
informações sobre o que significa ser
líder. Em geral, fala-se de um líder
que lida com pessoas, que está às
voltas com gente por todo lado e que,
num determinado momento, terá que
apontar o dedo para frente e mostrar
um novo caminho. Sim, um líder
deve sempre apontar um dedo. Sem
menosprezar nada do que se fala aqui
ou em qualquer outra publicação
sobre o papel do líder —até porque
há muita coisa boa sobre o exercício
da liderança—, queremos trazer algo
de cunho mais pessoal, que tem mais
a ver com a formação do líder. Antes
de ler as recomendações que
listamos, é importante deixar claro
nossa visão sobre liderança —a qual,
aliás, não irá excluir nenhuma outra
proposta. Entendemos a liderança
como uma religião, no sentido de que
nos voltamos para ela ao considerar
os fatos da vida. Assim como numa
religião, a liderança traz regras,
preceitos e exige algo de nós. O líder,
nessa perspectiva, não é
necessariamente alguém que tem sob
o seu comando apenas pessoas. É,
antes de qualquer coisa, alguém
comprometido consigo mesmo e com
aqueles com quem estabelece
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relações humanas —no sentido

em que estas se diferenciam

das relações meramente

mundanas, onde não há

comprometimento nem

significado. Ser líder é ter uma

visão humana, uma

compreensão humana, da

realidade. É ter uma visão

responsável de si próprio e dos

outros, uma visão que não

apenas vê, mas compreende

virtudes e fraquezas,

distinguindo potenciais e

realidades. Liderar é exercer

essa visão na vida, com o

intuito de transformar a

realidade, especialmente

aquilo que consideramos

injusto. Um líder, porém, não é

um salvador, mas alguém que

mobiliza e conecta, e que

ajuda os outros a se

transformarem de modo que

possam realmente exercer sua

verdadeira essência. Nas
recomendações que listamos,

privilegiamos os aspectos que

se referem mais à

personalidade do líder, à sua

formação e à construção de

sua visão. Nesta fase, talvez

seja um exercício solitário, mas
ninguém será um bom líder se

antes não puder ser o líder de

si mesmo.

O primeiro aspecto

("onde se está") se re-

fere ao momento atual, o que requer um conhe-

cimento específico sobre suas possibilidades,

fontes, recursos e fraquezas. O olhar para o fu-
turo deve engendrar a composição de um qua-

dro, que deve ser visto como uma meta podero-

sa. Pelo saber "exatamente" onde se está, con-

jugado ao quadro do futuro, passam os recur-

sos, as possibilidades, as fontes, fraquezas e

outras oportunidades. O balanço dessas variá-

veis deve indicar o quanto se está apto —e o

quanto falta— para atingir, realizar ou alcançar

o futuro que você quer criar. O ponto de análise

e reflexão se encontra no passado, mais precisa-

mente na trajetória do passado, isto é, o que foi

feito, que dificuldades você enfrentou e quais

delas foram capazes de fazer você sucumbir em

seus projetos, ou, ao contrário, deu-lhe força para

que com determinação você pudesse superá-las.

Esse itinerário (referente ao passado), irá per-

mitir verificar com clareza os pontos que o esti-

mulam ou não, ou seja, lhe dá idéia de sua resis-

tência frente a desafios que podem lhe lançar

para frente ou, pasmem!, para trás. Admitindo

que você (como qualquer outra pessoa) não é

nenhum super-homem, será fundamental levar

em conta as reais chances de sucesso. Um dado

importante na composição do quadro é o fator

tempo. Há situações em que ele é desfavorável.

Reconhecer isto pode ser uma vantagem. Em

outros casos, uma dificuldade crônica pode ser

diluída com o tempo, com o qual se vence, nes-

ses casos, com disciplina, treinamento e perse-

verança. Como líder, você tem de perceber isto.



