
Segredos milenares 
 
A técnica do Eneagrama, cuja origem se remonta a 2,500 a.C., é utilizada atualmente em empresas 
de todo tipo e tamanho. Suas principais vantagens: permite descobrir o estilo de liderança dos 
indivíduos, a "personalidade" dos grupos de trabalho e os pontos de vista dos clientes e parceiros. 
 
Todos temos certa qualidade inata predominante. Aqueles que descobrem esse atributo essencial 
obtêm o máximo desempenho em todos os âmbitos de sua vida -afirma Roberto Pérez, presidente 
do Centro Argentino de Eneagrama e membro profissional da International Enneagram Association-. 
Essa qualidade fundamental é como um instrumento musical: conhecê-la nos permitirá compor 
nossa própria melodia. Caso  contrário, obteremos apenas ruídos dissonantes ou nos limitaremos a 
copiar a música de outros. Descobrir essa qualidade inata primordial é um dos objetivos da técnica 
conhecida como otimização de gestão ou eneagrama. 
 
Trata-se de um sistema que permite conhecer o estilo de liderança dos indivíduos, bem como 
otimizar o desempenho individual e das equipes de trabalho -explica Graciela Melo de Ortolá, 
fundadora da consultora Ortolá & Asociados-. Oferece um marco para capitalizar os talentos e 
conhecer as áreas conflitivas, para compreender o ponto de vista dos clientes e colegas e para 
descobrir a personalidade do grupo de trabalho ou da organização. A metodologia do eneagrama 
distingue nove qualidades ou estilos de liderança básicos. São eles: 
 
1. Líder de execução: destaca-se por sua capacidade para organizar e decidir. Costuma  tomar a 
iniciativa e é prático. Seu lema é "ninguém está por cima de mim, eu os levo pelo caminho correto". 
  
2. Líder solidário: tem uma grande capacidade de adaptação e de comunicação; afirma:  Sou 
imprescindível, eu me ocupo de vocês.  
  
3. Líder competitivo: é eficiente, eficaz e efetivo. As palavras que o impulsionam são: Eu vou 
triunfar porque sou competente. 
  
4. Líder criativo: é muito independente e têm uma grande imaginação. Seu slogan é: Eu não me 
adapto. Estabeleço o estilo e aponto as mudanças. 
  
5. Líder intelectual (assessor): sobressai por sua capacidade de atenção e concentração, sua clareza 
interior e seu senso de oportunidade. Acredita no seguinte: Eu sou a cabeça, mas não me 
incomodem; além de tudo sou cético. 
  
6. Líder de sustentação: é constante, perseverante e fiel. Eu me submeto, mas por dentro me 
revolto. Desconfio do poder, mas eu quero tê-lo. 
  
7. Líder social: tem uma grande capacidade de comunicação e de gerenciamento das  relações 
públicas. Sua voz interior sussurra: "Eu dou o melhor, e faço ver o positivo. Não me tragam 
problemas". 
  
8.Líder de mando: é desafiante, provocador e tem capacidade para polemizar. Afirma: Eu sou quem 
manda e protejo com meu poder. Confiem!. 
  
9. Líder conciliador: sabe se dominar, é prudente e tem um forte espírito independente. Em seu foro 
íntimo ele se percebe desse modo: Eu sou constante e suporto, e quero que todos se dêem bem.  
  
Pontos básicos – O ponto de partida na aplicação da técnica do eneagrama consiste em identificar o 
estilo de liderança ou tipologia dominante do indivíduo.  O seguinte é detectar o grau de evolução 
das oito qualidades restantes. "O principal objetivo é ajudar às pessoas a descobrir suas fortalezas e 
suas fraquezas", explica Pérez. Na linguagem do eneagrama, as fortalezas são os aspectos 
"positivos" das nove tipologias, enquanto às fraquezas são a expressão "negativa" das mesmas. Um 
exemplo? Os líderes de execução costumam ser perfeccionistas e tentam melhorar tudo o que fazem 
(aspectos positivos); porém, também podem ser obsessivos, escrupulosos em demasia e propensos 
a prejulgar as pessoas (aspectos negativos). 
 
