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Eleito como um dos seis melhores palestrantes
do Brasil e citado como um dos exemplos de
sucesso, numa lista com 50 personalidades
mundiais, José Luiz Tejon diz que está faltando
líder no mundo corporativo

extinção
Um líder é como um jardineiro. "Ele
precisa cuidar das rosas, dos espinhos
e fazer com que as pessoas vejam tudo
na mais perfeita ordem. A liderança
é todo esse conjunto", afirma o pro-
fessor José Luiz Tejon, que acaba de
lançar o livro Liderança para Fazer
Acontecer - Faltam líderes no mer-
cado. Você se candidata?, pela edito-
ra Gente. Com vasta experiência no
mundo corporativo, o diretor da Oesp
Mídia, empresa do Grupo O Estado de
São Paulo, e que também dá aulas de
pós-graduação na ESPM e FGV, apon-
ta as falhas na atuação dos executivos
e quais os aspectos imprescindíveis
ao verdadeiro líder. Para ele, o profis-
sional que foca a liderança apenas em
sua equipe, o que ele chama de micro-
liderança, e crê que o mais importante
é saber dar ordens está fadado ao fra-
casso. "A maior missão de um líder é
tornar-se desnecessário", argumenta.

VE - Por que está faltando líder ?
José Luiz Tejon - A liderança é uma
palavra abrangente e não é muito fá-
cil de ser definida. Liderar não é man-
dar. É conduzir, envolver e principal-
mente criar ambientes que por si sós
promovam novos líderes. Para ser lí-
der não basta ter um cargo e poder, é
necessário mais do que isso. Lideran-
ça é uma coisa que envolve diversos
aspectos humanos. É nesse sentido
que procuro chamar atenção nesse
livro. Liderar é ter ousadia, intuição,
reconhecer os próprios erros, matu-
ridade, que são coisas que vêm com o
aprendizado da própria existência.

VE - E o que precisa ser feito?

Tejon - Precisamos ampliar a nossa
mente para nos transformarmos em
líderes. E isso significa eliminação de
preconceitos; uma certeza de que é ne-
cessário trabalhar com a diversidade,
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começar a olhar as pessoas pelo ângulo
forte que elas têm. O líder precisa saber
trabalhar com pessoas que eventual-
mente não aprecie. A liderança exige
que você passe a fazer coisas que nor-
malmente não gosta, mas as faz com a
ciência de que são necessárias.

VE- Hoje é mais difícil ser um líder?

Tejon -Antes era muito mais fácil. Há
20 anos, as pessoas obedeciam as pa-
lavras de ordem. O mundo também
mudava numa velocidade menor. E
uma característica fundamental de
um líder é não ter medo de atuar no
caos. Ele não pode se assustar com a
diversidade. No caso do protótipo de
gerente clássico, ele odeia isso e faz
qualquer coisa para manter a ordem.
Tudo era aprendido no modelo anti-
go de administração. Era a repetição.
Hoje, a velocidade das informações
é tão grande que não dá para seguir
esse padrão do passado. Você tem
uma tremenda tecnologia à disposi-
ção, mas na hora H é requisitado o seu
feeling, a sua intuição. Então, o profis-
sional nos tempos modernos necessi-
ta trazer resultados a curto prazo, mas
também deve mantê-los a longo pra-
zo, o que pode ser conflitante. >
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LÍDERES EM EXTINÇÃO

VE- Por quê?
Tejon - Porque conseguir resultados
a curto prazo todo mundo consegue,
corno cortar despesas de 20% em
qualquer empresa. Agora, aumentar
os negócios em 15%, 20% é extraordi-
nariamente mais difícil. E como a tec-
nologia evolui muito, as organizações
passam a ter acesso aos mesmos sof-
twares e sistemas modernos de ges-
tão. Todos os profissionais participam
de congressos no exterior e têm acesso
a tudo, do ponto de vista de matéria-
prima e tecnologia. Por outro lado, a
diferença é como um grupo pega coi-
sas que são comuns a todos e as trans-
forma em diferenciais competitivos. É
essencial na liderança a visão criativa.
O líder traz em si a possibilidade de ver
antes, de antever, de ter sensibilidade
para enxergar as coisas de outra for-
ma. Então, a ousadia é uma caracterís-
tica. E não basta uma empresa ter um
líder, ela precisa ter vários líderes.