Quero ainda falar um
pouco mais sobre o
"onde" se está. É co-
mum res t r ing i rmos
nossa visão a aspec-
tos que só nos dizem
respeito. Por exem-

plo, onde estamos? (faça a pergunta a você)
Numa sala fechada, talvez com alguns auxi l ia-
res, ou numa enorme mesa d iv id indo trabalhos
com outras pessoas, e n f i m , você está "nesta"
empresa", cujos propósitos estão bem a l i no
quadro à sua frente. Você sabe a hora que en-
tra, sai e com quem tem de falar, o que tem
para fazer. Pense então mais intimamente, e
você irá chegar a sua família, junto aos fi lhos,
irmãos, pais, enf im, v i z i n h o s . E se inc lu i r um
pouco de diversão, o c a m i n h o para a empresa,
os passeios de f i m de semana, certamente terá
uma boa idéia do que signif ica sua vida, quer
dizer, onde está (incluindo as horas l ivres) e o
que está fazendo exatamente. Simples, não?
Para montar o quadro do fu turo , basta pensar
onde você quer chegar e não se esquecer de
onde veio. Ocorre, porém, que mui tas vezes
nos esquecemos do fator que mais nos envolve
nesta vida: o mundo externo, o mundo que não
apenas você vive, mas no qual todos vivem com
objetivos que nem sempre convergem com os
seus (e os nossos) interesses. Olhar o mundo
em volta s igni f ica verif icar, também, a valida-
de de seus sonhos, projetos e ambições. Não
que tenhamos de pedir permissão para nada,
mas para simplesmente perceber o sentido do
que nos propomos a fazer. Por exemplo (um
bem rústico), imagine que você queira produ-
zir ou f u n d a r uma distribuidora de CD's. Isto
mesmo, reunir músicas, produzir os disquinhos
e vendê-los. O seu ponto de referência é que
a inda existem lojas de música espalhadas por
sua cidade e gente comprando. É possível que
você obtenha a lgum sucesso, mas veja, o mun-

do inteiro (digamos, boa parte pelo menos) si-
naliza que o consumo de CD's está com os dias
contados. Mas você ignora isto —afinal , as lo-
j inhas estão lá, não estão? Você ignora a internet
—-porque não vê como os f i lhos dos seus cole-
gas ouvem música. E, por f im , há uma questão
de ilegalidade nessa história toda de "baixar"
músicas pela internet. O problema é dizer isso
para os f i l h o s do seus colegas. Não quero suge-
rir que você monte uma loja v i r tua l , comercialize
ilegalmente faixas de CD's que são vendidos (ain-
da!) nas lojinhas de música. Mas perder de vista
essa realidade é desperdiçar talento e dinheiro.
Bem, pelo menos foi o que se recusou a fazer
Shawn Fanning, o inventor do Napster, em 1999,
um programa que permitia a usuários do mun-
do inteiro trocar arquivos de música gratuita-
mente. A história deu uma reviravolta na indús-
tria fonográfica, e com certeza fez com que to-
das as gravadoras repensassem seus conceitos
sobre música (a despeito dos processos que
impetraram contra Fanning). Portanto, olhe em
volta (você pode, sim, fazer isso com o seu pes-
coço, talvez por quase 360 graus) e veja o quan-
to seu projeto, idéia ou equipe será capaz de
interagir, sobreviver e t r iunfar num mundo que
se conecta o tempo todo com o fu turo . Como
líder, é fundamental que você esteja ligado.

É importante consi-
derar os outros em
seus projetos, mas
não com vistas unica-
mente a agradá-los.

Não é seu papel agradar aos outros, especial-
mente quando esse agradar tem como custo
suplantar suas próprias opiniões, crenças e va-
lores. Se há uma coisa que emperra a vida de
um suposto líder é o exercício, nele, da vonta-



