


Estudo mostra que altos gerentes analisam e enfrentam
problemas de um jeito bem diferente de colegas menos
experientes. E que não evoluir pode ser fatal para a carreira.
KENNETH R. BROUSSEAU, MICHAEL J. DRIVER, GARY HOURIHAN E RIKARD LARSSON

O EXECUTIVO EXPERIENTE

O PAPEL DO G E R E N T E É, por excelência, tomar de-
cisões. A qualquer hora, em qualquer dia, a maioria
dos executivos está às voltas com algum aspecto da

tomada de decisão: trocando informações, conferindo
dados, buscando idéias, avaliando alternativas, adotando
diretrizes, acompanhando a execução. Mas, embora todo
gerente, em todo nível, deva exercer esse papel decisório,
o modo como um gestor de sucesso aborda o processo de

tomada de decisão muda à medida que sobe na organi-
zação. Em níveis inferiores, sua função é levar o produto
ao mercado (ou, se for um serviço, resolver problemas no
ato). Aqui, o que vale é a ação. Em níveis mais elevados, o
trabalho envolve decisões sobre que produtos ou serviços
oferecer e como desenvolvê-los. Para subir na hierarquia
e ser eficaz em novos papéis o gerente precisa de novas
habilidades e novos comportamentos — ou seja, precisa
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mudar o modo como usa a informação e como cria e ava-
lia opções. Em nossa atuação na orientação de executivos,
vimos, aliás, que tomar decisões cedo demais como um
alto executivo tarimbado tomaria pode tirar da rota de as-
censão um gerente médio ambicioso. Igualmente nocivo
é agir como um supervisor de linha de frente depois de ter
sido promovido à alta gerência.

Nosso estudo minucioso das razões por trás do sucesso
e fracasso de executivos veio confirmar a consistência com
que o estilo de decisão muda ao longo da carreira de um
executivo de sucesso. Examinamos dados de mais de 120
mil indivíduos para identificar os atributos e comporta-
mentos de tomada de decisão ligados a executivos bem-
sucedidos e concluímos que o estilo de decisão de um
bom gerente evolui de modo previsível. Por sorte, quem
saiu dos trilhos em geral pode voltar à rota do sucesso se
entender que esqueceu de descartar velhos hábitos ou
que engatou antes da hora a marcha do alto executivo.

Uma definição de estilos
Antes de nos voltarmos a padrões, é útil definir cada estilo
de decisão. Já vimos que estilos de decisão diferem em
dois aspectos fundamentais: como a informação é usada
e como opções são geradas. Na hora de utilizar infor-
mações, há quem se debruce sobre pilhas e pilhas de
dados antes de tomar uma decisão. Na literatura adminis-

Já na hora de gerar opções, um tomador de decisão
"unifocado" acredita que há apenas um curso de ação a
tomar, enquanto o gestor "multifocado" compõe listas de
possíveis alternativas e pode investir em várias rotas. Um
indivíduo unifocado se empenha em fazer com que as coi-
sas saiam como ele acredita que deveriam sair, enquanto
o multifocado vai se adaptando às circunstâncias.

Partindo dessas duas dimensões — uso da informação
e foco —, criamos uma matriz que apresenta os quatro es-
tilos de tomada de decisão: decidido (pouca informação,
um curso de ação); flexível (pouca informação, várias
opções); hierárquico (muita informação, um curso de
ação); e integrador (muita informação, várias opções).
Veja o quadro "Quatro estilos de tomada de decisão"

Decidido. Quem tem o estilo decidido preza ação, agili-
dade, eficiência e consistência. Quando adota um plano,
não muda de idéia e passa para a decisão seguinte. No trato
com os demais, preza a honestidade, a clareza, a lealdade e,
sobretudo, a concisão. Nesse estilo, o tempo vale ouro.

Flexível. Assim como no decidido, o estilo flexível prio-
riza a agilidade, mas a ênfase aqui está na adaptabilidade.
Diante de um problema, quem opera no modo flexível vai
coletar dados que bastem para definir uma linha de ata-
que — e mudar rapidamente de curso se necessário.