Para detectar a qualidade essencial de uma pessoa, é utilizada uma lista de 29 afirmações ou 
enunciados. O indivíduo simplesmente marca -não é necessário classificar nem avaliar- as 
afirmações que correspondem com a sua personalidade. Trata-se de enunciados simples como, por 



exemplo, "Tenho dificuldade de levantar de manhã”, "não gosto que gritem comigo", "prefiro que as 
coisas estejam em ordem", "gosto de trabalhar em equipe", "quero entender tudo antes de fazer 
alguma coisa”. 
 
A análise das respostas permite descobrir a tipologia dominante e os aspectos positivos e negativos 
do resto dos atributos, o que configura o "mapa pessoal" desse indivíduo. Com esta informação, o 
próximo passo é estimular os aspectos positivos e amortiçar os negativos. Para isso, a técnica do 
Eneagrama define a dinâmica ou ordem interna entre as diversas qualidades. Por exemplo, o 
indivíduo cuja personalidade ajusta-se à tipologia 1 costuma buscar a perfeição, anseia se superar, 
apresenta-se de forma cuidadosa, gerencia muito bem seu tempo e gosta de ter tudo sob controle; 
em conseqüência, corre o risco de sofrer frustrações e angústias e de assumir posturas inflexíveis. 
Por que? Como procuram a perfeição, os líderes de execução se incomodam com a desordem e 
ficam desanimados ou bravos quando não conseguem aquilo que se propõem, por isso são 
propensos a viver angustiados ou contrariados. 
 
Para se desenvolver, terão de aprender com os líderes sociais (tipologia 7) e com os líderes criativos 
(tipologia 4): dos primeiros, sua capacidade de comunicação, entusiasmo e gerenciamento das 
relações públicas, e dos criativos, sua imaginação e liberdade interior. Desta forma, os líderes de 
execução vão conseguir adotar um ponto de vista mais criativo, entusiasta e livre, vão evitar ficar 
bravos com facilidade e poderão distinguir o que é importante daquilo que é urgente e distinguir 
forma de  conteúdo.  
 
Origens e aplicações – As origens do eneagrama se remontam a civilizações antigas da Mesopotâmia 
Asiática, 2,500 anos A.C. Naquelas culturas, essa técnica era aplicada à formação dos líderes 
religiosos, civis e militares. Vários séculos mais tarde –exatamente, na segunda metade do século 
XX-, a psicologia empregou o eneagrama no estudo dos diferentes tipos de personalidade e, pouco 
depois, surgiram as primeiras aplicações no mundo empresarial. Por exemplo, para formar equipes 
de trabalho, melhorar a comunicação entre os membros de uma organização e desenhar postos de 
trabalho ajustados aos talentos dos funcionários. Daí que, no mundo todo, seja utilizado em 
empresas tão diferentes como ABM-AMRO, Adobe, Alitalia Airlines, AMIL Medical Services, Amoco, 
AT&T, Avon Products, Apple Computer, Boeing Corporation, Buchanan Assoc., Citibank (Ginebra), 
Cox Communications, e-Bay, Gemneral Mills Corporation, Gemneral Motors, Hewlett-Packard, KLM 
Airlines, Kodak, Motorola, Procter & Gamble, Quaker, e em instituições como a CIA ou The Coalition 
of 100 Black Women. 
 
O eneagrama facilita o gerenciamento de conflitos -como situações de redução de pessoal-, de 
hábitos de trabalho não adequados e de estilos de gestão diferentes. "Ele leva em conta as 
diferenças individuais e projeta as motivações básicas de cada personalidade -explica Pérez-. A 
principal diferença com outros métodos utilizados nos departamentos de recursos humanos é que 
estes somente permitem entender o que se pode esperar em termos de aptidões da pessoa, 
enquanto o eneagrama, permite também compreender as motivações do agente. Por isso, ajuda a 
otimizar a função de um indivíduo ao revelar quais são suas fortalezas, fraquezas e motivações". 
 