de alheia. Não que ele tenha que impor sua von-
tade aos outros. Há gente que faz isso profissi-
onalmente, por interesse e falta de escrúpulo,
outros o fazem por fraqueza. Estes talvez te-
nham salvação, se se esforçarem por buscar
em si aqu i lo que os torna autênticos e, num
mergulho mais profundo, únicos. Esta autenti-
cidade —e unicidade— não é incompatível com
a sua realidade, muito pelo contrário. Não é
um exercício de gênio nem irá impor a você a
busca mirabolante por visões complexas. Exi-
ge apenas um olhar para dentro. O exercício
pleno acontece quando você permite revestir o
seu exterior com o seu mais profundo interior,
isto é, mostrar aquilo que você é, dentro de si
mesmo, por fora. Quanto nos pautamos por
essa, vamos dizer, prática interior, nossas es-
colhas começam a refletir a nossa (a sua) iden-
tidade, a qual gera ações mais pertinentes com

nossas/suas crenças e valores. Podemos, com
isso, não chegar ao estrelato, mas seja onde for
que cheguemos, seremos sempre e eternamen-
te nós, por nós mesmos. Nos dias de hoje (creio
que sempre foi assim) vale muito.

Crença, confiança, fé
e força de vontade

são alguns exemplos. Tecnicamente, pouco con-
tam, mas ajudam muito na hora de tomar deci-
sões ou de se propor a enfrentar desafios. O
que deve f i ca r claro é que apenas crença, con-
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fiança, fé e força de vontade não levam a nada,
por si só. Qualquer coisa que se consiga ape-
nas com isso pode facilmente ser vista como
milagrosa. Porém, qua lquer conhecimento,
competência, estudo, disciplina, en f im, recur-
sos objetivos que sejam, vamos dizer, embala-
dos com essas capas motivadoras ganham for-
ça extra, às vezes até sobrenatural. O que que-
remos dizer é que não existe milagre —pelo
menos no campo onde se requer competência
e conhecimento. Na verdade, podemos até, por
um golpe de sorte, at ingir certo objetivo com
base apenas na motivação, na pura intuição.
Mas aquilo que se consegue apenas com esses
recursos tem pouca duração, quando não, pouco
valor. E o pior: dificilmente alguém ganha duas
vezes numa loteria. Vale dizer, porém, que toda
oração a juda, toda torcida conta e acreditar na
vitória é um passo importante para chegar a

ela. Mas isso faz parte
apenas do c l i m a da
competição. Por outro
lado, só competência,
conhecimento e técni-
ca não ajudam muito.
É apenas parte da jor-
nada. No caso de uma
equipe, o papel de um
líder em relação a seus
subordinados é exata-
mente criar esse cl ima (de confiança, de cren-
ça, de garra). Naturalmente, isso só valerá quan-
do os quesitos técnicos estiverem todos domi-
nados. Ainda uma observação sobre as metas:
mais importante que atingi-las, considerando-
as como marcas a serem ul t rapassadas , é
rea l i zá - las , no sent ido de processá-las, e
vivenciá-las durante a busca.
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Não estamos so-

zinhos, o mundo não

foi feito exclusiva-

mente para nós e, se

quisermos sobrevi-

ver, temos que compartilhar. Grandes líderes

—os verdadeiros, pelo menos—, fazem isto. Se

você está no comando, é fundamental interagir,

integrar, conectar. Se você não está, mais ain-

da será preciso interagir, integrar, conectar. E,

mais importante do que estar no comando, é

preciso interagir, integrar, conectar. Sempre.

Numa palavra, fazer parte. A liderança, nos dias

de hoje, não acontece na ação de uma só pes-

soa. Liderança é um estado, um ambiente, uma

rede, em que todos convergem, mesmo quan-

do divergindo. E nela, tudo só funciona quan-

do há interação, integração e conexão. Isto faz

com que a idéia de liderança transcenda a esfe-

ra pessoal. Num ambiente ou equipe inclina-

dos para o sucesso, a liderança é um espírito,

um estado do grupo. O líder passa a ser instru-

mento da liderança (que é exercida, verdadeira-

mente, pelo grupo). Portanto, esqueça as aspi-
rações messiânicas, a menos que você preten-

da concorrer a algum cargo público nas próxi-

mas eleições.

A frase é velha,

mas válida: "se os

bois conversassem

entre si, certamente
não iriam tão calmamente para o matadouro".