Hierárquico. No estilo hierárquico, a pessoa não faz juí-
zos apressados. Em vez disso, analisa uma bela dose de in-
formação e espera que outros contribuam — e não hesita

É preciso observar que uma pessoa nem sempre lidera do mesmo
modo que raciocina. O processo decisório é um diante de uma
platéia e outro diante do espelho.

trativa, esse indivíduo é chamado de "maximizador". Um
maximizador só se dá por satisfeito quando tem a certeza
de que achou a melhor resposta de todas. A decisão resul-
tante é embasadíssima, mas pode ter custos em termos de
tempo e eficiência. Outros gerentes querem só os princi-
pais dados, para poder tecer hipóteses e testá-las no decor-
rer do processo. Aqui, a literatura vai emprestar um termo
do economista Herbert Simon: "satisficer", no inglês, ou
"satisfaciente". Seria alguém pronto a agir assim que mu-
nido de um volume suficiente de dados para satisfazer
suas exigências.

em questionar a opinião, a análise e a decisão dos outros.
Da perspectiva hierárquica, toda decisão deve vir para ficar.

Integrador. Quem adota o estilo integrador não busca
necessariamente uma solução única, ideal. Sua tendência
é formular a situação em linhas bem gerais, levando em
conta vários elementos que possam encontrar corres-
pondência em outras situações correlatas. Logo, toma de-
cisões de ampla definição, com diversos cursos de ação. Ao
trabalhar com outros, o indivíduo integrador gosta de re-
ceber muitos subsídios e tem prazer em explorar uma
série de pontos de vista, inclusive os que estão em conflito
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Quatro estilos de tomada de decisão
Abordagens à tomada de decisão diferem em dois aspectos: no modo como a pessoa usa a informação e no número de opções

que gera. A tabela abaixo traça quatro estilos de tomada de decisão com base no alto ou baixo uso de informação e na geração de

uma opção só ou de várias opções. Nosso estudo mostra que a maioria dos indivíduos adota um estilo em público e outro a portas

fechadas. Um gerente pode, por exemplo, se mostrar bastante voltado à ação (decidido) em público, mas usar um estilo integrador

mais criativo quando trabalhando sozinho ou com colegas próximos.

USO DA INFORMAÇÃO

com o seu, antes de chegar a uma conclusão. Para o inte-
grador, a tomada de decisão não é um ato, é um processo.

É lógico que ninguém se encaixa exatamente em cada de-
finição dessas. As circunstâncias também influenciam o es-
tilo adequado de decisão. Logo, é preciso saber se valer de
todos os quatro estilos. Num ambiente empreendedor, por
exemplo, talvez não haja histórico ou tempo suficientes
para se arrastar na análise e na deliberação. E, embora tem-
pos de relativa incerteza possam pedir um estilo multifo-
cado, o unifocado tende a predominar em cenários estáveis.

Além disso, nossa pesquisa revela que o gerente toma
decisões de um jeito em público, onde sabe que está sendo
observado, e de outro a portas fechadas, onde não há ne-
cessidade de explicar ou justificar seu processo. Em execu-
tivos, chamamos o modo público de "estilo de liderança"
e o modo privado de "estilo de raciocínio". É preciso obser-
var que uma pessoa nem sempre lidera do mesmo modo
que raciocina. O processo decisório é um diante de uma
platéia e outro diante do espelho. Essa distinção vale para

todos os aspectos da tomada de decisão, esteja a pessoa
reunindo informações, avaliando ou sugerindo opções ou
tomando uma decisão final.

