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Quando chega a hora
de implantar uma
estratégia, muitas

empresas se vêem numa
situação difícil no momento
da execução. Depois de iden-
tificar as oportunidades ao
seu alcance, elas constatam
que os resultados foram
inferiores às suas aspira-
ções. Poucas empresas re-
conhecem o motivo disso.

Capacidades mal combinadas, con-
figurações de ativos ruins e execução
inadequada podem, todas elas, desem-
penhar papéis que prejudicam os ob-
jetivos estratégicos de uma empresa.
Embora corporações respeitadas cos-
tumem manter essas armadilhas sob
controle, em nossa experiência muito
menos empresas reconhecem a capa-
cidade de liderança que novas estraté-
gias exigirão, quanto mais tratam a li-
derança como o ponto de partida da es-
tratégia. Esse descuido condena muitas
dessas iniciativas ao malogro.

O que queremos dizer com "lide-
rança"? Enquanto bons administra-
dores produzem resultados previsíveis
conforme prometido, assim como me-
lhoras ocasionais, líderes geram rup-
turas no desempenho - os chamados
breakthroughs. Criam algo que não
existia antes ao lançar um novo produto,
ao entrar num mercado novo, ou ao obter
rapidamente melhor desempenho opera-
cional com custos menores, por exemplo.
A liderança de uma empresa excede em
muito os poucos homens e as poucas mu-
lheres que estão no topo. Ela costuma in-
cluir os 3% a 5% de funcionários em toda
a organização capazes de promover essas
rupturas no desempenho.

Como estratégias ousadas freqüen-
temente requerem rupturas em várias
frentes, as empresas precisam de lide-

ranças fortes e mais dominantes em
todos os níveis para que as estratégias te-
nham sucesso. Uma transação de fusão
e aquisição (M&A), por exemplo, requer
liderança nas unidades de negócios e nas
funções da organização para juntar me-
lhores práticas e promover sinergias en-
quanto tratam de manter o negócio fun-
cionando normalmente. Além disso, lí-
deres em ambas as empresas devem
transcender as tarefas técnicas da fusão
para cobrar ânimo de seus funcionários e
para comunicar um objetivo maior.

À medida que as dimensões estra-
tégicas e as iniciavas correspondentes
crescem, aumentam as pressões sobre
a liderança. Não é surpresa, portanto,
que nosso trabalho em várias áreas com
empresas de diversos tamanhos mos-
trou que as com melhor desempenho,
especialmente aquelas com aspirações
ambiciosas, têm maiores dificuldades
para satisfazer suas necessidades de li-
derança. Claro, empresas cujo desem-
penho é ruim também carecem de ca-
pacidade de liderança. Quanto maiores
as aspirações ou mais radical a mudança
na direção estratégica de uma empresa,
maior o vácuo de liderança. Essa regra
vale tanto para empresas com alto de-
sempenho como para as retardatárias.

As conseqüências da desatencão
A maioria dos CEOs concordará

que a liderança é importante, mas
poucos avaliam com precisão o vácuo
de liderança que enfrentam. Um nú-
mero menor ainda monta um meca-
nismo para desenvolver a quantidade
certa de líderes com a combinação certa
de capacidades que, no momento certo,
estejam à altura das oportunidades.

Se o número de líderes necessários
para se atingir um objetivo estratégico
- por exemplo, a expansão das opera-
ções em curso ou o desenvolvimento
de novos negócios - fosse contraposto
ao número de líderes existentes, as em-
presas veriam o vácuo numérico de lide-

53



rança que precisariam enfrentar. Mesmo
que uma organização possua líderes em
quantidade suficiente, pode descobrir
insuficiências em suas capacidades.
Uma empresa que esteja em expansão
internacionalmente, por exemplo, po-
deria constatar que seus atuais líderes
carecem de sensibilidade cultural para
funcionar em geografias com as quais
não estão familiarizados. Ou uma corpo-
ração que está entrando em novos mer-
cados poderia se dar conta de que tem
engenheiros em demasia e construtores
de negócios em número insuficiente.