VE - Mas ter vários líderes pode ge-
rar conflitos no grupo, não?
Tejon - Toda administração de pes-
soas pressupõe um processo muito
grande de comunicação e um am-
biente que você administre os egos.
Excesso de auto-estima é tão ruim
quanto a ausência dela. O ambiente
da liderança positiva é aquele que se
desenvolve sob a égide de humilda-
de, porque ninguém hoje consegue
fazer nada sozinho. A pessoa precisa
de uma multiplicidade de conheci-
mento para que o trabalho aconteça.
E quando falo que é fundamental ter
o espírito de líder é o seguinte: espe-
ro de uma pessoa, por exemplo, que é
responsável pela gestão de marketing,

que traga em seu interior um espírito
de liderança, que compreenda onde a
área dela se conecta com o ambiente
corporativo, com a sensibilidade do
consumidor lá na frente, que saiba e
entenda que ela faz parte de uma rede
e que sozinha não conseguiria nada.

VE - É ter uma visão do todo?
Tejon - É. A visão de líder tem que
ser: eu estou numa função que é uma
parte do todo, mas tenho uma cabe-
ça voltada a compreender o universo
maior que sirvo. Nós precisamos que
na empresa todas as pessoas tenham
uma ambição e saibam como a em-
presa ganha dinheiro e como perde. O
líder não pode ficar focado só no seu
setor. Algumas pessoas têm uma ca-
pacidade muito grande de persuasão,
de influência, de sedução. Elas são lí-
deres até por um certo dom, digamos
assim. A forma pela qual você canaliza
essas pessoas, esses talentos, é essen-
cial para o sucesso da empresa.

VE - Qual é a maior missão do líder?
Tejon - É tornar-se desnecessário.
Uma pessoa talentosa e que seja um
líder de uma área específica, como
por exemplo o marketing, sua missão
maior é tornar-se desnecessário para
cumprir, atingir e galgar novas fun-
ções, mais amplas. Até porque se ela
ficar seis, sete anos só nisso, provavel-
mente vai prejudicar a carreira.

VE - Então, o líder tem de ser plane-
jador e estrategista?
Tejon - Ele tem de ter uma visão mui-
to ampla de estratégia além da tática.
Ele precisa ser uma pessoa que domi-
ne muito bem o seu ofício. Então, você



parte do domínio de uma ou duas
atividades que se é competente. Por
exemplo, você é um redator publicitá-
rio excelente, daí, para se transformar
em um líder, é necessário, cada vez
mais, compreensão humana e de um
complexo de sistemas que interagem
com você, com seu departamento,
com a sua área. Quando o cara che-
ga a ser um empresário, ele não pode
ser bem-sucedido se não for um líder,
pois tem que lidar com uma série de
coisas que pessoalmente não gosta, e
isso exige dele uma autocrítica muito
grande. Ele tem de pensar: "o que não
consigo fazer? O que não sei fazer?".
Ciente disso, cria um time que o am-
pare nos aspectos mais fracos.

VE- É comum um líder achar que por
ser competente em uma área, será
em qualquer outra?
Tejon - Pode existir sim, quando tiver
a auto-estima muito exagerada. A pes-
soa fica famosa, vira uma celebridade.
Já vimos um grande número de pes-
soas assim que enterram uma série de
organizações e empresas.

VE - Esse seria, então, o maior risco
para a carreira de um líder?
Tejon - A administração do ego é um
ponto sagrado para o líder. Ele preci-
sa saber quando tem que tirar o time,
sair, senão acaba matando a criatura.
Empreendedores que não conseguem
assumir essa posição, de uma lideran-
ça maior, tendem a matar a própria
obra. Essa gestão do ego, no sentido
exagerado da palavra, ou no sentido
oposto, porque algumas pessoas têm
a auto-estima muito baixa, como um
extraordinário técnico que não con-

segue se apresentar e crescer porque
é tímido, é um dos aspectos mais im-
portantes para um líder. Por outro
lado, o excesso de auto-estima leva o
cara ao efeito de um naufrágio.

VE - E quais as pistas quando está
chegando o momento de se afastar?
Tejon- A coisa mais difícil que existe
é se desapegar, não só do cargo, mas
de tudo na vida. Quando uma pessoa
acha que sabe tudo de um assunto é
porque está na hora de parar. Quan-
do o profissional passar a trabalhar
com a consciência de líder e com a
preocupação de criar novos líderes,
vai acabar se sentindo desnecessário

VE - O líder também é um pioneiro?
Tejon - Uma das principais carac-
terísticas do líder é de um cara que
anda na frente, que é desbravador,
pioneiro. Um líder responsável faz
isso e deixa buracos abertos. Ele é al-
guém que encontra lacunas, constrói
a partir daquela construção, saca que
não é mais necessário e vai explorar
campos novos. Ele tem essa volúpia
de desbravar, porém, se perde isso,
tende mais a ser um gerente e não um
líder. No mundo competitivo todos
têm que tentar desbravar e não é só fa-
zer coisas diferentes na ciência, mas é
fazer diferentemente as coisas com a
matéria que você já tem à disposição.

quando o grupo desenvolver a opera-
ção praticamente sem a necessidade
da interferência dele. Ele passa a ser
apenas um mentor da equipe.