Como evolui o estilo do gestor
Quando iniciamos o estudo, já esperávamos ver uma mu-
dança no estilo predominante de tomada de decisão do ge-
rente à medida que avançava na carreira. Mas os padrões
que surgiram dos dados eram ainda mais definidos do que
poderíamos ter suposto. Descobrimos que o perfil de de-
cisão dá uma guinada total ao longo da carreira. Ou seja, o
estilo de decisão de um presidente de sucesso é o oposto de
um supervisor iniciante bem-sucedido. No modo de lide-
rança (público), há uma contínua progressão, à medida
que o gerente sobe, rumo à abertura, à diversidade de opi-
niões e à tomada de decisão participativa — acompa-
nhada de um abandono gradual dos estilos mais diretivos,
voltados ao comando. No modo de raciocínio (privado),
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vemos um avanço ramo ao estilo maximizador — no qual
o executivo coleta muita informação e pondera bem as coi-
sas — e, nos escalões executivos mais elevados, a preferên-
cia por estilos que se concentram em um curso de ação
(veja o quadro "A evolução de estilos de decisão").

Há uma lógica, bem como uma interdependência, no
modo como evoluem esses dois aspectos da tomada de de-
cisão. À medida que sobe na hierarquia, o indivíduo vai se
distanciando do foco da ação, e facilmente perde contato
com o que realmente vem ocorrendo na organização. É es-
sencial adotar um estilo de liderança que mantenha
aberto o canal de informações e livre o fluxo de dados, ga-
rantindo o acesso a informações e análises de primeira. É
por isso que, no alto escalão executivo, predomina um es-
tilo flexível e integrador. Um canal de informação aberto
promove, por sua vez, a evolução do estilo de raciocínio.
Aqui, um alto executivo cada vez mais analítico e sedento
de informações se concentra em achar uma única res-
posta certa. Em público, esse executivo mostra disposição

aglutinados, em vez de evoluírem em novas direções. Ao
que parece, esses indivíduos percebem, ao chegar num
nível como o de diretor, que algo mudou, mas são
incapazes de descobrir como deveriam agir dali para a
frente. Logo, tentam um pouco de tudo: seu estilo é
diretivo mas participativo, voltado à ação mas aberto a
alternativas. Um total de 20% dos gerentes (os de menos
sucesso) empaca nessa "zona de incerteza" e muitas vezes
nela permanece pelo restante da carreira (veja gráficos
3 e 6). O segundo nível gerencial é um ponto crucial de
transição na carreira do executivo em ascensão. Em níveis
inferiores, a prioridade é manter todos concentrados na ta-
refa em mãos e dar cabo do serviço. Em níveis superiores,
isso já não adianta. O estilo de decisão, aqui, tem mais a ver
com ouvir do que falar, com entender do que comandar. O
gerente deve deixar de lado a irredutibilidade de modos
decididos e hierárquicos de liderança em favor de estilos
mais inclusivos como o flexível e o integrador. É um mo-
mento de alto risco, um ponto no qual muita gente, em-

Os gerentes e executivos de maior sucesso ficam ainda mais
abertos e interativos no estilo de liderança e ainda mais analíticos
no estilo de raciocínio ao avançar na carreira.

a considerar alternativas de modo a incentivar os demais
a liberar informações. A portas fechadas, usa a infor-
mação para escolher uma opção ou, no mínimo, fechar o
leque de alternativas para que a estratégia seja viável.
Esses padrões no estilo de decisão público e privado são
ainda mais pronunciados quando se consideram apenas
os gerentes de maior sucesso, que ficam ainda mais aber-
tos e interativos no estilo de liderança e mais analíticos no
estilo de raciocínio ao avançar pela carreira (veja os gráfi-
cos 2 e 5 no quadro "A evolução de estilos de decisão").

Em que ponto ocorre tal virada no estilo? Nossos dados
revelam que tanto no modo público como no privado a
tendência é que os estilos de decisão se agrupem no co-
meço da escalada hierárquica. Em algum ponto entre o
nível de gerente e o de diretor, o executivo descobre que
abordagens até ali eficazes já não surtem tanto efeito.
Nesse ponto, o gerente entra numa "zona de convergên-
cia"— na qual nenhum estilo se revela mais ou menos po-
pular do que os demais. A partir dali, os estilos de decisão
voltam a se destacar, embora em direção oposta, com o
predomínio de estilos diferentes (veja os gráficos 1 e 4).