Conversar é a forma mais antiga de comunica-

ção. Também é a mais fácil, a que está mais à

mão, mais clara e certamente a mais direta. Mas

a comunicação de um líder não é uma comuni-

cação qualquer, não é uma conversa do tipo

"passa tempo". A comunicação de um verda-

deiro líder conecta-se diretamente com o seu

modo de ser, agir e pensar. Ela reflete sempre

esse espírito. "Diga isto na cara de fulano", re-

comendam as pessoas quando querem nos de-

safiar ou ver se temos ou não coragem de dizer

(e não escrever) com todas as letras o que pen-

samos. Dizer qualquer coisa na cara de alguém
pode soar ríspido, deselegante até, mas se você

deixar de lado o mau humor ou a raiva, pode

dizer, sim, muitas coisas na cara de quem qui-

ser. Aliás, se há uma coisa que as pessoas ado-

ram é quando dizemos a elas o que realmente

somos, pensamos e o que achamos delas. Você,

por acaso, conhece alguém que goste de ser

enganado?, que goste de ouvir meias verdades?,

que prefira uma mentira a uma exposição clara

e real de como as coisas funcionam? Certamen-

te ninguém gosta disso. Porém, quantos de nós

agimos assim? Mesmo quando condenamos

esse tipo de atitude (de não contar, de não di-

zer tudo), somos meio que impelidos, quase

sempre, a poupar os nossos semelhantes (seu

chefe, subordinados, mulher, filhos) de nossos

francos pensamentos. Por que será? Medo? Am-

bição? Orgulho? Seja qual for o motivo, o re-

sultado ou a impressão que fica é muito pior

(infinitamente pior) do que aquela que deixarí-

amos se disséssemos simplesmente o que pen-

sávamos. É claro que isto não acontece numa

conversa de bar, com amigos, num churrasco

de domingo, quando opinamos sobre os defei-

tos do time adversário, sem receio. Mas se o

assunto é a estratégia da empresa com a qual

não concordamos, o reconhecimento de um co-

laborador que vem se destacando ou, entre tan-

tas outras situações, nossa dificuldade em rea-

lizar determinada tarefa, então perdemos a voz,

ou melhor, usamos a voz da circunstância, sob

a qual nos achamos inteligentes, às vezes po-

derosos. A voz da circunstância é a que nos



distancia da realidade, da sua realidade, da re-

alidade de sua equipe, da realidade da sua (nes-

se caso falsa) liderança. O teste sobre a hones-

tidade de sua conversa é muito simples: pri-

meiro, ela condiz com o seu pensamento? Se-

gundo, ela incorpora as reflexões sobre o seu

modo de fazer as coisas? Há algo nela que es-

conde o que não pode ser dito? Como você se

sentiria se as pessoas (seu chefe, subordina-
dos, etc.) soubessem o que você esconde de-

las? Ou ainda, será que a sua franqueza depen-

de da franqueza do outro. Se for esse o caso, é

correto afirma que você nunca será franco. Isto

não quer dizer que você deve ser duro: a boa

conversa de um líder nem sempre é doce. Ela é

simplesmente franca (e franqueza não é des-

culpa para indelicadeza), toca o ponto, a veia,

faz a comunicação real acontecer. Considere.

a InFinita
MUDANÇA

Os tempos mu-

dam, as conversas

mudam e, infeliz-

mente, nem sempre

a c o m p a n h a m o s

essa mudança. Entre
tantas mudanças, uma é acachapante no fa-

zer de um líder: nada é para sempre. Há um

grande risco desconsiderar essa mudança. No

passado, as crianças saiam do berço com pas-

saporte para o futuro: uma profissão defini-

da, uma carreira estável, um sonho (em geral

dos pais) a ser realizado, para sempre, para a

vida toda. Nas empresas, da admissão até a

aposentadoria, tudo era calculadamente pla-

nejado, os primeiros estágios, a aprendizagem

formal, a carreira em si. O mercado e as esco-

las de formação acompanhavam essa trajetó-

ria, ou melhor, fomentavam-na. Para os pro-

fissionais de carreira, a situação era relativa-

mente cômoda. Bastava seguir o manual, os

conselhos do chefe, a ordem do dia. Só fato-

res externos, imprevistos, poderiam abalar

essa estabilidade. Havia exceções, claro, mas

que só confirmavam a regra. As pessoas eram

o que tinham aprendido na única formação

pela qual passavam. Salvo os líderes do topo,

que tinham realmente que se preocupar com

o mercado, o restante dos profissionais con-

tentavam-se (ou conformavam-se) em seguir

à risca o terço do "bom funcionário". Bem,
nos dias de hoje isso mudou. E ainda que

