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a mudanga
Para o consultor Cesar Souza,
estamos formando lideres para uma
realidade que já não existe mais

De repente, a angústia e a insatisfa-
ção. Movido por esses dois senti-

mentos, um jovem executivo procura entrar
em contato com o presidente de sua empre-
sa para saber o que e preciso para ser um
líder. Esse e o inicio da Jornada do persona-
gem de Você é o Líder de sua Vida (editora
Sextante), do consultor Cesar Souza. E
quando se fala em Jornada, entenda-se uma
série de viagens e conversas que o jovem
empreende a fim de expor suas dúvidas a
outros lideres. Tomando exemplos do mun-
do corporativo e fora dele, Souza mostra
que, numa era cheia de paradoxos, e preci-
so repensar a maneira de se formar lideres.
"Estamos formando uma geração de acomo-
dados, de pessoas receosas, sem iniciativa
e de baixa criatividade", provoca.

O livro aponta um grande paradoxo: as em-
presas, cada vez mais, precisam se rein-
ventar para ganhar competitividade. No en-
tanto, em muitas delas, parece existir uma
forte barreira com os funcionários quando
o assunto e ser ousado - sem contar verda-
deiras caças às bruxas quando alguém co-
mete algum erro ao agir perante um desa-
fio para não pecar por omissão. Como su-
perar esses paradoxos?

A única forma de superar esse paradoxo
e mudar nossa cultura empresarial e tam-
bém o que e ensinado pelos pais a seus fi-
Ihos e nas escolas do pais. Estamos forman-
do uma geração de acomodados, de pessoas
receosas, sem iniciativa e de baixa cria-
tividade. Jamais conseguiremos dotar as
empresas do grau de inovação e reinvenção
necessário enquanto não mudarmos a for-
ma de pensar sobre como se forma lideres.
Estamos formando lideres para uma reali-
dade que já não existe mais.

Mais do que respostas prontas, devemos fa-
zer as perguntas certas. Quais seriam as
principais questões que um gestor ou líder
deve fazer a si mesmo todos os dias?

Acho que precisa se fazer cinco pergun-
tas todos os dias quando acorda ou quan-
do vai dormir:
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1. Ofereço causas motivadoras
para minha equipe ou apenas ofere-
ço empregos e tarefas?

2. Estou formando outros líderes
ou apenas seguidores?

3. Lidero 360 graus ou lidero ape-
nas minha equipe?

4. Faço acontecer, surpreendo
pelos resultados ou faço apenas o
combinado?

5. Quais os valores pelos quais
inspiro as pessoas com as quais
convivo?

Ainda há muitos líderes que tei-
mam em passar o bastão para ou-
trem. O que justificaria isso e como
demovê-lo da idéia de querer um
cargo vitalício?

O medo é a principal armadilha
para o líder. Só é "promovível"
quem é substituível. No dia em que
entenderem isso, procurarão subs-
titutos em pouco tempo.

Que fatores separam um líder do
sucesso e do fracasso?

A integridade e a humildade de um
lado. A arrogância e o individualis-
mo do outro.

O líder deve ser um construtor de
pontes entre departamentos, entre
empresas, entre a comunidade e a
família. Não seria uma enorme ta-
refa para uma pessoa só?

Sim, mas para essa hercúlea ta-
refa, o líder deve formar uma equi-
pe. A primeira ponte a construir é
uma equipe competente, afastar os
individualistas, os construtores de
paredes, os separatistas, e buscar
alianças e parceiros em outras áreas
da empresa.

Um dos aspectos marcantes do li-
vro é tratar a liderança fora do con-
texto corporativo ou somente com
a lembrança de figuras emble-

máticas da História. Nele, há o exem-
plo da França. Qual aprendizado
podemos ter a partir desse país e no
que o Brasil pode servir de exemplo
em termos de liderança?

A França exerceu grande lideran-
ça por intermédio de suas idéias
iluministas nos séculos 18 e 19. A
Inconfidência Mineira, e as indepen-
dências do Brasil e a Americana fo-
ram inspiradas em idéias nascidas na
França. Nosso país pode dar um
grande exemplo para o mundo na sua
multiculturalidade, na sua flexibili-
dade e alegria. Mas, infelizmente,
nos últimos anos, a violência urbana
tem sido mais forte que esses traços
culturais do nosso país.

Das cinco forças do líder integral
(veja quadro), qual seria a mais
negligenciada nos dias de hoje
pelos líderes que conhecemos?
Qual a razão disso?

A inspiração pelos valores. O moti-
vo? A crise de identidade que vivemos
e o clima de impunidade reinante.

Por fim, já existe algum novo pro-
jeto de livro em mente? Em caso
afirmativo, pode adiantar o tema?

Sim, tenho projeto de dois livros.
Um outro sobre liderança, que
aprofunda alguns temas que levan-
tei no livro Você é o Líder da sua
Vida. As pessoas começaram a en-
tender que são lideres em várias di-
mensões da vida, não apenas no tra-
balho, e isso me anima muito a con-
tinuar tratando esse tema. O outro
projeto será sobre clientes e a insa-
tisfação dos consumidores com o que
as empresas oferecem. Mas, no mo-
mento, estou empenhado em ajudar
as pessoas a mudar a forma de pen-
sar sobre liderança. Só assim cons-
truiremos famílias mais felizes, em-
presas mais saudáveis e comunida-
des mais responsáveis. *-
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