
Converse com a recepcionista, fale pausadamente e outros segredos do líder bem-
sucedido  
 
Vários anos atrás, ao visitar a filial regional da Lee Hecht Harrison, empresa global de serviços 
de gestão de carreira, o então presidente da companhia Stephen Harrison foi censurado por 
“Ray”, diretor de operações da empresa. “Você não cumprimentou a recepcionista”, disse ele, 
que explicou em seguida a Harrison como entabular uma “conversa informal de dois minutos”. 
Depois de se apresentar, Ray perguntou à recepcionista como ela fazia para se deslocar 
diariamente até o local de trabalho e que impressão ela tinha da empresa.  
 
Ray disse a Harrison: “A recepcionista é uma espécie de zeladora da empresa.  Ela conversa 
com mais pessoas importantes durante o dia — fornecedores, clientes e até mesmo CEOs — do 
que você em um ano inteiro.”  
 
Não se podem evitar escândalos como os da Enron apenas conversando com a recepcionista, 
porém Harrison, ao discursar recentemente no 11o. Congresso Anual de Liderança da 
Wharton, disse que pequenas ações como essa contribuem para a formação de uma cultura 
corporativa ética. É a cultura, e não “uma legislação pesada” como a Lei Sarbanes-Oxley de 
2002, a principal salvaguarda contra os lapsos morais, disse ele em sua palestra.  
 
Também presente ao congresso, Richard Greene, conferencista especializado em coaching e 
autor do livro Palavras que abalaram o mundo: 100 anos de discursos e eventos inesquecíveis 
(Words that shook the world: 100 years of unforgettable speeches and events), enfatizou em 
sua apresentação o tema “Desenvolvendo o talento da liderança”. O congresso foi patrocinado 
pelo Centro de Liderança e de Gestão de Mudança (Center for Leadership and Change 
Management), Centro de Recursos Humanos (Center for Human Resources) e Educação 
Executiva da Wharton (Wharton Executive Education), entre outros.  
 
Pompa executiva 
 
Harrison, que hoje preside a Lee Hecht Harrison, destacou a incapacidade da Sarbanes-Oxley 
de impedir a ocorrência de fraudes e condutas corporativas impróprias. Ele citou uma pesquisa 
de 2005 da PricewaterhouseCoopers segundo a qual a fraude no mundo todo havia crescido 
22% nos últimos dois anos. Quando a Comissão Federal de Sentenças descobriu a existência 
desse fosso entre intenção e resultados, disse Harrison, convocou um ano de audiências e, por 
fim, acrescentou uma linha às Diretrizes Federais de Sentenças em que, referindo-se às 
empresas de capital aberto, afirmava que deveriam “estimular uma cultura organizacional que 
promovesse a conduta ética”.  
 
Pouco depois de incluído esse acréscimo, Harrison foi nomeado Chefe Mundial de Ética e 
Diretor de Conformidade da Adecco, controladora da Lee Hecht Harrison, cargo que ocupa há 
dois anos e que responde a uma exigência feita pela Sarbanes-Oxley às empresas de capital 
aberto. Harrison, juntamente com funcionários da empresa recém-eleitos para cargos nas 
áreas de ética e de conformidade gostariam de saber: o que o Federal Reserve Board (Fed, o 
banco central americano) entende por “cultura ética”? Harrison conversou com funcionários do 
Fed e participou das palestras dadas por membros da instituição sobre o assunto.  
 
“Todos nós estávamos de caneta em punho à espera da resposta, que eles não foram capazes 
de dar”, lembra-se. “Portanto, decidi eu mesmo pesquisar o assunto.” A conclusão a que 
chegou lembra o que disse Cynthia Glassman, ex-chefe da SEC (Comissão de Valores 
Mobiliários e de Câmbio). Para ela, embora o governo exija a conformidade ética, “não é 
possível transformar tal comportamento em lei”. Para Harrison, até o próprio termo “ética” soa 
abstrato demais. Ele o substitui por outro que considera mais intuitivo e mais comum: 
decência. 
 
“Ser decente não significa ser simpático apenas”, disse ele, que é também autor do livro 
Manual de decência do gerente (The manager’s book of decencies). Pelo contrário, trata-se de 
criar um “invólucro protetor” de boas ações que servirá de escudo para a empresa em tempos 
difíceis. “A decisão de sermos decentes no trabalho não pode depender do bom andamento 



dos negócios, se estamos de bom ou de mau humor, se está chovendo ou não. A decência 
nada significa, a não ser que nos disponhamos a pô-la em prática através de atos concretos 
sejam quais forem as condições climáticas.”  
 