muitas escolas continuem formando pessoas

numa única trilha (advogados, engenheiros,

médicos, etc.), o fato é que ninguém mais pode

se considerar um profissional definido e defi-

nitivo, na razão de sua função. Antes, a for-

mação determinava a atuação. Hoje, a atua-

ção é que define a formação. E como as atua-

ções, assim como as necessidades, são infini-

tamente variáveis, a formação precisa ser

eclética, em certo sentido, e flexível, na me-

dia em que puder conter a possibilidade de

outras formações. Em muitas empresas isso

já é um paradigma. Quase ninguém contrata

um profissional para preencher uma vaga ou

uma função pelo fato de ela estar descrita em

algum manual ou no plano de carreira da em-

presa. Hoje contratam-se profissionais para

exercer missões, que na maior parte das vezes

são pontuais e se prendem a um momento es-

pecífico da vida da empresa. Hoje é uma coi-

sa, amanhã outra. E o profissional precisa es-

tar atento a essa mudança, que tem muito mais

a ver com o momento vivido pela empresa que

com sua formação.

POR uma causa
Ainda sobre essa

questão, vale dizer

que nos dias de hoje,

na perspectiva do lí-

der, seu trabalho

será tanto mais efi-



caz na medida em que estiver sincronizado com aspirações

daquele quadro que falamos no início. O vínculo entre um

profissional e sua empresa não está mais na relação traba-

lhista, não é algo que se esgota num contrato de trabalho.

Hoje, o verdadeiro vínculo se encontra naquilo que os espe-
cialistas chamam de causa. O profissional, assim como o

líder (e a pessoa que está por trás desse título) é motivado a

fazer o que faz porque acredita no que faz; porque este fazer

relaciona-se com suas crenças e aspirações pessoais. Em ou-

tras palavras, porque faz sentido, é coerente e ele precisa

tanto realizar essa missão quanto a empresa precisa que ele

a realize. Essa diferença, em relação ao passado, é interes-

sante. A empresa moderna torce para o seu sucesso, ajuda o

líder a se desenvolver e a criar novos horizontes para si e

para ela mesma. Empresa e líder são parceiros, buscam ob-

jetivos comuns, lutam por resultados consistentes e torcem

um pelo outro. Mas isto, por mais bonito que seja, não é um

conto de fadas. E isto explica porque empresa e líder, nessa

configuração, não são felizes para sempre. Porém, cabe aqui

a frase: serão eternos, únicos e potentes, enquanto durarem,

enquanto estiverem juntos. Haverá um momento que tanto

empresa quanto profissional irão perceber que já não preci-

sam um do outro. Não é motivo de pânico nem de desespe-

ro. É outro momento, outra realidade. E nessa hora, é a vez

de partir, para outros braços.

O LÍDER POR INTEIRO
Apesar de os aspectos sobre

liderança quase sempre versarem

sobre atividades relacionadas ao

trabalho, acredita-se que há muito

sobre o que falar quando o cenário

for o da vida pessoal. Na verdade,

é aí que se plantam as árvores da

boa liderança. São nas relações com a vida que se constróem

os alicerces da liderança. O que ocorre no trabalho é reflexo

dessa vivência, ou melhor, desse aprendizado. É bem verdade

que, hoje em dia, muito do que se aprende sobre liderança vem

do ambiente do trabalho, talvez porque este seja o setor onde

as evidências de uma boa ou má liderança sejam mais rapida-

mente assimiláveis. No entanto, o aprendizado sobre liderança

lega seqüelas para toda vida. Se este for o seu caso, o de ter

aprendido na empresa, será oportuno disseminar o quanto antes
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esses conceitos, especialmente para os ambientes

em que os resultados financeiros são os que me-

nos contam (ou pelo menos não têm tanta impor-

tância assim). Ensinar liderança a seu filho, por

exemplo, é um exercício que não tem como objeti-

vo outro senão formá-lo como pessoa, antes de

tudo. Esse é um importante papel do verdadeiro

líder, daquele líder que põe sua essência acima de

qualquer outra coisa.