Segundo nosso estudo, os gerentes de maior sucesso
chegam à zona de convergência antes do que os de
menor sucesso, e continuam a ajustar seu estilo à medida
que progridem. Os de menos êxito parecem estagnar ao
atingir a zona de convergência; seus estilos permanecem

bora talentosa, perde o prumo — pois é natural seguir
agindo de um modo que já rendeu frutos no passado.

Pudemos observar o impacto dessa transição no caso de
Jill, gerente de nível dois de uma grande petroquímica.
Quando a conhecemos, Jill era supervisora iniciante de uma
instalação de geração de energia da empresa. No encontro
seguinte, já tinha um MBA e estava chefiando um departa-
mento que servia de elo entre um braço operacional e a ma-
triz da empresa. Numa conversa informal, Jill contou que,
agora que entendia melhor as coisas, estava gostando do
trabalho. No começo, disse, achara as novas responsabilida-
des confusas, irritantes. Até uma certa manhã, na qual per-
cebeu que, embora tivesse coisas importantes a fazer na-
quele dia, nenhuma tinha de ser resolvida de imediato. Era
possível parar para respirar, reunir informações e conside-
rar seriamente as saídas. Era um forte contraste com o posto
anterior, no qual todo dia havia decisões a tomar e coisas a
fazer ali, na hora. O mero fato de entender a diferença ali-
viou consideravelmente o estresse e abriu os olhos de Jill
para a mudança exigida em seu modo de tomar decisões.

A nosso ver, há um ponto secundário de transição no
estilo de raciocínio de gerentes na altura dos níveis de
executivo médio e diretor. É aqui que o estilo integrador
atinge seu zênite. É o momento no qual o gerente deve
pensar com criatividade e conceber um leque de idéias
para a consideração do andar superior. A partir do nível
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de diretor, a pressão para pensar de modo explorador e
criativo cai, e o raciocínio mais focado volta a ser im-
portante para o sucesso. Cada vez mais, o gestor deve
reduzir as opções e atrelar pessoal e recursos a um
plano específico. É dele a responsabilidade final pelas
decisões. Deve ser capaz de decidir e — em raros casos
— de decidir sem parar para pensar.

Implicações para o gerente
Para o gerente, a grande lição é que um estilo de decisão
que nunca evolui pode ser fatal para a carreira. Se reco-
nhece o problema e corrige a falha, um gerente na ber-
linda provavelmente será capaz de se recuperar. Foi o caso
de Jack, um executivo na casa dos 40 que chefiava o braço
de engenharia de uma grande empresa de transporte
marítimo. Era um posto de alta importância, pois a em-
presa costumava transportar material tóxico e acidentes
no setor não raro custam vidas e bilhões de dólares em in-
denizações. Jack era competentíssimo em quase toda es-
fera. Aliás, Norm, o presidente da empresa, costuma dizer
que só dormia em paz porque sabia que Jack estava sem-
pre atento à manutenção das embarcações em perfeitas
condições e a evitar falhas em equipamentos.

Mas, apesar dessa fama, sua carreira estava ameaçada. Jack
vinha lutando para enfrentar mudanças de poder e autori-
dade. Norm estava convencido de que, sem um grau maior de
trabalho em equipe na matriz e em campo, cedo ou tarde ha-
veria um acidente devastador. Logo, lançou uma campanha
para uma séria mudança na cultura da empresa. Fomos parte
da equipe montada por Norm para a iniciativa, que incluía
ainda o novo vice-presidente de operações, Robert.

Jack tinha autoridade direta sobre engenheiros que tra-
balhavam em campo ao lado de gerentes de operações su-
bordinados a Robert. Tinham todos de tomar decisões jun-
tos, em geral ali, no ato. Mas relatos desse pessoal em
campo sugeriam um ambiente de relações tensas e pouca
cooperação — e muita gente apontava Jack como a fonte
da discórdia. Jack era acusado de não permitir que os en-
genheiros em campo tomassem decisões — importantes ou
não — sem antes consultá-lo. Além disso, Jack tinha noções
muito rígidas sobre como as coisas deveriam ser feitas, o
que muitas vezes parecia se chocar com o novo espírito de
cooperação. O clima entre Jack e Robert foi piorando, até o
ponto em que os dois mal podiam tolerar a presença um do
outro. Norm estava pronto a tirar Jack da jogada, ainda que
para isso tivesse de sacrificar rios de experiência e conheci-
mento. Para manter o cargo, Jack teria de mudar seu estilo.