A não-avaliação sistemática da ca-
pacidade de liderança antes do lança-
mento de iniciativas estratégicas pode
fazer com que executivos de alto es-
calão enfrentem dificuldades para pre-
encher espaços na última hora - com
conseqüências significativas.

No curto prazo, empresas que adotam
novas estratégias sem que tenham os lí-
deres certos no lugar são forçadas a so-
brecarregar os demais com responsabi-
lidades adicionais. À medida que esses lí-
deres assumem os novos desafios, as exi-
gências das operações do dia-a-dia inva-
riavelmente aumentam, deixando menos
tempo para outras tarefas. Muitas vezes
esses líderes deixam de exe-
cutar as atividades com re-
sultados menos tangíveis,
tais como desenvolvimento
de pessoal, das quais os
efeitos não ficam imedia-
tamente evidentes. Se uma
empresa exige demais de
seus líderes, sua eficácia
geral despenca. Para co-
meçar, essa troca compro-
mete os objetivos estraté-
gicos. Empresas que exe-
cutam estratégias nessas cir-
cunstâncias partem do prin-
cípio de que ou elas podem
seguir adiante com uma li-
derança que não é ótima ou
que ao atingir apenas parte
dos seus objetivos iniciais

capturarão uma porcentagem correspon-
dente do valor líquido presente da estra-
tégia. Sabemos por experiência que essas
premissas podem ser fatalmente erradas:
um passo crítico errado pode prejudicar
o investimento todo.

No longo prazo, um vácuo de lide-
rança persistente será responsável por
um declínio inexorável no número e
na qualidade dos líderes. As empresas
criam um círculo vicioso no qual bons
líderes cobrem áreas excessivamente ex-
tensas ou são transferidos sem critérios,
e portanto têm menos tempo para de-
senvolver talentos jovens. Vai chegar o
dia em que passarão as rédeas para um
grupo de sucessores com menos experi-
ência e preparo. Se não for interrompido,
esse ciclo pode, ao fim e ao cabo, colocar
em risco as operações principais e o cres-
cimento estratégico da empresa.

Liderança primeiro
Diante das graves conseqüências do

vácuo de liderança - a estratégia mais
bem planejada não passa de um de-
sejo otimista se não puder ser transfor-
mada de conceito em realidade -, por
que tantas empresas descobrem suas ca-
rências de liderança apenas ao executar

suas estratégias? Essa pergunta leva a
outra, ainda mais crucial, em relação
a estratégia e liderança: qual é o ovo e
qual é a galinha? Há empresas que ado-
taram várias abordagens úteis para esse
quebra-cabeças.

Um bem-sucedido conglomerado
americano com operações globais pro-
move regularmente discussões que in-
tegram estratégia e liderança. Qualquer
consideração sobre uma iniciativa estra-
tégica invariavelmente inclui a pergunta
"Quem exatamente vai fazer isso?" Se
a empresa não tiver um número su-
ficiente de líderes certos, o plano não
segue adiante.

Outra abordagem consiste em com-
parar as opções estratégicas de uma cor-
poração com sua capacidade de lançar
novos negócios, novas abordagens e ou-
tras formas de ruptura de desempenho
- em outras palavras, com sua liderança.
Considere, por exemplo, a estratégia de
expansão global de uma bem-sucedida
empresa de recursos (resource com-
pany). O esforço incluiu a identificação
da liderança necessária para conduzir
rupturas de desempenho por cinco anos
em áreas como condução e expansão de
negócios existentes, desenvolvimento de

outros, novos, renovação
de processos corporativos
tais como gerenciamento e
fornecimento de liderança
para mudança geral (ove-
rall change leadership). A
empresa então calibrou seu
vácuo de liderança compa-
rando essas exigências com
as qualidades de seu atual
banco de líderes. Tomou
uma série de decisões para
determinar, entre outras
coisas, qual o melhor ca-
minho para executar a es-
tratégia, se era o caso de re-
visar suas aspirações, e se
deveria desenvolver líderes
internamente ou contratá-
los de fora.