Para os que estão em cima, isto pode levá-los a decidir quem será o primeiro a se candidatar 
ao treinamento ético; deve-se dar o devido valor àqueles que não possuem funções 
glamorosas, como os encarregado da limpeza, e não deixar de ouvir às pessoas de todos os 
níveis. Harrison citou o exemplo de Herb Baum, ex-CEO da Dial, que costumava fazer o 
“Cachorro-quente com o Herb” no chão-de-fábrica. Nessa ocasião, ele convidava os 
empregados a conversarem com ele sobre qualquer assunto que tivessem em mente.  
 
Ser acessível é tão importante quanto ser humilde, disse Harrison. “Vocês se lembram de Ed 
Koch?” O ex-prefeito de Nova York, no segundo ano do seu mandato, ia de bairro em bairro 
perguntando às pessoas: “Como estou me saindo?” “Ele passou de querido a amado.” Harrison 
se lembra também de se encontrar certa noite com um colega de quarto de faculdade que não 
via há muitos anos, Ruben Mark, presidente e CEO da Colgate Palmolive. Durante um jantar 
japonês, Harrison lhe perguntou como explicava seu sucesso. “Ele se curvou sobre a mesa e 
disse: ‘É fácil. Faço questão absoluta que toda idéia criativa ou importante jamais seja 
atribuída a mim’”, disse Harrison. “Isso é o que chamo de humildade.”  
 
Ele aconselhou também os executivos a evitar a armadilha da “pompa executiva”. A primeira 
vez que ouviu o termo foi em um discurso, em 1967, do CEO da Technico, que discursava 
especificamente sobre a “pompa executiva” ao telefone. Disse Harrison: “Desde então, eu 
mesmo atendo meu telefone.”  
 
Não medir elogios e reconhecimento a quem merece dará à liderança o que Harrison chama de 
“renda psíquica”. Ele citou o exemplo do presidente e CEO das sopas Campbell que, “no final 
do dia, reunia seu pessoal para ouvir deles o que havia ocorrido de bom durante o expediente. 
Em seguida, escrevia de próprio punho um bilhete de agradecimento às pessoas que haviam 
se empenhado para que aquilo acontecesse. Se você fizer um tour pela empresa, em qualquer 
parte do mundo, encontrará esses bilhetes expostos em quadros”.  
 
Um teste básico para medir a sensibilidade do líder pode ser feito em época de demissões. 
Quando as companhias do Ocidente, sobretudo as americanas, chegam à conclusão de que é 
preciso demitir, “não devem de forma alguma compactuar com um downsizing que não seja 
sensível, bem pensado e que preserve a dignidade pessoal como objeto da mais alta 
prioridade”, disse Harrison.  
 
Imediatamente depois de feitas as demissões, por exemplo, o líder deve ser “bastante visível e 
acessível”, pronto para responder qualquer pergunta, minimizando a ansiedade e até mesmo 
atenuando o sentimento de culpa daqueles que sobreviveram aos cortes. “É preciso coragem 
para encher o peito, jogar os ombros para trás e se manter firme na hora de lidar com esse 
tipo de acontecimento. Se a atitude for decente, e as pessoas saberão valorizá-la.”  
 
No fim das contas, disse Harrison, as palavras da poeta Maya Angelou se tornam realidade: 
“As pessoas se esquecerão do que você disse; elas se esquecerão do que você fez, mas jamais 
se esquecerão de como você as fez se sentir.”  
 
Lidando com a voz 
 
Richard Greene, especialista em coaching e habituado a fazer palestras públicas, conhece 
alguns poucos indivíduos capazes de combinar palavras e sentimentos de forma comovente, 
quase miraculosa. “Eu preferiria ouvir Martin Luther King ler a lista telefônica da Filadélfia em 
voz alta a ouvir praticamente qualquer funcionário de empresa americana ler “Eu tenho um 
sonho”, o célebre discurso de King, disse Greene durante sua apresentação. 
 
 
Embora King tivesse dons naturais que só uns poucos escolhidos possuem, Greene disse que a 
maior parte das pessoas jamais recebeu treinamento para falar em público, em parte porque o 



assunto não costuma ser ensinado nas escolas. “Trata-se de um processo mecânico e todo 
empregado, com uma pequena dose de comprometimento, foco e tempo dedicado ao assunto 
pode aprender um novo conjunto de habilidades. Muita gente não teve a oportunidade de ver 
como pode se sair bem”, disse Greene.  
 
A primeira tarefa do orador consiste em compreender o propósito do seu discurso, se seu 
objetivo é o de se dirigir a possíveis clientes em torno de uma mesa de diretoria ou em uma 
convenção com milhares de participantes. “Falar em público nada mais é do que conversar 
com duas ou mais pessoas sobre algo que é sua paixão, quer você esteja em pé, quer não”, 
disse Greene, que já assessorou CEOs de empresas listadas na Fortune 500, tendo dado 
assessoria de coaching também a presidentes, primeiros-ministros e, em 1966, à princesa 
Diana, de Gales.  
 
