


SE VOCÊ É DAS QUE ACREDITAM QUE PRECISA SER
PRESIDENTE OU DIRETORA DA COMPANHIA PARA
COLOCAR EM PRÁTICA TODAS SUAS IDÉIAS, esta
matéria foi feita para seus olhos. Sabe por quê? É que,
enquanto espera aquela tão sonhada promoção, o tempo
passa e tudo de bom que você poderia oferecer para a em-
presa - e o retorno, em reconhecimento e premiações, que
isto poderia gerar - vai ficando para trás, se perdendo. Isto
não pode acontecer! Você é capaz de mobilizar e liderar
seus colegas, e até seus superiores, a qualquer momento.
Basta, para tanto, querer e agir neste sentido.

Um dos mais consagrados escritores
na área corporativa disse: "Liderança
é uma escolha que se faz, não um lugar
em que se senta". O autor dessa frase é o
consultor e palestrante, John C. Maxwell,
que acaba de lançar no Brasrl mais um
best seller, O Lidei 360°, em que ensina
a qualquer um como exercer um papel de
condutor, e não de conduzido. Para tanto,
ele desfaz alguns mitos. Como por exem-
plo, o de que só presidentes têm poder de
decisão relevante nas empresas.

Segundo John, "99% de toda a lideran-
ça não acontece no topo, mas no escalão
médio de uma organização". E ele ensi-
na: "para ser uma grande líder, mesmo
ocupando postos intermediários, como
gerente, supervisora ou coordenadora
de grupo, o segredo é espalhar sua influ-
ência em todas as direções. Você precisa
aprender a conduzir seus subordinados,
seus colegas de mesmo nível hierárqui-
co e até seus superiores". Difícil? Nem
tanto. O segredo é querer, e muito.

Antes de mais nada, seja um ponto de
referência para quem está abaixo de
você na escala da companhia. "O supe-
rior deve dar um bom exemplo, que o in-
ferior deve seguir", já ensinava Confúcio
(551-479 a.C.), com admirável sabedoria.
Lembre-se: se quer ser vista como uma
líder de verdade por sua equipe, não
basta falar, é preciso portar-se como tal.

Seu exemplo pessoal é de vital impor-
tância para a plena compreensão do que
você comunica. "Mesmo fora da empre-
sa sua conduta moral e espiritual será de
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grande valia na motivação de seus subor-
dinados", afirma Regina Araújo, consul-
tora comportamental especializada no
relacionamento interpessoal em gran-
des corporações. E ela reforça: "Uma vez
tomada alguma decisão, não mude a rota
já iniciada. Os empregados esperam
constância de sua parte".

Outro ponto que você deve ter cons-
ciência: ter um cargo gerencial em uma
empresa exige, muitas vezes, a tomada
de decisões desagradáveis para alguns
de seus funcionários. A regra, nestes
casos, é: seja generosa na medida do
possível, mas jamais deixe de fazer algo
necessário por receio de despertar raiva
contra si. "A verdadeira líder deve ter a
coragem de tomar decisões impopula-
res, demitindo quem não se enquadra,
por exemplo, mas não deve permitir que
isso quebre a harmonia do grupo ou con-
tamine o ambiente", aconselha Bruna
Gasgon, consultora em comunicação e
RH e autora de livros empresariais. *~



CONGREGUETODOS
Em seu livro, John Maxwell chama de
"liderança para os lados" aquela que é
exercida por um administrador de ní-
vel intermediário entre seus próprios
iguais, ou seja, entre outros chefes do
mesmo nível hierárquico. Esta é uma
forma de liderança preciosa, pois nas-
ce do carisma e do respeito que alguém
inspira apenas por ser tal como é, não da
cadeia de comando da empresa.

Ajudam, na consolidação deste tipo
de liderança, algumas qualidades
bem específicas, tais como saber, por
exemplo, que algumas vezes mais vale
perder uma discussão do que perder o
respeito de um colega. Ou, como afirma
Maxwell, "se você deseja tornar-se um
líder 360°, então precisa resistir à ten-

Manual prático da liderança
Entre a teoria e os resultados é necessário haver a
prática. Aqui, elegemos, com a consultora Regina
Araújo, alguns dos principais ensinamentos para
o exercício de uma liderança plena, independente
de sua posição ou cargo na empresa. São uma
interessante e útil coletânea de citações - e de
lições - para você se inspirar e atingir suas metas:

• Desenvolva uma saudável
obsessão para atingir seus
objetivos;
• Cada um deve desenvolver
suas habilidades técnicas
da melhor maneira: cursos,
treinamentos, seminários, ler
livros, revistas, reportagens
e jornais são instrumentos
válidos para tanto;
• Procure ser extraordinária
em alguma coisa. Concentre-
se em sua atividade e
procure fazer, a cada dia,
um pouco melhor cada
uma de suas tarefas;
• Analise problemas em
profundidade e tome decisões
rápidas. Quem consegue
produzir mais vai mais longe;
• Acompanhe regularmente
o dia-a-dia dos subordinados.