Jack não ficou nada contente em ser submetido ao que
considerava um coaching corretivo. Quando iniciamos o
trabalho, focamos nos resultados do feedback de 360
graus gerados durante o processo de avaliação da equipe
executiva. Ali, ficava claro que os colegas tinham uma opi-
nião favorável de Jack como solucionador de problemas e
gestor de logística. Mas a avaliação caía vertiginosamente

Para o presente estudo, usamos um banco de dados da
Korn/Ferry International com informações detalhadas
sobre mais de 200 mil executivos, gerentes e profis-
sionais da administração (sobretudo norte-america-
nos) de um vasto leque de setores tanto em empresas
estabelecidas (Fortune 100) como novatas. Para cada

indivíduo, examinamos formação acadêmica, histórico
profissional e renda, bem como perfis padronizados de
avaliação comportamental. Reduzimos o contingente

examinado para pouco mais de 120 mil indivíduos atual-
mente empregados em um de cinco níveis de gestão,
do iniciante ao mais elevado.

Em seguida analisamos o perfil dos indivíduos nes-

ses cinco níveis gerenciais. Isso nos deixou em exce-
lente posição para tirar conclusões sobre os atributos
comportamentais exigidos para o sucesso em cada
nível e para observar como essa qualificação mudava
de um nível gerencial para outro.

Tais padrões não são uma ocorrência fortuita. Quan-
do fizemos análises padrão de variância para deter-
minar se as diferenças haviam ocorrido por acaso, os

resultados gerados pelo computador eram zero, ainda
quando as probabilidades definidas variavam em dez
pontos decimais. Isso significa que a probabilidade de
que os padrões tenham ocorrido por acaso é menos de
uma em 10 bilhões. Nossa conclusão: os'padrões obser-

vados são o mais próximo de fatos estatísticos (em
oposição a inferências) que já vimos.

em quesitos como capacidade de comunicação e de gestão
de relacionamentos. Jack assumiu uma postura defensiva
diante da avaliação até que lhe mostramos um gráfico
com as avaliações médias do feedback para outros geren-
tes cujo estilo de decisão se assemelhava ao dele: altas
notas nos dois estilos altamente focados, hierárquico e de-
cidido, tanto em liderança como em raciocínio. O gráfico
parecia uma reprodução exata dos resultados de Jack.

O perfil de Jack, sobretudo de liderança, parecia basica-
mente o de um supervisor iniciante, não o de um alto exe-
cutivo. O olhar de Jack ia e vinha entre o relatório que
tinha em mãos e o perfil na tela do computador. Aqui e ali
seu semblante mudava, assim como o tom do coachmg.
Jack saiu de um estado no qual se sentia sob ataque e pas-
sou a buscar, espontaneamente, feedback e orientação.
Em questão de anos, indivíduos que entravam para a
equipe de Norm ouviam com um misto de surpresa e ce-
ticismo as histórias sobre o "velho" Jack. É que aquela fi-
gura não tinha nada a ver com o líder cooperativo que
Jack virará. Eis um exemplo: quando foi preciso promover
uma séria modernização nas instalações da empresa, Jack
se virou do avesso para garantir que o projeto final incor-
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A evolução de estilos de decisão
medida que um indivíduo avança de supervisor ini-
ciante a gerente de gerentes a diretor a vice-presi-
dente e, por fim, a executivo sênior, sua abordagem

à tomada de decisão evolui por uma rota previsível. Ana-
lisamos o perfil de decisão de mais de 120 mil gerentes e
executivos e traçamos a prevalência de cada estilo em
cinco níveis gerenciais (os gráficos refletem distintos in-
divíduos em níveis distintos, não a mesma pessoa ao
longo da carreira).

