


Para o consultor César Souza, inspirar pelos valores
é o grande diferencial do líder

O consultor César Souza, autor do livro Você é
o líder da sua vida (ver referência no final da repor-
tagem), define o líder competente como uma pessoa
que entende a si mesmo profundamente, conhece suas
limitações e analisa suas possibilidades. Entretanto, ele
alerta a quem deseja exercer o papel de líder saber que
existe uma série de pré-requisitos, missões e tarefas
específicas que precisam ser atendidos.

Esses pré-requisitos César Souza denominou
"As 5 forças do líder integral" (gráfico pág.50) e
indicam que o líder deve oferecer uma causa, não
apenas tarefas; forma outros líderes, além de segui-
dores; lidera 360 graus, para fora das paredes invisí-
veis da organização; faz acontecer e não só planeja;
e inspira pelos valores.
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O líder deve ter disposição contínua
para ser o melhor que pode, mas
sabendo que, às vezes, não vai
conseguir isso em todos os ambientes

Entretanto, Tejon salienta que o líder moderno
precisa ter cuidado com certas modalidades de lide-
rança, por exemplo, a gestão matricial. "Esse 'novo'
líder funciona perfeitamente na administração matri-
cial, mas, se ele for dominado pela chamada 'política
do mal', em que prevalece a acomodação, a empresa
vira um caos", adverte.

Para o executivo, o líder é responsável por toda
a cadeia de envolvimentos do negócio, por exemplo,
na indústria alimentícia, ele deve conhecer profunda-
mente todos os processos de produção, comercializa-
ção e atuação da empresa. "Ter uma visão holística é
fundamental para o seu sucesso", sentencia.

A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE
Para a maioria dos especialistas em liderança, o

ambiente pode contribuir ou não na formação do
líder. Na opinião de José Luiz Tejon, o líder moderno
deve adaptar os vários estilos ao ambiente onde está.
Já César Souza acredita que o ambiente contribui, mas
não determina os pré-requisitos para a liderança.

O consultor cita como exemplo uma pessoa que
nasceu em uma família pobre, teve de superar uma
série de obstáculos durante a vida, lutar por sua sobre-
vivência, quando exerce a liderança, o faz de uma
determinada forma. "Já outra que veio de uma família
abastada, acostumada a sentar à mesa com os pais e
outros líderes, como políticos, empresários, ao se posi-
cionar como líder, será de outra forma", pondera.

Dr. Jô Furlan, médico e treinador comportamen-
tal, considera que o líder tem uma grande capacidade
de influência, baseado no que ele acredita, indepen-
dente de onde esteja. "O líder tem o compromisso
ou disposição contínua de ser o melhor que pode,
entendendo que, às vezes, não vai conseguir isso em
todos os ambientes", afirma.

Na opinião de Tejon, o líder precisa fazer esfor-
ços conscientes para envolver a equipe, público
externo e a sociedade numa essência. "Não significa
que ele deva se transformar num condutor de mas-
sas, mas deve saber ouvir, usar símbolos, significa-
dos e ser preciso com as palavras, administrando
suas aparições", recomenda.



Para o Dr. Jô, o posicionamento deve ser muito
cuidadoso quando está num ambiente diferenciado,
porque o líder é alguém que está acostumado a
influenciar e ter uma evidência no grupo. "As pes-
soas confundem o que desejam fazer com a impor-
tância que elas têm no processo. O líder é alguém
que ajuda algo a ser realizado", define.

CRENÇAS E VALORES
César Souza acredita que inspirar pelos valores

é o grande diferencial do líder. "Muitas vezes, os
valores são decorrentes do ambiente que a pessoa
viveu, de sua história de vida. Se uma pessoa viveu a
tensão da guerra em Angola, vai desenvolver certos
valores muito diferentes de alguém que vive con-
fortavelmente em Zurique", exemplifica. "Quando
ela está no centro da liderança, é por meio dos
seus valores que vai determinar a causa, como vai
formar outros líderes, se vai liderar para fora ou
para dentro, que tipo de resultado ele vai buscar, se
quantitativo ou qualitativo", completa.

O consultor cita como exemplo de líder eficaz
o terrorista Osama Bin Laden. "Ele dá uma causa
para uma equipe, de modo a conseguir que as
pessoas sacrifiquem a própria vida em torno dela;
formou muitos líderes, tanto que a Al-Qaeda se
espalhou pelo mundo como uma franquia do mal;
soube liderar para fora das paredes do grupo dele
e se transformou numa celebridade; e, finalmente,
conseguiu os resultados que desejava (atentados
terroristas), apesar de seus valores serem a desgraça
do mundo", pontua.

Por outro lado, ele também cita grandes líderes
que defenderam a causa da paz, como Madre Teresa
de Calcutá, Dalai Lama e Mahatma Gandhi.

Dr. Jô Furlan explica que a liderança focada em
resultados tem como base a inteligência comporta-
mental (ver referência no final da reportagem), um
novo conceito que ele está desenvolvendo no meio
acadêmico com o Pró f. Dr. José Roberto Leite, coor-
denador do curso de Medicina Comportamental da
UNIFESP e trazendo para o meio empresarial com
o consultor Bernardo Leite Moreira.

Segundo Dr. Jô, inteligência vem do latim 'intel-
legere' e significa entre escolhas. "Inteligência com-
portamental é a capacidade de realizar aquilo a que
se propõe. É a inteligência do êxito", conceitua.