Contra o relógio 
   
"Os líderes inatos sabem como aproveitar o tempo", afirma o especialista em liderança Warren 
Blank. Mas quem nasceu sem esta habilidade pode adquiri-la. Melissa Raffoni, consultora 
especializada em coaching executivo, explica um método eficiente para organizar a agenda. 
A aquisição de clientes costumava ocupar 20% do meu tempo -comenta Allan Huntley, presidente 
executivo (CEO) da Abacus Travel, agência de viagens com sede em Massachusetts-. Porém, por 
causa da desaceleração da economia, nossa massa de clientes teve uma redução de mais de 25%; 
por isso, agora me concentro em aumentar a receita e passo quase metade do meu tempo buscando 
novos clientes. Por causa do estancamento de muitas economias regionais, cada vez são mais os 
executivos que investem grande quantidade de horas em estudar a forma de compensar a queda da 
receita. No entanto, Huntley refere-se a um desafio ainda maior: a prolongada correção do mercado 
é desalentadora mas, paralelamente, impulsiona os gerentes a corrigir suas destinações de tempo e 
examinar como distribuem seus  esforços.  
 
Os líderes inatos sabem como aproveitar o tempo, afirma Warren Blank em The 108 Skills of Natural 
Born Leaders (AMACOM, 2001). No entanto, quem nasceu sem esta habilidade dispõe das seguintes 
sugestões para armar sua agenda:  
 



1. Classificar as responsabilidades laborais por categoria. As categorias variam de acordo com a 
função do cargo. Convém cobrir questões estratégicas e tácticas e definir, como máximo, seis 
categorias. Por exemplo:  
 
Crescimento e melhora. Esta categoria coloca o foco nas oportunidades ao invés de coloca-lo nas 
crises. Geralmente, é a área na qual o indivíduo aporta mais valor agregado para a empresa ou 
unidade de negócios, por exemplo, no caso de um gerente de produto é o tempo dedicado à 
inovação; para o gerente de operações é a melhora de processos; para um executivo sênior, a 
estratégia. O mais difícil é preservar intacto o tempo dedicado a estas atividades e não permitir que 
as tarefas mais urgentes, mas menos importantes, as desloquem da agenda. 
 
Gestão. Esta categoria pode ser subdividida em três mais específicas: gestão para "cima", "baixo" e 
"colateral". Os managers sabem que o coaching (capacitação para pequenos grupos ou 
personalizada) e a indicação de mentores (profissionais de hierarquia superior que treinam e 
motivam outros de nível inferior) potenciam seu desempenho, mas em tempos de ajustes vale 
lembrar que é impossível aumentar a eficiência sem alinhamento lateral e para cima. Por outra 
parte, todo mundo coincide que a comunicação é crítica, mas, quantas pessoas a planejam? Um 
conselho: que a pressa por se concentrar nos números não prejudique a comunicação em nenhuma 
das três direções. 
 
Responsabilidades cotidianas. Esta área também pode ser subdividida em virtude das funções do 
funcionário ou manager, por exemplo, em vendas ou serviços. 
 
Administração. Inclui tarefas essenciais, como avaliar os recursos necessários para o funcionamento 
do departamento, entrevistar os candidatos às vagas disponíveis, responder cartas e e-mails, 
preencher planilhas e informes de despesas e elaborar avaliações de desempenho. 
 
2. Perguntar-se que porcentagem de seu tempo você deveria dedicar a cada categoria. Blank 
recomenda que, antes de determinar porcentagens, você faça a seguinte pergunta: "Em função 
daquilo que quero conseguir hoje, qual será a melhor maneira de utilizar meu tempo?". Para 
respondê-la, pondere as atividades que reclamam sua atenção: as que lhe permitirão potenciar seu 
esforço, as prioridades estratégicas da companhia, requerimentos de curto prazo dos supervisores, 
funcionários sob sua responsabilidade e clientes. Depois que determinou as porcentagens, traduza 
em horas: o total resultante é realista e sustentável no lapso que você tem em mente? Para ser útil, 
a distribuição de tempo tem que ser atualizada trimestralmente, mensalmente ou até mesmo 
semanalmente. "No começo do ano, nossa equipe de vendas teve dificuldades para fechar operações 
com novos clientes -comentou Huntley-. Em conseqüência, eu me envolvi muito e agora eu dedico 
um dia por semana para as reuniões de vendas e marketing". 
 