ESTILOS DE LIDERANÇA, No que se refere à tomada de
decisão em público, o estilo de altos executivos é diame-

tralmente oposto ao de gerentes de nível inferior. O estilo

decidido,"que mescla o uso de um mínimo de informações

e uma única opção, é dominante entre supervisores ini-

ciantes, mas praticamente inexistente entre altos executi-

vos. Na mesma veia, o estilo flexível, multifocado e acele-

rado adotado por altos executivos foi o menos visto entre

supervisores. O estilo hierárquico (muitos dados, uma op-

ção) é o segundo mais freqüente entre supervisores de ní-

vel iniciante; seu uso cai ao longo da carreira do gerente

e retorna em algum ponto já no nível mais sênior. Já o es-

tilo integrador, tão prezado por altos executivos,está entre

os menos cotados por gerentes novatos (veja gráfico 1).

No segundo nível gerencial há uma forte aglutinação

de resultados, com nenhum estilo dominante — até que

o leque volta a se abrir e cada um vai em direção oposta.

É o que chamamos de zona de convergência, o ponto no

qual o gerente começa a entender que abordagens deci-
sórias que até ali surtiram efeito estão se mostrando cada

vez menos eficazes.

Esse padrão fica ainda mais dramático quando observa-

mos os resultados de gerentes de mais alto desempenho

(usamos o salário como indicador de sucesso — critério

imperfeito, embora empresas costumem pagar mais a

seus melhores gerentes). Vemos, de novo, o cruzamento,

com os gestores de maior sucesso chegando a esse ponto

um pouco antes da média. Talvez seja um sinal de que

perceberam com mais rapidez que o novo posto exigia

um novo comportamento (gráfico 2). Os gerentes de

menor sucesso — os 20% na base de nossa amostra, em

termos de renda — começam basicamente como os de-

mais, mas deixam de evoluir e seu estilo de liderança fica
estancado numa "zona de incerteza" (veja gráfico 3).
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ESTILOS DE RACIOCÍNIO. Quando analisamos a esfera

privada da tomada de decisão, vemos que as particulari-
dades reinantes em cada nível são muito distintas das re-

gistradas no modo de liderança. Os dois estilos analíticos,
maximizadores — integrador e hierárquico — sobem pro-
gressivamente e se fundem no nível sênior (veja gráfico
4). O estilo decidido, voltado à ação, parte de uma média
baixa e basicamente permanece ali, com um leve au-
mento no nível mais elevado. O estilo flexível, que nos

gráficos de liderança mostrava alta tão acentuada, traça
uma curva descendente digna de nota.

Entre gente de alto desempenho o padrão muda (veja
gráfico 5). No nível de diretor, estilos diametralmente
opostos — o decidido (poucos dados, uma opção) e o in-
tegrador (muitos dados, muitas opções)— atingem a má-
xima distância entre si. Ao que parece, o diretor tem a

maior de todas as necessidades de raciocínio exploratório,
criativo, e dá a menor ênfase de todas ao raciocínio fo-

cado, voltado à escolha de uma única rota.
Estilos de raciocínio para os 20% na base da amostra,

mostrados no gráfico 6, seguem o mesmo padrão afuni-
lado visto nos gráficos de liderança. Pontuações no nível
iniciante têm alta variação entre os quatro estilos e depois
se aglutinam em níveis mais elevados. De novo, a im-
pressão é que gerentes e executivos de menor sucesso tar-
dam a perceber que a natureza daquilo que seu papel
exige mudou e, ao reconhecer que o que funcionou antes
já não surte efeito, ficam meio perdidos.

AGOSTO 2006 61



O execut ivo exper ien te e seu es t i l o de d e c i s ã o

porasse a opinião dos demais, e não só a sua. Era algo que
o velho Jack jamais teria feito.