Se disser a um empregado
que vai verificar algo para
ele, faça o que prometeu;
» Evite o ridículo público,
ou seja, não repreenda
alguém quando os
outros estão ouvindo;
« Evite também só chamar as
pessoas até sua sala quando
pretende criticá-las. Se fizer
sempre isto, todos ficarão
sabendo o que vai acontecer
quando forem convocados,
e sempre terão medo de se
aproximar de você;
• Se marcar uma reunião,
não cancele;
» E o mais importante
de tudo: a vida é um eco.
Verifique o que você está
dando para entender o
que está recebendo.
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tação de lutar para defender sua idéia
quando ela não for a melhor idéia".

Profissionais carreiristas ao extremo,
capazes de tudo para ascender na com-
panhia, também jamais conseguirão ser
líderes naturais entre seus iguais. "Ven-
cer a qualquer preço irá custar-lhe alto
perante seus colegas. Se seu objetivo for
derrotar a todos para chegar ao topo da
empresa, então jamais poderá liderá-los
de verdade", diz John.

E com ele concorda Ray Ribeiro, só-
cia-diretora da Diamante Psicologia,
empresa de consultoria empresarial com
foco na área de saúde: "Líderes de nível
médio, gerentes, supervisores e outros,
devem se posicionar e mostrar juntos o
norte para que consigam alcançar os ob-
jetivos e metas desejados pela empresa.
Ética e humanidade ajudam muito para
que tal união entre iguais ocorra".

Ou, como garante Maxwell: "Os líderes
360° usam tempo e esforço para ganhar
influência tanto junto a seus seguidores
como junto àqueles sobre os quais não
têm autoridade", ou seja, sobre seus co-
legas de status corporativo semelhante.
E isto é ótimo para eles e para a empresa.



INFLUENCIE A CHEFIA
Outra tese interessante do livro O Líder
360° é a de que você deve também exer-
cer sua influência sobre seus superiores.
Afinal de contas, é você que está em con-
tato com a equipe de funcionários, não o
presidente da companhia.

Em muitos sentidos, uma líder inter-
mediária está mais habilitada para saber
o que é melhor para a empresa do que
muitos diretores graduados, pois está em
contato mais próximo com o dia-a-dia da
corporação. Muito bem: faça valer este
conhecimento. Influencie seu chefe, im-
pressione-o com sua personalidade. Este
é o melhor caminho para uma promoção.

E vale salientar que puxa-saco não é
bem-vindo neste mundo. "São poucos
os grandes executivos que querem estar
cercados de pessoas que só sabem dizer
'sim'", afirma Maxwell. Portanto, sempre
de forma cortês, deixe claro o que pensa.
Confie na própria percepção.

Aposte, ainda, nas qualidades únicas
que você tem para a liderança apenas e
tão somente por ser mulher. E o que re-
comenda Roberto Monti, consultor de
marketing e escritor: "A liderança é exer-
cida de forma peculiar pelas mulheres.
Todas as empresas que são por elas di-

rigidas agem no mercado de forma mais
holística, integrada. As lideranças femi-
ninas buscam o resultado atra-
vés da valorização da equipe,
das pessoas, o que é um diferen-
cial positivo poderoso para estas
companhias", explica ele.

Enfim, este tipo de liderança
- que se espraia para cima, para
baixo e para os lados - é a que
mais pode render vitórias para
você, leitora, profissional do mé-
dio escalão de uma empresa que
luta para ascender. É um tipo de
liderança simultaneamente eficiente e
suave, ágil e atenciosa para com todos.

Influenciar e
impressionar o
chefe é o melhor
caminho para
uma promoção



DE SÃO FRANCISCO AJUNG

Além do livro de John C.
Maxwell sobre lideranças
intermediárias, acaba de
chegar às livrarias outra
obra interessante dedicada
a estes profissionais:
Autoliderança - Uma
jornada espiritual, de Robson
Goudard Santarém. Em
pouco mais de 150 páginas,
escritas em linguagem
fluida e agradável, o autor
(que é administrador com
especialização em Recursos
Humanos) traça um paralelo
entre a vida de São Francisco
de Assis -o santo dos
animais e das crianças - e as
idéias de Carl GustavJung
- o influente discípulo de
Freud e criador da teoria dos

arquétipos universais.
Em sua obra, Robson
fala sobre um destes
arquétipos, o Anima
(que habita o homem)
ou Animus (próprio da
mulher). Sua função é
servir de ponte entre a
razão e o inconsciente
de cada indivíduo. É
estimulando o próprio
Animus, de forma a
potencializar em si o dom da
intuição, e cativando os que
a cercam com uma conduta
generosa e gentil como a de
Francisco de Assis, que uma
líder pode guiar todos à sua
volta com sucesso garantido,
qualquer que seja a posição
que ocupe na empresa.

É, em suma, o que a consultora Bruna
Gasgon chama de liderança servidora.
"Essa forma de liderança consiste em tra-
tar a todos como iguais; treinar seus subs-
titutos; ser fiel à sua missão sem desperdi-
çar energia; demonstrar seus sentimentos
sem medo de parecer tola; delegar tarefas
e demonstrar gratidão; dizer 'sim' e 'não'
com a mesma delicadeza; estar aberta às
pessoas e às suas idéias; saber perdoar
a todos e principalmente a si mesma; e
entender que ninguém vence sem que
todos, ao final, vençam", conclui ela. H-
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