3. Sincronize sua agenda com a de seus superiores e colegas. Mostre seus cronogramas para seu 
gerente e colegas chave, e peça que mostrem os deles se for possível.  
De acordo com Huntley, compartilhar as planificações com os membros de sua equipe executiva 
aumentou a coesão e o foco do grupo. "A equipe executiva me envia relatórios semanais de avance, 
e eu os utilizo para decidir a distribuição do meu tempo para a semana seguinte ", conclui Huntley. 
 
A linguagem da liderança 
 
Em sua juventude Winston Churchill percebeu a relação entre linguagem e liderança, e identificou os 
cinco elementos de um discurso eficaz: estilo, ritmo, acumulação de argumentos, analogias e um 
toque de extravagância, 
É citado quase com a mesma freqüência que Shakespeare. Presidentes como Franklin D. Roosevelt 
leram seus textos como fonte de inspiração. Suas frases tingem a linguagem do cotidiano: "A hora 
mais fina", "Sangue, suor e lágrimas", "Cortina de Ferro" e até mesmo, "Negócios como sempre". 
Trata-se, obviamente, de Winston Churchill, que como primeiro ministro britânico, incitou o povo de 
seu país a resistir ao ataque do destrutivo monstro nazi. 
 
Um impulsor significativo de seu sucesso era sua capacidade de comunicação. Como  John F. 
Kennedy disse: "Churchill mobilizava a língua inglesa e a conduzia para o campo de batalha". Seus 
artigos, discursos e livros somam 30 milhões de palavras, segundo cálculos estimativos, e lhe 
valeram o Premio Nobel de Literatura em 1953. 
 



Churchill percebeu a relação entre linguagem e liderança na sua juventude. Aos 23 anos escreveu 
um tratado sobre oratória The Scaffolding of Rhetoric ("A sustentação da retórica"), publicado depois 
de sua morte, onde dizia que "de todos os talentos concedidos ao homem, nenhum é mais prezado 
do que o dom da oratória. Quem tem esgrime um poder mais perdurável do que um grande rei". Em 
The Scaffolding of Rhetoric, Churchill descreveu os cinco elementos de um discurso eficaz -estilo 
impecável, ritmo, acumulação de argumentos, analogias e extravagância da linguagem- e, várias 
décadas mais tarde, esses cavalos de batalha retóricos continuam sendo a pedra fundamental de 
qualquer discurso, tanto dos calorosos debates políticos como das exposições nas reuniões de 
acionistas. 
 
Estilo: Churchill afirma que "não há elemento mais importante na técnica da retórica que o uso 
permanente da melhor palavra possível". 
Ritmo: Em sua opinião, o ritmo se baseia no "equilíbrio particular" entre as frases, o qual dá como 
resultado uma cadência más próxima do verso branco (composição cujos versos não rimam entre si) 
do que à da prosa. Em umas primeiras etapas, Churchill ditava grande parte de sua obra para se 
certificar de que tivesse ritmo. Thomas Montalbo, autor de Public Speaking Made Easy: Magic Keys 
to Success ("Falar em público fácil"), da editora Wilshire, afirma que Churchill "levava suas idéias 
para a retórica assim como os compositores traduzem às suas para a música". 
Argumentos: Churchill inclina-se pela acumulação de argumentos através de fatos que respaldam 
uma conclusão lógica. Em sua opinião, escrever é comparável a construir um prédio: "É preciso 
sentar as bases e juntar dados; as premissas têm que sustentar o peso das conclusões". 
 
Analogias: "As analogias são uma das armas mais formidáveis de um retórico", explica Churchill em 
The Scaffolding of Rhetoric. Elas são as que ele utilizou para incitar aos cidadãos londrinos a resistir 
ao ataque aéreo alemão: "A morte e a aflição serão nossos companheiras de viagem; as penúrias, 
nossas vestimentas; a perseverança e a coragem, nosso único escudo... Nossas qualidades e nossos 
atos têm que arder e brilhar na penumbra da Europa até que se transformem na verdadeira luz de 
sua salvação". 
 