Em outro caso, trabalhamos com Phillip, vice-presi-
dente de grupo de uma grande holding. Phillip era tido
por todos como um executivo brilhante, altamente criati-
vo, com um currículo invejável no lançamento de novos
produtos e na negociação de contratos inovadores. Ainda
assim, o presidente-executivo e do conselho da empresa,
Peter, estava preocupado com o futuro de Phillip na em-
presa. A seu ver, Phillip não se interessava pelos proble-
mas do dia-a-dia, por prazos, por outros detalhes opera-
cionais — opinião partilhada por outros indicava um
perfil de 360 graus. Uma avaliação do perfil de decisão de
Phillip revelou que, embora seu estilo de liderança, ou
público, fosse condizente com o de altos executivos de su-
cesso, seu estilo de raciocínio, ou privado, era uma outra

a agir como sempre. Depois de um feedback interminável
e de um sem-fim de chances, foi demitido.

Outro gerente, John, era vice-presidente sênior de re-
cursos humanos de uma empresa que passara por uma
fusão. A princípio, o novo grupo manteve os executivos
das duas empresas fundidas, mas era óbvio que, a certa
altura, haveria cortes de pessoal. John sabia disso tanto
como qualquer outro — que estava disputando o em-
prego com outra pessoa. Era ótimo no que fazia. Era pró-
ativo, tinha sistemas excelentes, que funcionavam como
um relógio. Só que quem ditava a hora do relógio era ele,
e John se recusava a ouvir a opinião de qualquer outra
pessoa. Seu estilo de decisão era altamente decidido e hie-
rárquico. Resumindo, era competente — mas um bruta-
montes. E, diferentemente de Glen, nem coaching acei-
tou. Já o equivalente a John na outra organização era o

Em algum ponto entre o nível de gerente e o de diretor,
o executivo descobre que abordagens até ali eficazes já
não surtem tanto efeito.

história. Embora sua alta pontuação nos estilos flexível e
integrador fizesse jus a sua imagem de indivíduo inova-
dor e de raciocínio criativo, as baixas notas nos estilos fo-
cados, hierárquico e decidido, eram reflexo daquilo que
Peter via como descuido com questões operacionais.

A avaliação e o feedback de 360 graus obrigaram Phi-
llip a abandonar a tese de que a preocupação de Peter era
exagerada. Justiça seja feita, superado o choque inicial do
feedback, Phillip converteu em meta pessoal dedicar
mais atenção a questões rotineiras de gestão e a não per-
der tempo em resolver problemas. O último relato que ti-
vemos, tanto de Phillip quanto de Peter, foi que a relação
de trabalho dos dois havia melhorado muito..

Nem sempre o final é feliz. Glen, executivo de desenvol-
vimento de negócios, foi contratado para turbinar as ven-
das numa operadora de gasodutos. Era inteligente, compe-
tente, com alta experiência no ramo. Só que havia chegado
àquele ponto da carreira sem aprender a ser aberto e par-
ticipativo em seu estilo público de tomada de decisão. O
problema ficou aparente quando, numa reunião da equipe
gestora, cada participante foi convidado a relatar um par de
exemplos sobre os melhores momentos de sua carreira. En-
quanto a maioria discorreu sobre a cooperação com colegas
para a superação de enormes desafios, toda história de Glen
mostrava ele prevalecendo sobre os colegas, vencendo à
custa de outros. O executivo foi reiteradamente alertado, e
recebeu do chefe muitas oportunidades para mudar. Glen
aceitou trabalhar com um coach, mas durante as sessões fi-
cava sentado, com um sorriso na cara. Saindo dali, voltava

exato oposto: em geral flexível e integrador e, como seria
de supor, disposto a incorporar idéias e preferências dos
demais. No final, confrontado com a situação, John re-
nunciou. Sabia que perderia o emprego se não mudasse o
estilo de decisão, mas não queria mudar. A experiência de
John é um lembrete de que há duas fases no processo de
coaching: constatar qual é o problema e, igualmente im-
portante, ter disposição para mudar. Foi por isso que Jack
e Phillip conseguiram ficar no cargo.