Uma terceira abor-
dagem é planejar o ca-
minho em direção a um ob-
jetivo estratégico predeter-
minado levando em conta
a quantidade, o timinge o
mixàe líderes que as várias
alternativas requerem. Em-
presas que usam esse mé-
todo podem descartar al-
gumas possibilidades caso
a profundidade da liderança
necessária não seja realista
no espaço de tempo de-
terminado pelo mercado.
Uma grande empresa de
alimentos na Ásia, por
exemplo, queria se tomar
o principal player na re-
gião. Com cinco marcas nacionais fortes,
tinha pelo menos três opções claras para
atingir esse objetivo: adotar uma abor-
dagem cautelosa lançando uma marca
como piloto em cada mercado estran-
geiro antes de introduzir outras marcas;
focalizar na China, construindo uma ca-
beça-de-ponte com uma marcas em uma
única cidade e em seguida estender se-
qüencialmente essa marca de região em
região na China; ou, finalmente, adquirir
um playerrmm mercado regional chinês,
ganhando assim pontos-de-venda e ex-
pertise local, e usar essa abertura para es-
tender todas as cinco marcas para mais
mercados na China ao longo do tempo.

Embora muitos fatores, inclusive
o apetite da empresa por risco, pesem
nessas decisões, neste caso cada alter-
nativa apresentava diferentes exigências
de liderança. A primeira, por exemplo,
requereria inicialmente entre cinco e
dez líderes já formados - executivos ca-
pazes de estabelecer redes locais ope-
rando em condições pouco familiares
e gerenciando todas as cinco marcas. A
segunda opção pedia um construtor de
negócios que fosse profundamente fami-
liarizado com a cidade cabeça-de-ponte
para dirigir uma equipe de quatro a seis
líderes emergentes que pudesse servir

A empresa deve avaliar rigorosamente o
estoque de liderança que possui - os tipos
de líderes e seus mixesde capacidades - e

estabelecer a estratégia de acordo com isso

de ponta-de-lança para a expansão sub-
seqüente. Um líder em desenvolvimento
de negócios também seria útil na busca
de um parceiro para aumentar a velo-
cidade da empresa e reforçar sua con-
fiança durante a expansão regional. A
terceira possibilidade, em contraste, exi-
giria imediatamente um experf para es-
truturar, avaliar e acertar negócios e, no
médio prazo, alguns executivos capazes
de operar em cada um dos mercados re-
gionais chineses. Depois de revisar criti-
camente os líderes de que dispunha na
ocasião e os que tinham potencial de li-
derança, a empresa optou por adotar a
terceira alternativa.

Esses três casos ilustram como
pensar na liderança mais adiante pode
afetar a direção, o caminho e o resul-
tado de uma estratégia. Mas uma em-
presa pode levar considerações de lide-
rança a suas discussões estratégicas até
mais cedo, antes de escolher uma di-
reção geral? Para fazer isso, a empresa
deve avaliar rigorosamente o estoque de
liderança que possui - os tipos de líderes
e seus mixes de capacidades - e estabe-
lecer a estratégia de acordo com isso. Se
o forte de uma indústria for líderes com
excelentes capacidades de marketing, por
exemplo, haveria a implicação de uma

estratégia dirigida pelo ma-
rketing, que poderia incluir
a venda de outros produtos
da empresa. Levada a esse
nível, a liderança se torna o
verdadeiro ponto de partida
para a estratégia.

Preenchendo o vácuo
Um retrato claro do

vácuo de liderança pode
ajudar a orientar o pen-
samento estratégico, mas
para preservar o máximo
de opções possíveis as
empresas devem também
levar em conta formas de

_ preenchê-lo. Para reduzir
o risco de fracasso estra-

tégico, elas precisam dirigir sua abor-
dagem sobre a liderança tendo em
mente três horizontes de tempo.