VE - Mas e a história de se tornar in-
dispensável e insubstituível?
Tejon - O líder é um cara muito am-
bicioso, ele não quer ser perenizado
num patamar pequeno. Esse profis-
sional que desenvolve dentro de si a
vontade de sempre crescer e não parar
é motivado pela busca do novo. Então,
quando ele consegue fazer com que
a organização ande sem ele, o desejo
dele é canalizado para outro ponto.

VE - É ver o incomum no comum?
Tejon - Isso é mágico. E é tão mágico
quanto encontrar uma forma nova
de gene. Exige um olhar de líder. Tem
haver com a capacidade de olhar, ob-
servar o outro, porque o outro sem-
pre traz uma novidade. Acreditar an-
tes de ver. Muitos acham que existe a
empresa perfeita, mas não há. Onde
quer que se vá haverá coisas das
quais se gosta e das quais não se gos-
ta. Quando você olha uma oportu-
nidade, pode transformá-la em algo
abundante ou ficar pensando que é
uma coisa escassa. E o líder tem essa
característica, da abundância. >
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VE - Ele é também um otimista?
Tejon - É, mas no sentido realista da
palavra. Eu tenho a oportunidade tal
na mão, mas ela parece pequena, fica-
ria muito mais feliz se fosse diferente.
Caramba, essa chance talvez tenha
coisas que em outra não teria. Então,
ser líder é fazer do comum algo inco-
mum. Onde ninguém vê nada ele vê.
E isso deve ser incentivado desde a
infância. Estimular a ousadia e a con-
vivência em grupo. Na seleção brasi-
leira, por exemplo, tem um cara que
ninguém fala nada, que é o Ricardo
Teixeira, que é o presidente da CBF.

VE - Todo mundo tem um líder den-
tro de si ou isso é um dom?
Tejon -Todos temos um líder dentro
de rios. E isso pode ser mais eviden-
te, incentivado. Alguns nascem com
um dom, por exemplo, para a música.
Uma criança que tem o dom para to-
carpiano, aos sete anos já saberá tocar,
mas se ele não estudar, não será reco-
nhecido. O dom é fundamental, mas
o aprendizado é que dá a ele a possi-
bilidade de exercer uma liderança. O
líder que tem um dom nato, sedução,
antevisão, mas não estuda, não busca
novos horizontes, acaba falhando.

Então, a gente fala do Cafu, do Rober-
to Carlos, do Ronaldo, que são típicos
de problemas de liderança, que é a
tal história de trabalhar para o indivi-
dual, mas não para o grupo. Mas tem
um cara que é o presidente e cadê ele?
Ninguém fala nele. E esse carajá está
falandoem2014 (na Copa do Mundo).
E a responsabilidade com esse fiasco?
Esse presidente não aparece. Mas ser
líder é assumir nas dificuldades. Já o
esperto é o que utiliza o grupo para se
esconder e sacrifica a equipe.

VE - O líder é um equilibrista. Como
encontrar esse caminho?
Tejon - O Pelé disse uma vez que o
pior medo da vida é o medo de viver.
Só existe uma forma: aprendendo com
as experiências concretas. Não pode
ter medo das vivências. Eu coloco os
três "H", que são do humanismo, da
humildade e do humor. É necessário
que o líder desenvolva um sentimento
humano maior do que o de chefe, de
técnico, para que consiga olhar o todo
e principalmente ter a consciência das

limitações, dos pontos fracos, saber
dominar a própria fraqueza e acredi-
tar fortemente nas virtudes. Este saber
e não saber a gente aprende vivendo e
fazendo. No dia em que você concluir
que não tem mais paciência para isso
nem disposição, está na hora de parar,
de tirar o time de campo. A liderança
exige exemplos a todo instante.

VE-A escola ensina a ser líder?
Tejon - Não acho que as escolas for-
memlíderes. Elas dão informação.An-
tigamente elas formavam mais líderes
porque havia mais discussões sobre
política, história, sociologia, confli-
tos, isso na universidade dos anos 60.
Hoje, as escolas são muito mais for-
madoras de capacitações técnicas.

VE - E isso é muito ruim para a for-
mação de líderes?
Tejon - Há uma falta de formação de li-
derança, desde a escola básica até as de
mestrado e doutorado. Mas a principal
escola de líderes é no ensino funda-
mental e tem um aspecto que precisa
ser trabalhado pela sociedade. Antes,
a criança seguia uma ordem e pron-
to, senão levava uma chinelada. Hoje,
por exemplo, uma criança que está no
básico e não gosta de uma professora,
se queixa para o pai, que geralmente
toma as dores do filho e vai até lá para
reclamar. O que esse pai está fazendo?
Está ensinando a essa criança a não ser
um líder, porque quando ela crescer
vai ter de conviver com pessoas de que
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não gosta, com cascas-duras, enfim
uma série de diferenças. Quando o pai
faz isso, está destruindo essa capaci-
dade de resolver as diversidades, que é
uma característica fundamental para
um profissional ser um líder.

