
Pessoas com características predominantes de liderança acreditam que pessoas fazem a diferença 
e, portanto, preocupam-se em aproveitar o melhor do potencial das pessoas. 
 
Sabem que é impossível governar a variabilidade e velocidade das mudanças. 
 
Sobre o futuro, o que eu posso lhe oferecer é um definitivo talvez. 
 
Por isso enfatizam a prospecção de oportunidades futuras e procuram estabelecer direção através 
do desenvolvimento de uma visão inspiradora. 
 
Para elas é fundamental alinhar as pessoas com essa visão, estabelecendo alianças e parcerias. 
Procuram motivar a força de trabalho, energizando as pessoas para superar os entraves 
burocráticos. 
 
Aumentam o nível de “desordem” dentro da organização, pois sabem que desconforto é palavra 
chave para incentivar mudanças. 
 



Segundo Kotter, uma empresa inserida na competição globalizada não pode se dar ao luxo de 
escolher entre pessoas com essas duas dimensões tão diferentes. A empresa precisa de líderes & 
gerentes.  
 
“Aumentando a excelência da liderança não significa diminuir a excelência do management”, diz 
Kotter. 
 
Você deve estar se perguntando se é possível reunir na mesma pessoa características tão 
diferentes. 
 
Afinal, é possível ser um provocador de mudanças - portanto um desorganizador do status quo, e 
dar ênfase à previsibilidade para manter a ordem e o alcance de resultados de curto prazo? 
 
Kotter diz “incrementar a liderança e manter o bom gerenciamento não significa que todos os 
executivos devem ser os melhores líderes e os melhores gerentes. Isto significa que o trabalho 
em equipe é que deve ser excelente”. 
 
Ou seja, trabalhar com pessoas muito diversas em seus “drivers” de realização. 
 
Complicado? Com certeza. 
 
Na prática, cria-se um ambiente onde os conflitos de opinião aparecem e provocam divergência 
sobre cumprir o que foi planejado ou aproveitar a oportunidade e fugir do planejamento. 
 
Daí a importância da visão. Ela é que serve de referência para as complicadas decisões 
estratégicas. 
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