Longo prazo: Posicionamento
Hoje em dia as empresas precisam se

posicionai' para atingir seus objetivos es-
tratégicos nos próximos três a cinco anos.
Num período de 18 meses, por exemplo,
uma emprasa sul-coreana de bens de con-
sumo expandiu com sucesso seu core bu-
siness no Japão, onde se diversificou em
setores não-coretais como hotelaria de
baixo custo. Conseguiu uma penetração
tão grande e tão rápida nesse mercado
notoriamente fechado e maduro cons-
truindo seu banco de lideranças anteci-
padamente. Pelo menos cinco anos antes
do lançamento da iniciativa, a empresa
passou a contratar gerentes e enviá-los ao
Japão - por meio de intercâmbios com
parceiros japoneses -, criando assim um
quadro de líderes sul-coreanos treinados
para operar no Japão.

Em muitos dos mercados-chave
de crescimento na Ásia, líderes locais
com uma perspectiva global são muito
requisitados e muitas vezes não estão
disponíveis por praticamente nenhum
preço. Cidadãos que retornam a seus
países, geralmente treinados na Eu-
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ropa ou nos Estados Unidos, podem
ser outra opção, mas muitas empresas
constataram que esses candidatos são
caros e carecem do conhecimento tácito
necessário para operar com sucesso nas
culturas de muitas das corporações - e
nos setores nos quais elas competem.
Uma empresa precisa contratar e pre-
parar líderes em potencial uma década
ou mais antes de o mercado ter necessi-
dade deles, e deve ajudá-los a construir
as redes internas necessárias para o su-
cesso noJongo prazo.

Para citar outro exemplo, durante
décadas um gigante americano do setor
de serviços financeiros contratou os me-
lhores talentos globais, independente-
mente do mercado, e fez um rodízio
desses líderes por todos os
aspectos críticos de suas
operações. Esse investi-
mento em ativos humanos
trouxe ótimas recom-
pensas. Na maior parte das
novas economias nas quais
entra a empresa tem uma
capacidade quase sem pa-
ralelo de criar equipes com-
pletas (to field full-service
teams) com líderes fortes
à frente. Os concorrentes,
em contraste, são forçados
a se expandir mais seleti-
vamente ou a oferecer pa-
cotes caros para atrair ta-
lentos de alto nível.

áreas tais como administrar stakehol-
ders e construir redes de conheci-
mento. Numa importante empresa de
recursos, por exemplo, altos executivos
identificaram sucessores em potencial
para postos-ehave de liderança. Des-
tacaram as medidas necessárias para
preparar cada um deles (bring each
one up to speed), incluindo orientação,
treinamento e novas funções, ao consi-
derar perfis individuais (pontos fortes
e fracos, experiência acumulada e habi-
lidades), assim como os fatores-chave
de sucesso para futuros cargos de lide-
rança (expertiseno setor ou na função,
habilidades pessoais ou de gerencia-
mento de mudanças (change-manage-
ment), e conhecimento local).

Médio prazo: Cultivo
As empresas também devem co-

meçar a cultivar líderes para desem-
penhar papéis específicos dentro de
um ou dois anos. Esse esforço requer
o reconhecimento das habilidades, do
comportamento e da postura mental
que os líderes precisam possuir para
estar preparados para papéis futuros.
Muitos executivos passam anos cons-
truindo suas habilidades técnicas e
seu conhecimento do setor, mas ra-
ramente desenvolvem expertise em

Outra empresa informou os indi-
cados sobre seu próximo cargo com seis
meses de antecedência e em seguida en-
volveu-os em programas preparatórios
auto-dirigidos. Todos os líderes prepa-
raram um contrato de desenvolvimento
pessoal relacionado aos desafios da nova
função e criaram uma lista de oportu-
nidades de aprendizagem e de ativi-
dades de desenvolvimento que os pre-
parariam para suas novas responsabili-
dades. Essas tarefas podiam incluir, por

exemplo, pedir conselhos a veteranos ou
detalhar um plano para os primeiros 100
dias no novo cargo. A empresa também
forneceu quatro categorias de módulos
de aprendizagem: "lead self (liderar a
si mesmo), para autoconscientização,
domínio de habilidades e planejamento
de desenvolvimento; "lead otbers" (li-
derar outros), para conseguir o me-
lhor desempenho de colegas em cená-
rios específicos; "lead context" (liderar
o contexto), para entender e identificar
tendências no ambiente competitivo; e
"lead change" (liderar mudanças), para
alinhar stakeholders-chave, apontar a
organização para rupturas de desem-
penho e desafiar abordagens e pensa-
mentos convencionais.

