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Quando os resultados não acontecem, a única certeza que se tem é que faltou ação, o que não 
se mede pela agitação intensa ou pela quantidade de trabalho. 
 
“O único trabalho do líder é conseguir resultados.” Quem disse isso foi Daniel Goleman, autor 
de Inteligência Emocional. E se ele está certo, gostaria de acrescentar algo: resultados 
consistentes. Sim, porque nem sempre os resultados obtidos são de bom tamanho e, com 
muita freqüência, estão distantes das intenções.  
 
Quando os resultados não são os pretendidos, as justificativas recaem quase sempre sobre 
fatores isolados: estratégia errada, equipe despreparada, falta de envolvimento das pessoas, 
recursos insuficientes etc. Explicações não faltam, mas apenas uma coisa é certa: quando os 
resultados não acontecem, a única certeza que podemos ter é que faltou ação. E não estamos 
nos referindo à quantidade de trabalho e afazeres.  
 
É provável que isso foi além da conta. Normalmente, a agitação é intensa. E até provoca muito 
cansaço, às vezes até estresse. Mas movimento é diferente de ação. O que faltou foi ação. 
Ação consistente. 
 
Ação consistente 
 
Entenda por ação consistente aquela que decorre de decisões consistentes. E entenda por 
decisões consistentes aquelas que contemplam o corpo, a mente e a alma da empresa. Sim, 
porque empresa é um organismo vivo, e o desafio do líder é buscar o equilíbrio dessa tríade. E 
embora o desequilíbrio seja uma sina, o equilíbrio é uma meta. 
 
Na parte da alma da empresa, é função do líder conquistar a qualidade de diálogo. Pense nas 
decisões que deram certo e nas que deram errado. Veja que por trás das melhores decisões 
esteve presente a qualidade de diálogo.  
 
Na parte da mente da empresa, é função do líder assegurar a qualidade do negócio. E isso 
sempre ocorre quando as pessoas se preparam, deixam o achismo de lado e buscam as 
informações de que necessitam direto da fonte. E a fonte é o cliente. 
 
Na parte do corpo da empresa, é função do líder garantir a qualidade de riqueza. Implica 
compreender os resultados muito além do que os números conseguem declarar.  
 
A função do líder é buscar uma integração sinérgica entre esses três tipos de qualidades: do 
diálogo, do negócio e da riqueza.  
 
Qualidade de diálogo 
 
Muitas coisas não são ditas entre sócios, líderes e colegas. Rancores contidos, mágoas não 
declaradas, ressentimentos velados. Esses sentimentos negativos se expressarão de alguma 
maneira, muitas vezes afetando a qualidade das decisões, para pior, claro.  
 
Quando existe uma redução na qualidade de diálogo, o líder vive uma fantasia. Desconhece a 
realidade. Não sabe exatamente o que ocorre lá onde a ação acontece. Decide com base nas 
percepções de outras pessoas, quase sempre filtradas pelos preconceitos ou as conveniências.  
 
Resultados consistentes decorrem de ações consistentes, e essas, por sua vez, de decisões 
consistentes. Então, é preciso que o líder invista na busca da qualidade de diálogo. Isso 
significa que é preciso abrir espaço para que os sentimentos sejam declarados, os valores 
sejam discutidos, bem como as regras de conduta. E isso precisa ser feito com freqüência, não 
apenas quando os conflitos estão em estágios avançados. É preciso trazer a sinceridade para o 
cotidiano. 
 



A qualidade de diálogo constrói a relação de confiança, pedra angular da alma da empresa. 
 
Qualidade de negócio 
 
É preciso, também, que haja uma definição de negócio. Entenda por definição de negócio o 
principal propósito de uma empresa. A razão da sua existência. Também conhecida como 
missão. Uma empresa precisa de um propósito, assim como cada um de nós necessita de um 
propósito. Sem propósito, não existe significado. Sem significado, não existe vida. Apenas 
subsistência ou mera sobrevivência. Aquela coisa de empurrar as horas com a barriga, não 
como se fossem momentos únicos e preciosos. 
 
Mas não se trata de qualquer propósito. Um propósito deve definir com simplicidade a 
estratégia de uma empresa. Algo que seja capaz de ser comunicado em uma viagem 
instantânea de elevador, do térreo ao décimo andar. Uma estratégia complexa significa que 
não será entendida. E se ela não for entendida, também não será realizada.  
 
Qualidade de negócio depende do quanto um propósito mexe com corações e mentes. E não 
apenas da equipe de trabalho, mas também, e na mesma intensidade, com os corações e 
mentes dos clientes. 
 
Outro cuidado importante: ao definir o negócio, pense em seguida em duas ou três prioridades 
capazes de efetivá-lo. É comum alguns líderes definirem dez ou doze diretrizes, o que fará 
mais ruído e causará mais distorções do que resultados. Lembre-se: o pouco é muito, quando 
feito com excelência. Uma questão de conteúdo e objetividade.  
 
Qualidade de riqueza 
 
Muitas reuniões terminam com uma ampla discussão dos problemas, sem que ao final se tenha 
clareza do que deva ser feito, por quem e quando. É o seu papel discutir as responsabilidades 
e assegurar o comprometimento das pessoas envolvidas com a ação que se pretende 
consistente. Isso significa que você não finalizará nenhuma reunião sem definir com 
objetividade e clareza quem vai fazer o que e quando.  
 
Definir as responsabilidades e assegurar o comprometimento são partes importantes para 
garantir a qualidade de riqueza (ou de geração de resultados), mas ainda não são suficientes. 
É preciso acompanhamento. Saiba que acompanhamento é tudo! 
 
Acompanhamento – observe bem – não é sinônimo de controle, com o que não deve ser 
confundido. Controlar é cobrar do colaborador os resultados não atingidos. Tal atitude é quase 
sempre causadora de estresse e desmotivação. Acompanhamento é aprender com o 
colaborador as razões pelas quais os resultados não foram atingidos. Gera aprendizado e 
estímulo. 
 
Acompanhamento implica circular, conversar com as pessoas, lá onde está a ação e onde os 
resultados acontecem. Implica fazer boas perguntas, mais do que dar respostas. Oferecer 
informação, direção e orientação para que a equipe conquiste resultados consistentes. 
 
Liderança consistente 
 
Começamos dizendo que o trabalho do líder é conseguir resultados. Preferencialmente, 
resultados consistentes. E que estes dependem do corpo, da mente e da alma da empresa. E 
que o trabalho da liderança consistente é buscar continuamente o equilíbrio dessa tríade. E 
isso deve ser feito com disciplina.  
 
Entenda por disciplina seguir em frente, com perseverança. Não deixar que os fluxos e os 
influxos de caixa afetem as conquistas de resultados mais consistentes, estes sim geradores 
de riquezas. É comum, tão logo haja uma queda nos resultados, os líderes colocarem tudo a 
perder. É por essa razão que as equipes de trabalho são tão céticas das propostas de 



mudanças, cansadas que estão das histórias sem fim, dos enredos incompreensíveis, das 
inconstâncias e das mensagens que isso traz: a baixa convicção do discurso.  
 
Os resultados acontecem quando o líder se envolve profundamente e com disciplina para 
atingir os mais altos níveis de qualidade de diálogo, de negócio e de riqueza. E isso é 
consistência! 
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