Uma das maiores armadilhas para o orador em ambiente corporativo consiste em conceber seu 
discurso ou sua apresentação como uma espécie de performance. “É fácil ficar nervoso e 
raciocinar da seguinte forma: ‘Quero que eles vejam como sou inteligente e o quanto sei’”, 
disse Greene. “Se for apenas para despejar dados, fique em casa, aperte o botão ‘enviar’ e 
poupe o tempo e o dinheiro das pessoas.”  
 
Os melhores comunicadores sabem que falar em público não é uma performance; trata-se de 
se comunicar com os outros, disse Greene. “Como é que Franklin Roosevelt chamava seu 
programa semanal de rádio?  Não era ‘discursos ao pé da lareira’, e sim ‘bate-papo ao pé da 
lareira’. Ele entendeu que essa nova tecnologia — o rádio — podia ser uma forma de entrar em 
contato com as pessoas.”  
 
Greene, que começou sua carreira como advogado, teve sua curiosidade despertada pelo falar 
em público depois de assistir ao orador motivacional Tony Robbins. “Ele sabe como ninguém 
trabalhar a multidão, e eu aprendi muito com ele. Cheguei então á conclusão de que me 
divertiria mais fazendo o que ele fazia do que o que eu fazia. Eu era advogado.”  
 
Na campanha presidencial de 2000, Greene aconselhou à campanha de Al Gore a deixar que o 
então candidato dos democratas falasse sobre questões ambientais, porém seu conselho foi 
descartado pela campanha do vice-presidente porque “ninguém dava bola para o meio 
ambiente”. “Faltou em Gore, em 2000, uma percepção da paixão e da autenticidade do ser 
humano. Não importa o que nós pensamos sobre o aquecimento global: o importante é que 
percebamos que o indivíduo se importa muito com um determinado tema”, disse.  
 
A autenticidade pode ajudar a convencer o público de que você tem de fato algo especial a 
dizer, disse Greene. “Quando tentamos vender uma idéia, produto ou serviço, temos de 
responder a duas perguntas do cliente: ‘Por que seu produto é diferente do da concorrência? E 
de que maneira essa qualidade especial do seu produto pode me beneficiar?’”  
 
Greene propôs algumas dicas práticas e ressaltou que “a diferença entre um bom orador e um 
grande orador é a pausa”. Ele declamou parte do famoso discurso de King: “Ele disse: ‘Eu 
tenho um sonho’ — pausa, pausa, pausa — ‘que um dia’ — pausa, pausa, pausa — ‘esta nação 
se levantará...’ Ele não falou tudo de uma vez, uma palavra depois da outra.”  
 
Outras ferramentas simples desse ofício consistem em se comunicar  com o público pelo olhar, 
inclusive em grandes auditórios, estabelecendo uma relação informal caminhando diante do 
pódio em vez de ficar parado atrás dele, variando o tom da voz e o ritmo. “Tudo isso é muito 
fácil”, disse Greene, acrescentando que com um pouco de treinamento, boa parte dos oradores 
pode aprimorar tais técnicas.  
 
É claro que algumas habilidades da oratória pública são fruto de dons naturais, admitiu 
Greene, e a ressonância da voz é um desses dons. Walter Cronkite, ex-âncora do jornal da 
CBS conquistou a confiança do público em razão de sua voz profunda e cheia, disse Greene; 
por outro lado, Hubert Humphrey, candidato dos democratas à eleição presidencial de 1968, 
perdeu o pleito em parte porque sua voz era aguda e irritante.  
 



Com relação à atual corrida para a presidência, Greene previu que Mitt Romeny ganharia a 
indicação do partido Republicano, e que Barack Obama sairia pré-candidato pelos democratas, 
porque ambos eram excelentes comunicadores. “Há um fluxo constante de grandes oradores. 
A posição que você ocupa nesse fluxo diz muito sobre a eficácia do seu discurso.”  
 
Greene atribui a ascensão política meteórica de Obama ao modo hábil como ele fez o discurso 
principal da Convenção Nacional Democrata de 2004. “Não parecia um discurso político 
tradicional. Ele falou em um tom de total despojamento, como se estivesse dizendo: ‘Não 
estou fazendo um discurso; quero apenas me comunicar.’” 
 
Ao mesmo tempo que relegava a um plano inferior um antigo conselho de oratória pública que 
recomenda enxergar o público à nossa frente em roupas íntimas, Greene propôs um tipo 
diferente de conselho que pode se resumido em quatro palavras: “Não pense em você.” 
Retomando Martin Luther King, Greene disse: “Ele tinha essa capacidade de sondar seu 
próprio coração e alma, e trazia à tona o que encontrava lá. Sua única preocupação a todo 
momento era comunicar sua mensagem. Ele não estava preocupado com sua aparência.” 
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