Curto prazo: Juntar
Experiência de trabalho

e funções que exigem muito
do profissional (stretch as-
signments) são os principais
veículos para o desenvolvi-
mento de líderes. Oportuni-
dades para realizar rupturas
de desempenho são críticas
não apenas para que os ob-
jetivos de desempenho da
empresa sejam atingidos,
mas também para o de-
senvolvimento de seus me-
lhores funcionários. Infeliz-
mente, corporações que são
particularmente avessas a
risco muitas vezes com-
binam pessoas e oportuni-

dades olhando seu histórico e suas expe-
riências de trabalho, que vêem como in-
dicadores de desempenho futuro. Mas tal
abordagem dificilmente terá sucesso, pois
a experiência e as habilidades necessárias
para sucessos anteriores não são neces-
sariamente precursoras das exigidas para
se atingir rupturas de desempenho em
oportunidades subseqüentes.

Uma abordagem melhor é usar ob-
jetivos de desempenho corporativos e
metas de desenvolvimento pessoal para
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dade. As empresas freqüentemente su-
bestimam esse desafio. É comum que
executivos de alto escalão suponham
que saibam quais de seus melhores fun-
cionários estão dispostos a assumir novos
desafios e são capazes de fazê-lo, mas a
realidade é com freqüência muito dife-
rente. Numa corporação multinacional
com uma agenda de crescimento ambi-
ciosa, o CEO pediu aos 20 membros do
seu comitê gerencial indicações escritas
para o preenchimento de cargos de lide-
rança em 30 iniciativas. A maior parte
dos membros do comitê não conseguiu
indicar com confiança mais de cinco a
dez candidatos, e houve grandes sobre-
posições entre as listas. Cada um deles
havia indicado os "suspeitos de sempre"
- administradores que eram bem conhe-
cidos nos escritórios executivos. Se a em-
presa prosseguisse com as 30 iniciativas
simultaneamente, sobrecarregaria esses
candidatos e, ao mesmo tempo, negaria

a outros líderes em potencial a oportuni-
dade de se desenvolver e brilhar. Ao invés
disso, as corporações devem olhar para
os três horizontes de tempo que descre-
vemos para construir um mecanismo de
liderança mais sistemático.

Estratégias não têm sucesso num
vácuo, e a liderança muitas vezes faz a
diferença entre simplesmente buscar
grandes oportunidades e de fato rea-
lizar seu potencial inteiro. Gerentes de
alto escalão devem avaliar o vácuo de
liderança de sua empresa e encontrar
maneiras de fechá-lo no longo, médio
e curto prazos. Melhor ainda, deve-
riam integrar liderança com desenvol-
vimento de estratégia, e combinar cui-
dadosamente seu portfólio de líderes
com oportunidades.

Tsun-yan Hsieh é diretor e Sara Yik é
consultora do escritório da McKinsey em
Cingapura.

combinar líderes existentes e em poten-
cial com oportunidades. Essa abordagem
multifacetada revela um encaixe melhor
entre o indivíduo e a oportunidade. Para
que esse processo seja bem-sucedido, os
gerentes de alto escalão devem ter uma
compreensão holística de cada indi-
víduo, inclusive habilidades profissio-
nais, tais como qualidades de liderança,
histórico e potencial, assim como carac-
terísticas pessoais importantes, como es-
tilo e preferências, caráter e motivação e
atitudes e postura mental no momento.
As empresas podem avaliar essas qua-
lidades por meio de informações - ob-
jetivas e subjetivas - de superiores, co-
legas, mentores e outras fontes.

Para ajudar líderes a se desenvolver
através de quaisquer desses três hori-
zontes de tempo, a empresa deve em
primeiro lugar identificar com precisão
quem são seus líderes e em seguida con-
vencê-los do potencial de uma oportuni-
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