
Liderança: necessidade de valores para seguir adiante 
 
O consultor, professor e autor norte-americano Robert Hogan explica sua experiência com o 
Inventário de Valores da Liderança, instrumento que criou para avaliar os valores-chave das 
pessoas.  
 
O trabalho do presidente de uma empresa é diferente de todos os outros na organização. Em 
termos bem amplos, esta responsabilidade poderia ser resumida em duas funções: estabelecer a 
visão e aspiração da organização e mobilizá-la para realizar aquelas aspirações. Aqui, a palavra 
“aspiração” foi usada propositalmente, pois definir a direção para uma organização é mais do que 
apenas um exercício cognitivo. Estabelecer essa direção tem também um forte componente 
emocional.  
 
Segundo alguns especialistas, a função do presidente ou CEO é a de ser “um líder heróico” que 
maneja o timão do negócio, “apenas com suas mãos, em direção ao sucesso”. Este mito, apesar 
de muito perpetrado, não leva em conta o longo processo de desenvolvimento da credibilidade de 
um verdadeiro líder. Neste ponto, os valores e princípios sólidos e universais devem sempre vir 
em primeiro lugar.  
 
Os valores são importantes para se entender a liderança porque explicam o foco e a direção das 
ações das pessoas. Assim foi criado o Inventário de Valores da Liderança, instrumento criado para 
avaliar os valores-chave das pessoas. A partir da experiência com esse teste, pode-se dizer que 
há quatro grupos diferentes de valores, e cada um deles produz um caráter gerencial diferente: o 
do estrategista, o analítico, o mentor e o inovador.  
 
Executivos que usam a abordagem do estrategista são motivados pelo poder e reconhecimento. 
No relacionamento interpessoal, são assertivos e decididos. Para essas pessoas, pensar numa 
estratégia vencedora é a sua maior prioridade. Por conseqüência, o tempo é dedicado, em grande 
parte, a assuntos relativos às operações externas da organização - clientes, concorrentes, 
avanços tecnológicos e tendências de mercado - em oposição a assuntos internos como 
contratação de pessoal ou sistemas de controle.  
 
Já os analíticos se revelam no desejo de controlar recursos, e na busca da estabilidade. No 
relacionamento interpessoal, são educados e têm postura executiva. Procuram criar um clima 
formal e estruturado nas organizações. Sua principal preocupação é criar um sistema eficiente, 
que proporcione aos clientes uma experiência consistente e sem riscos. Por conseguinte, estas 
pessoas mantêm a estrutura e o fluxo de trabalho. Além disso, dedicam muito de seu tempo ao 
desenvolvimento detalhado de políticas, procedimentos e recompensas para reforçar os 
comportamentos desejados.  
 
Os mentores valorizam a colaboração, a ajuda aos outros e a manutenção de altos padrões de 
desempenho. No aspecto interpessoal, são abertos, calorosos e amigáveis; dessa forma, criam 
um clima interno confortável e cordial. Sua prioridade principal no cargo é contratar e desenvolver 
pessoas. Provavelmente, passam a maior parte de seu tempo em atividades relacionadas a 
Recursos Humanos, como recrutamento e seleção, avaliações de desempenho e planejamento de 
carreira. Para eles, a execução superior do trabalho é um imperativo, e isto depende de indivíduos 
que ajam com inteligência, rapidez, e apropriadamente, sem supervisão constante.  
 
Os inovadores têm como principais valores o conhecimento e a imaginação. Nos aspectos 
interpessoais, são brilhantes, curiosos, e entusiastas; dessa maneira, formam um ambiente que 
leva à aprendizagem e experimentação. Diferentemente dos estrategistas, focam mais no 
processo do que no destino final. Conforme seria de se esperar, sua principal preocupação é a de 
promover mudanças. Para alcançar seus objetivos, prestam atenção especial à reformulação dos 
sistemas de avaliação e de recompensas da organização.  
 



 
Logicamente, esses não são padrões rígidos, nos quais todos se encaixam; oferecem, apenas, 
uma base para se compreender como o caráter gerencial influencia diretamente a produtividade e 
o comprometimento grupais. Estudos indicam que os presidentes mais eficazes são aqueles cujos 
valores são mais parecidos com os valores da organização, em comparação com aqueles que 
tinham mais conhecimento sobre a indústria da empresa em que trabalhavam. Isto faz sentido 
porque indica que o talento e o trabalho duro não conseguem superar as diferenças fundamentais 
dos valores individuais de executivos, daqueles da população mais ampla.  
 
Pesquisa realizada por Kouzes e Posner, autores do livro “Desafios da Liderança” (1987), 
demonstra que a característica das lideranças mais fortemente associada à sua eficácia é a sua 
integridade percebida. O sucesso da liderança depende de se agir de acordo com os valores 
também endossados pelo grupo. Em outras palavras, as pessoas somente seguirão os indivíduos 
cujos valores básicos estão alinhados com seus próprios valores. Afinal, liderança é uma atividade 
relacional. Na ausência de valores compartilhados a relação líder-seguidor se dissolve.  
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