Desenvolvimento fundado
no estilo de decisão
A maioria das empresas conta com programas de desenvol-
vimento gerencial, alguns com diversos níveis. Mas, em
geral, a diferença entre cada nível desses é o volume de trei-
namento administrado, sem referência a qualquer mu-
dança fundamental no modo como o gestor deve raciocinar
e liderar. Um programa assim não leva em conta as exigên-
cias distintas de comportamento que acompanham distin-
tos níveis de responsabilidade. Aliás, a maioria das empre-
sas ainda emprega esquemas de desenvolvimento e
planejamento sucessório fundados sobretudo na noção de
que "o líder é líder" e de que "quem é bom pode encarar
qualquer missão". Daí a abordagem comum de identificar
gente de alto potencial e dar a tais indivíduos uma atenção
especial. Outra tática comum é formular listas para a quali-
ficação de líderes — visão estratégica, trabalho em equipe,
foco em cliente e por aí vai —, partindo-se da tese de que tal
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Uma cultura global de gestão?

O banco de dados que usamos em nosso estudo mundial in-
cluía uma amostra de mais de 180 mil gerentes e executivos
de quatro continentes. Quando comparamos Europa, Ásia

e América Latina, esperávamos registrar algum impacto cultural
em estilos de liderança e raciocínio. Com efeito, havia diferenças
no tocante a estilos dominantes em cada um dos níveis gerenci-
ais (gerentes de nível iniciante na Ásia, por exemplo, tinham pon-
tuação superior à de gerentes de outras regiões no estilo de lide-
rança decidido; os latino-americanos se destacam por usar cada

PONTUAÇÃO MÉDIA DE ESTILOS
DE LIDERANÇA POR NÍVEL GERENCIAL

vez mais um estilo de raciocínio flexível à medida que avançam
na carreira). Mas, quando nos restringimos a uma região, com-
parando indivíduos com outros da mesma região, ficamos sur-
presos em constatar a mesma evolução básica tanto em estilos de
liderança como de raciocínio. De novo, vimos o ponto de tran-
sição no qual o perfil decisório dá uma guinada, em torno dos
níveis de gerência médios. E, apesar de diferenças em grau, os es-
tilos seguiram basicamente a mesma trajetória em todos os qua-
tro continentes.

PONTUAÇÃO MÉDIA DE ESTILOS DE
RACIOCÍNIO POR NÍVEL GERENCIAL
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qualificação é a ideal para todo mundo, em qualquer nível.
Nossa pesquisa e nossa experiência sugerem outra

coisa. Para que um líder tenha sucesso, seu comporta-
mento e seu estilo devem evoluir ao longo da carreira.
Tal perspectiva se reflete na tática da Bose Corporation
de desenvolvimento gerencial. A empresa adota um mo-
delo de três níveis: um para gerentes iniciantes, outro

dro "Como traçar um mapa para o planejamento da su-
cessão e o desenvolvimento").

Até o mais rudimentar desses mapas deixa claro para
gerentes em ascensão que o que vem pela frente é um ter-
reno novo, com desafios bastante distintos — em certos
casos, diametralmente opostos — daquilo que enfrenta-
ram no passado. O mapa mostra que fiar-se em êxitos e há-

Os gerentes de menos êxito percebem, ao chegar num nível
como o de diretor, que algo mudou, mas são incapazes de
descobrir como deveriam agir dali para a

para gerentes de nível médio e superior e um terceiro
para altos executivos. Com uma compreensão maior de
como o comportamento e o estilo evoluem, o pessoal no
comando da gestão de talentos — cuja função é recrutar,
selecionar e formar gerentes de alto desempenho —
pode montar um retrato fiel de responsabilidades e tare-
fas cruciais em cada nível. E pode, então, criar um mo-
delo correspondente traçando a qualificação exigida e
estabelecer critérios para avaliar em que medida cada
executivo possui a capacitação em questão (veja o qua-

bitos anteriores não é garantia de sucesso. Pode, aliás, ser
a fórmula para o fracasso. Para a empresa, um mapa des-
ses pode alterar o conceito de "alto potencial" e, conse-
qüentemente, de como um indivíduo assim rotulado é se-
lecionado, avaliado e cultivado. Em suma, o alto de-
sempenho no início da carreira é um indicador útil do su-
cesso futuro — mas de forma nenhuma o único.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Harvard Business Review: ed em português, v.84, n.8, p. 54-65, ago. 2006.




