
A tualmente, é bastante comum que diversas consul-
torias empresariais trabalhem o desenvolvimento
das lideranças através do conceito de "líder educa-

dor". Trata-se de uma tentativa, muitas vezes frustrada, de
fazer do ambiente corporativo uma extensão da sala de aula,
propiciando assim uma maior interação entre os profissio-
nais e estimulando o espírito indagador, ávido por co-
nhecimento, que há dentro de cada um.

Entretanto, durante essa investida, muitas companhias,
através de seus treinadores, acabam cometendo erros que, vez
por outra, representam um passo para trás no desenvolvi-
mento profissional de seus colaboradores. Ainda que tentem
escapar das velhas fórmulas do treinamento tradicional a que
muitos acabam tendo de se submeter, existem profissionais
de Recursos Humanos que se esquecem da razão maior da-
quele processo estar acontecendo. Afinal, o que é educar, den-
tro de uma organização, sem ter um foco claro e definido?

De acordo com Martyn Sloman, consultor estadunidense
que apresentou sua palestra "Mudando o mundo do trei-
nador" na ASTD 2007, ser líder educador não quer dizer,
necessariamente, ser professor. Para ele, pode ser chamado
educador o líder que possuir duas frentes de atuação bastan-
te claras: foco no resultado que se precisa atingir e foco nas

pessoas que vão ajudar a atingir esse resultado. "Líder que
não traz resultados não é líder", diz.

De acordo com Sloman, o líder educador simplesmente
não consegue distinguir esses dois focos, uma vez que seu
principal objetivo reside justamente no desenvolvimento
das pessoas. "Ou seja, não se trata de ser professor ou não,
mas de focar o aprimoramento das pessoas e dos processos
sem tirar os olhos das metas e dos resultados alcançados".

FENÔMENO GLOBAL?

Uma das questões levantadas pelo palestrante reside na
convergência, que ocorre paralelamente com diversas diver-
gências, entre as várias realidades globais, em que a área de
Treinamento e Desenvolvimento atua. Por exemplo, ao
mesmo tempo em que compreende que um bom programa
de T&D deriva da atividade de determinada empresa,
Sloman constata que diferentes países e diferentes culturas
têm grande influência no tipo específico de treinamento que
o profissional de RH deve aplicar.

Dessa maneira, é possível concluir que ainda que grande
parte das empresas compartilhe os mesmos objetivos, tais
como lucro e sucesso (e, no fim das contas, os mesmo bens de
consumo serão produzidos), os processos de aprendizagem e
gerência possuirão inúmeras especificidades.

Para ilustrar tal quadro, Martyn Sloman usou como
exemplo dois laboratórios da Pfizer, um localizado na cidade
de Sandwich, na Inglaterra, e outro na cidade de Nagoya, no
Japão. Segundo ele, uma pesquisa interna é capaz de demons-
trar como as particularidades de cada cultura podem influen-
ciar os valores de uma organização multinacional, bem como
o contrário também pode acontecer. Sendo assim, é possível
ver que as condutas de determinada empresa mexem com a
forma das pessoas agirem. Por essa razão, é muito comum
que esse tipo de companhia faça uso de expatriados para gerir
seus negócios em países estrangeiros.

Para se ter idéia, uma observação feita em uma pesquisa



interna nos escritórios da Pfizer em Nagoya indagava o
seguinte: "O que normalmente acontecerá em uma reunião
caso alguns participantes estejam atrasados?" Em um
ambiente tradicionalmente japonês, a maioria das respostas
apontaria para a necessidade de aguardar apenas partici-
pantes realmente importantes para o andamento da reunião.
Na Pfizer, 82% dos colaboradores disseram que as reuniões
devem começar sempre no horário combinado, independen-
temente de qualquer outra condição.

Todas essas nuanças, verificáveis em cada passo que um
treinador empresarial busca dar, devem ser levadas em conta
pelas organizações em geral. Mesmo que constitua um exer-
cício de difícil assimilação, as transformações que a realidade
dos profissionais de RH têm sofrido são muitas e de extrema
relevância. Ainda que um líder tenha plena ciência das metas
da empresa, é preciso ter bastante claras as dificuldades que
serão encontradas no percurso, bem como a importância de
sua atuação como um educador, que tenha talento para me-
diar as necessidades diversas, sem perder os resultados como
foco. Esse é o verdadeiro desafio dos treinadores de líderes, de
acordo com Martyn Sloman.
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