VE - Quais os desafios do líder?
Tejon - É saber quais são as três ou
quatro coisas que fazem a empre-
sa ganhar dinheiro e as que fazem a
empresa perder dinheiro. Você pode
errar em muitos aspectos, mas não
pode errar naqueles que são vitais
para o lucro da companhia, isso é sa-
grado. Muitas vezes num check-list
há 100 coisas para se olhar, mas há
ali, apenas três ou quatro que possi-
bilitam a concorrência destruir a sua
empresa, ou três ou quatro que são
inovadoras. Portanto, é uma questão
de foco e de saber compartilhar e ali-
nhar todos da equipe.

VE - O que é inadmissível na perso-
nalidade ou na atuação de um líder?
Tejon - Quando a agenda pessoal
dele é mais importante do que a da
obra que ele representa. E não tem ne-
nhum problema quando ele pensa as-
sim, desde que passe a bola. Quando
um líder coloca a equipe, a empresa,
a sociedade, enfim, todos para traba-
lhar em prol dele e não da obra, está
sugando da obra para si, e isso não é
liderar. O líder é um doador, ele coloca
a obra antes da sua agenda pessoal. O
contrário é inadmissível.

VE - O senhor fala sobre liderar o
chefe, como é isso?
Tejon - Olha, em toda essa minha
vida profissional acho que, no máxi-
mo, eu trabalhei 20% do tempo com
chefes que eu gostasse, que poderia
dizer: esse é o chefe da minha vida. O
resto você tem de trabalhar e passar
a compreender os defeitos e as virtu-
des que ele tem. Às vezes, uma pessoa
acha que se mudar de chefe vai conse-
guir trabalhar muito melhor. Tirando
as questões éticas, se uma pessoa não
conseguir administrar o chefe, traba-
lhar com ele e passar por cima de uma
circunstância que precisa driblar, ela
até vai escapar por um tempo. Mas um
dia, quando tiver com seus 40 anos,
não vai poder fugir dessa situação e
não vai saber encarar, porque era para
ter aprendido isso com 22 anos. Ela
pulou etapas na carreira.

VE - Então é incentivar o sucesso do
chefe ao mesmo tempo?
Tejon - É. Quando falo de liderar o
chefe é o profissional ter consciência
de que precisa trabalhar para fazer
com que ele seja bem-sucedido, dar
segurança, mas sem nunca admitir
para você que a vida vai ser parar ali
embaixo. Mas se não conseguir fazer
com que ele seja vitorioso e que reco-
nheça sua importância, não exercitou
aquela operação e há um limite para
isso. Agora, quando a obra entra em
risco, tem direito de passar por cima
do chefe. É quando você sente: a mi-

nha empresa está correndo risco por
incompetência do meu chefe, você
tem o direito de interferir e de agir em
prol da companhia.

VE - Mas liderar o chefe não pode
criar uma insegurança nele?
Tejon - É nessa hora que o chefe vai
mostrar a sua grandiosidade ou a sua
pequenez. Quando ele tem um funcio-
nário talentoso e procura barrar o cres-
cimento dele, esse chefe está criando
um grande mal que vai se reverter con-
tra ele mesmo. Se for bem-sucedido
no seu intento, vai ter uma pessoa des-
motivada, que não estará tão envolvi-
da. Num momento futuro de disputa,
esse chefe será julgado pela qualidade
de sua equipe. Agora, se esse funcioná-
rio perceber, vai tentar escapar da situ-
ação. Antes isso acontecia com mais
freqüência, hoje, as pessoas não acei-
tam mais esse tipo de postura. Como
também não se admite mais quando
um chefe usa a equipe como desculpa
para uma falha que ele cometeu. Isso
não é mais tolerado porque a equipe é
a cara do chefe. Antes havia o medo de
perder posição, mas agora, por causa
da velocidade das mudanças, as pes-
soas não têm mais esse medo, porque
elas perdem posições pela própria di-
nâmica do mundo dos negócios. É difí-
cil encontrar alguém no ambiente em-
presarial com o cartão de visita igual
há de dois anos. A dinâmica é imensa.
Aquela coisa fossilizada do chefe de
setor, já é coisa do passado. •

Text Box
Fonte: Vida Executiva, n. 27, p. 44-49, ago. 2006.