No início do sécu-

lo passado, era co-

mum jornais dirigi-

rem a ilustres leitores

(a elite daqueles tem-

pos) questões filosó-

ficas sobre educação,

família, o crescente trânsito nas cidades

(estamos no início do século) entre outras. O

escritor suíço Alain de Botton, em seu livro

"Como Proust pode mudar sua vida" (Rocco),

nos lembra uma dessas questões publicadas

num periódico francês chamado "L'Intransi-

geant". A pergunta era:

Um cientista americano anuncia o fim do

mundo, ou pelo menos uma parte enorme do
nosso continente será destruída, e de forma re-

pentina que a morte será o destino certo para

centenas de milhares de pessoas. Se essa pre-

visão se confirmasse, quais você julga que se-

riam os seus efeitos nos seres humanos, entre

o momento em que eles obtivessem a informa-

ção citada e o momento do cataclisma? Por fim,

no que lhe diz respeito, o que você faria nessa

hora derradeira?

As respostas que o escritor traz tem como

objetivo apresentar a opinião do escritor Mareei

Proust, autor do enciclopédico "Em busca do

tempo perdido". A resposta de Proust, no que

nos interessa aqui, não é relevante —se é que

podemos dizer que uma resposta de Proust possa

ser irrelevante para qualquer contexto. Enfim...

Chamo a atenção, porém, para a pergunta, por-

que ela nos dá uma pista de como vemos o mun-

do e como fazemos as coisas que fazemos. Em

geral, a preocupação com a morte é algo distan-

te de um líder (e de qualquer pessoa que esteja

com boa saúde). Essa despreocupação é univer-
sal. E talvez inconscientemente, por acreditar-

mos que estaremos no escritório amanhã, sabe-

mos, no íntimo, que poderemos continuar nos-

sa jornada, poderemos consertar eventuais er-

ros, enfim, é muito provável que teremos uma

segunda chance de fazer o que fizemos até ago-

ra de uma forma melhor. Se, em geral, isso se

torna verdade, o fato é que quase sempre não

temos a nossa disposição essa segunda chance,

ou, quando a temos, ela quase sempre se torna

irrelevante. Com a irrelevância vem a frustra-

ção, a descrença e, por fim, a consagração (às

vezes pública) de nossa mediocridade. O que pro-
pomos ao jovem líder é que haja em cada dia

como se ele fosse o último (não o único) de sua

vida. Na hora de fazer uma importante tarefa,

imagine se alguém lhe dissesse: "O que você

está fazendo agora será o legado que deixará

para os seus pares (chefes, subordinados, famí-
lia, etc.)" Como você faria um simples relatório

se soubesse que seria o último que iria escre-
ver? Bem, a menos que você odeie fazer relatóri-

os, certamente iria se empenharem produzir uma

obra-prima. Ok, não precisamos ir tão longe, mas

o princípio disso é válido para todas as coisas

que fazemos. O fazer bem feito é o que dá a

medida de nossa realidade, daquilo que somos.

Você é do tamanho daquilo que faz (e não do

tamanho dos seus sonhos). Fazer bem feito as

coisas que faz é o que irá distinguir você peran-

te seus pares. Há ainda mais uma vantagem: se

por um acaso (por que essas coisas só aconte-

cem por acaso) você vier a faltar no dia seguinte

ao escritório, poderá descansar em paz, tendo

mais que a sensação de ter feito bem as coisas a

que se propôs a fazer.

Text Box
Fonte: T&D, ano 14, n. 143, p. 34-44, 2006.