Ele ressalta que a inteligência comportamental reúne
algumas das chamadas inteligências múltiplas (veja mais

Para José Luiz Tejon, ter uma visão holística é
fundamental para o sucesso do líder

na edição 87 de Vencer!), em maior ou menor grau. "É
impossível ter as nove plenamente", sentencia.

O treinador explica que o líder comportamental
é extremamente comprometido, tem crenças e valo-
res que são alinhados com o que ele está disposto
a fazer, porque a sua capacidade de influência vai
depender do que ele acredita; tem uma grande
habilidade de relacionamento, tem uma grande inte-
ligência intra e interpessoal, que o capacita a lidar
com conflitos internos e externos; enxerga além
das nuvens, descobrindo o problema real; verifica
o processo continuamente, avaliando-o de forma
estratégica e exerce fortemente a influência, conta-
giando as pessoas em prol de um resultado. "E essa
influência pode ser baseada no exemplo, na pressão,
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Dr. Jô Furlan, parafraseando o piloto Ayrton Senna:
"Precisamos de mais exemplos e menos ídolos"

no relacionamento, na visão, ou seja, a liderança não
fica restrita a um modelo", destaca.

Apesar da importância de se ter crenças e valores
alinhados com o que o líder está disposto a fazer, não
significa que ele não deva mudar de rumo, ou mesmo
abrir mão de uma crença. Dr. Jô cita o exemplo de
Rich Teerlink, ex-presidente da Harley-Davidson,
ícone americano do setor de motocicletas.

Até o começo da década de 1980, a Harley-
Davidson era sinônimo de moto que vazava óleo do
motor. "O Teerlink tirou a HD da beira da falência
porque, muito mais que transformar a marca num
estilo de vida, ele se convenceu dessa mudança,
convenceu o mercado e precisou mudar o padrão
de crenças. Hoje é comum ver um alto executivo ou
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É preciso falar com a equipe sobre
cultura, filosofia, amenidades, enfim,
ampliar a visão das pessoas

um grande empresário que coloca uma bandana na
cabeça e sai com uma Harley dar uma volta como se
fosse um rebelde sem causa", brinca.

LÍDERES E LÍDERES
José Luiz Tejon e César Souza acreditam que no

mundo faltam líderes. Para ambos, as empresas for-
mam gerentes eficientes, em vez de líderes eficazes.
"Faltam líderes nas comunidades, na política, basta
ver o absurdo que estamos vendo na América Latina
e nos Estados Unidos. O grande líder político ame-
ricano é bastante questionado", exemplifica Souza.

Para ele, Hugo Chávez, presidente da Venezuela,
exerce a liderança por mobilizar uma grande parcela
da população, mas efetivamente não é um líder.
"O Chávez defende a causa errada (buscar um
inimigo externo para ter sustentação política), não
forma outros líderes, é um caudilho da pior espécie.
Porém, ele lidera para fora, obtém resultados com
um certo lucro que o mantém no poder e os valores
dele são bastante questionáveis", critica.

Em seu livro, Souza cita vários exemplos de líde-
res em todos os meios, como Akio Morita, fundador
da Sony; coronel Melo Antunes, responsável pela
Revolução dos Cravos em Portugal; Ivan Zurita, pre-
sidente da Nestlé; Zé Pescador da Ilha de Itaparica;
Ulisses Tapajós, presidente da Masa da Amazônia;
Hillary Clinton, senadora democrata e ex-primeira-
dama dos Estados Unidos; Jack Welch, ex-presidente
da General Electric, entre vários outros.

Outro exemplo de liderança efetiva para o mal,
trazido pelo Dr. J ô, é de Marcos Willians Camacho,
o Marcola do PCC. "Ele é uma pessoa que tem inte-
ligência comportamental, porque teve a capacidade
de criar, dentro de um presídio, uma instituição que
manipula, influencia e o governo aqui fora teme!".

Dr. Jô cita uma frase do piloto Ayrton Senna:
"precisamos mais de exemplos e menos ídolos",
para justificar que o líder-ídolo cria a expectativa
de perfeição e as pessoas esquecem que o líder é
humano e falível. Para ele, valorizar a humanidade e
a capacidade do ser humano em ser resiliente é fun-
damental. "A resiliência é uma grande característica
do líder comportamental, porque ele está sempre



buscando a forma de realizar, mesmo que isso sig-
nifique não ser democrático, por exemplo, tomando
decisões que causem dor, como demitir pessoas em
momentos de crise".

O consultor César Souza pode ser considerado
um exemplo de líder resiliente. Nascido em uma
família humilde de Salvador (BA), filho de pai pesca-
dor e mãe balconista de farmácia, Souza fez carreira
na construtora Norberto Odebrecht, ocupou cargos
de diretoria dentro e fora do Brasil e teve de exercer
a liderança em momentos críticos, durante a guerra
civil de Angola, quando a Odebrecht atendia à força
de paz da ONU no país e na União Soviética, no
período da ditadura no início da década de 1980. "Eu
não abro mão de três valores: humildade, integridade
e criatividade. Os demais a gente negocia", comenta,
sorrindo. Ele afirma que se fosse uma pessoa de valo-

A resiliência é uma grande característica
do líder comportamental, porque ele está
sempre buscando a forma de realizar







Text Box
Fonte: Vencer, ano 8, n. 92, p.44-53, maio. 2007.