Extravagância: Churchill afirma que os comunicadores precisam um toque de "extravagância 
selvagem". A audiência e o orador tem de ter um envolvimento emocional.  Para que os ouvintes 
chorem é preciso que o orador sinta a dor; para despertar a indignação, é preciso transmitir a ira. 
O emprego hábil das cinco ferramentas básicas da retórica apoiava o talento oratório de Churchill. 
Outros elementos que realçavam ainda mais sua capacidade de comunicação eram: 
 
 
- Preparação: Um discurso de 40 minutos podia demandar entre seis e oito horas de preparo e 
ensaio. 
- Um discurso, um tema: Churchill colocava o foco em um único tema por discurso e terminava com 
um chamado à ação. 
- Gerenciamento do tempo: Seus discursos tinham, com freqüência, anotações nas margens com 
indicações cênicas como "pausa". 
- Reforços visuais: A imagem de um cigarro está tão associada a Churchill como o gesto "V", que 
significava "vitória", feito com a mão.  
- Humor: Mesmo na hora mais escura da Inglaterra, Churchill temperava seus discursos com humor. 
O humorista e político A.P. Herbert acreditava que o gênio de Churchill, sua forma de rir e as pausas 
que incluía em seu discurso, o transformavam em uma figura mais engraçada que o melhor 
humorista inglês da época. 
Churchill não era um orador inato. Ele era gago. Porém transformou seu gaguejar em seu estilo de 
comunicação, a tal ponto que vacilava intencionalmente quando fazia um discurso. Também não 
tinha uma figura imponente: media cerca de 1.70 m, e às vezes andava ligeiramente curvado. Mas 
compensava essas limitações com uma memória prodigiosa, um profundo amor pela língua inglesa e 
sua permanente disposição de revisar um discurso tantas vezes como fosse  necessário para 
conseguir a combinação adequada de sentido, som e emoção. 
 
O dilema dos sobreviventes 
  
Tão difícil como implementar um processo de reestruturação é liderar os funcionários que 
"sobrevivem" à reestruturação da empresa. Durante quatro anos, a Escola de Negócios de Cranfield 
realizou uma pesquisa em empresas que encararam com sucesso esse processo. 
 



A reestruturação é parte da vida empresarial, em especial em épocas de recessão. Mas não é 
necessariamente uma experiência traumática para os funcionários que "sobrevivem", segundo 
demonstra uma recente pesquisa da Escola de Negócios da Universidade de Cranfield. 
 
Como conseguir uma transição sem dor? Graduando o impacto da mudança nos sobreviventes, ao 
incentivar, de maneira pró-ativa e positiva, a confiança, o compromisso e a motivação, afirma 
Kusum Sahdev, professor da escola de altos estudos. Porém, o desafio é implementar essa 
estratégia. Ou seja: estabelecer condições que facilitem a aceitação da mudança. Para descobrir 
como consegui-lo, a Escola de Negócios da Universidade de Cranfield estudou quatro organizações 
de diferentes setores que suportavam pressões externas e que embarcaram num processo de 
redução. A pesquisa durou quatro anos e os principais resultados foram os seguintes: 
 
Aspectos estratégicos - As estratégias de reestruturação emitem mensagens inconfundíveis sobre as 
prioridades da organização. Essas mensagens, por sua vez, influenciam nas percepções dos 
sobreviventes. Portanto, as estratégias de reestruturação deveriam ter a missão primordial de 
reconhecer o valor das pessoas no "coração” da empresa. Outras pautas são: 
 
- A organização matricial diminui a quantidade de níveis, e a conseqüência imediata é a melhora da 
comunicação entre as equipes e seus gerentes intermédios. Quanto mais perto trabalhar a alta 
gerência com os funcionários, maior será a confiança que lhes inspirará. 
 
- Ao terceirizar os serviços, é fundamental que os funcionários entendam cabalmente a cultura da 
outra parte e os benefícios tangíveis do trabalho em conjunto. Uma maneira de consegui-lo é com o 
intercâmbio de opiniões com aqueles que passaram por experiências semelhantes. 
 
- Dividir a organização em unidades menores repercutirá no papel de cada funcionário suas funções 
serão mais precisas e vão ter mais influência nos resultados.  
 
Dimensões da liderança – A relação permanente entre os funcionários e seus líderes é importante: 
se a indicação de novos líderes fosse inevitável os recém chegados teriam de fomentar rapidamente 
a empatia e a credibilidade; eles têm que ser vistos como chefes que entendem os problemas dos 
funcionários e os desafios cotidianos da empresa. Os líderes não podem se dar ao luxo de se 
esconder atrás de brilhantes relatórios ou trabalhar de portas fechadas: têm de estabelecer contato 
físico. 
 
Durante épocas de reestruturação, as organizações deveriam avaliar cuidadosamente quem vai 
dirigir a companhia: a experiência prévia na gestão de programas de mudança em grande escala é 
uma competência central crítica; além disso, os líderes deveriam conhecer a fundo o produto, o 
mercado e as pessoas da organização. 
 
A conduta dos líderes é observada com atenção. Designar-se altos salários, proteger seus pares e 
levar um estilo de vida extravagante quando os sobreviventes atravessam uma difícil transição 
semeiam, em longo prazo, as sementes do cinismo e o desprezo. 
 
Para reduzir a incerteza depois de um anuncio de reestruturação, é preciso encarar ações imediatas 
que demonstrem que a organização é capaz de gerenciar a nova realidade do negócio.  
 
Colocar o foco nos requerimentos dos clientes ajuda a desenvolver um objetivo comum. Utilizar 
dados "duros" para graficar as mudanças externas e as pressões  competitivas oferece uma visão 
realista da situação. 
 
O estilo flexível é importante nas condutas de direção e "apoio". As primeiras se manifestam quando 
o líder delineia o curso de ação e estabelece datas e objetivos intermédios no cronograma de 
atividades. As condutas "de apoio" incluem, entre outras: escutar a opinião das pessoas, 
compartilhar a toma de decisões, incentivar o diálogo, oferecer reconhecimento, feedback e alento.  
 
Por último, sempre é útil que o líder demonstre empatia com as emoções dos sobreviventes e dos 
funcionários que abandonam a organização.  
 
Nível operacional - Uma maneira de inspirar confiança é criar sistemas que permitam o fácil acesso 
à informação e aceitar a comunicação entre a alta gerência e os trabalhadores. Os gerentes 
deveriam diminuir as ondas de boatos, confrontando as situações tal como aparecem.  



 
O estilo de liderança no nível operacional deveria ser democrático, ressaltando o papel dos 
produtores ou geradores de bens e serviços e admitindo que eles são mais importantes que os 
gerentes. 
 
É preciso evitar as alterações no cronograma das operações cotidianas. O sentimento de direção em 
comum, o orgulho de pertencer a uma organização de vanguarda ou de sucesso, os bons tratos e 
condições de trabalho, são os fatores chave para fomentar o compromisso.  
 
No nível pessoal, assumir a responsabilidade com o processo de mudança é importante depois de 
um processo de reestruturação, os sobreviventes supõem que serão mais  exigidos, mas, na 
realidade, terão que trabalhar mais inteligentemente. Portanto, é fundamental que a empresa 
invista em educação e capacitação: desta forma aumentará a satisfação dos funcionários e a 
qualidade de seus aportes. 
 
A tecnologia é uma boa forma de motivar os funcionários, em especial se facilita às práticas mais 
eficientes. Os pacotes de compensações deveriam se atualizar de acordo com as mudanças nas 
funções e responsabilidades dos sobreviventes. "Os resultados deixam evidente a responsabilidade 
corporativa na flexibilidade ou capacidade de adaptação dos funcionários”, afirma Kusum Sahdev.  
 
A pesquisa sugere três elementos chave para fomentar a flexibilidade: confiança, compromisso e 
motivação. A confiança é um pré-requisito para gerar o compromisso e a disposição de produzir 
bens e serviços da mais alta qualidade.  
Quando a confiança é baixa, as organizações dependem da boa vontade dos indivíduos para 
contribuir com os objetivos gerais; em conseqüência, os níveis de compromisso e motivação se 
fragmentam e a organização perde criatividade e vitalidade.  
 
Por isso, antes de implementar mudanças no sistema e processos de recursos humanos (como a 
introdução de um novo sistema de compensações ou modificações nas responsabilidades), o 
primeiro passo para incentivar a flexibilidade é gerenciar a nebulosa questão da confiança. 
 
Disponível em: <http://www.hsm.com.br>. Acesso em 12 jan. 2007. 
 


