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“Se os líderes lessem poesia, seriam mais sábios.” 
 
A frase do escritor e poeta mexicano Octavio Paz, Prêmio Nobel de Literatura em 1990, nunca 
fez tanto sentido no mundo corporativo como nesses tempos em que o papel da liderança 
exige de quem o exerce um olhar mais profundo para os liderados. A importância que o 
assunto ganhou nas empresas em 2007 – e continuará tendo em 2008, segundo pesquisa da 
Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) – mostra a preocupação em 
rever o comportamento dos líderes empresariais. “Isso está acontecendo porque a 
competitividade exige refinamento maior das lideranças. Hoje só consegue competir quem tem 
líderes eficazes”, diz o filósofo e consultor Mario Sergio Cortella, que está tratando do tema no 
livro Qual é a Tua Obra? (Inquietações Propositivas sobre Gestão, Liderança e Ética), da 
Editora Vozes.   
 
Cortella lembra que o líder moderno inspira suas equipes e ganha a admiração delas, não mais 
a obediência. Também diz que ele precisa alegrar e elevar o espírito das pessoas, o que pode 
fazer promovendo momentos de convivência, em espaços mais alegres. “Mas não adianta fazer 
isso de forma cínica, porque ninguém leva a sério quem age assim. Tem de ser com atitudes 
sinceras e cotidianas.”   
 
O também professor e pensador espanhol José María Gasalla explica que, há algum tempo, um 
líder era aquele que fazia com que os colaboradores o seguissem, compartilhando sua visão. 
“Penso que esse conceito está ultrapassado, não se aplica mais à realidade e às necessidades 
das empresas. O líder hoje é o que cria condições para o desenvolvimento do potencial de seus 
colaboradores”, diz Gasalla.   
 
Autoconfiança  
 
Dentro dessa nova visão, autoconfiança é um atributo importantíssimo. Sem ele, lembra 
Gasalla, a pessoa nem é líder. É, no máximo, chefe. Liderar também significa incentivar a 
autoconfiança na equipe, o que é considerado fundamental para o bom andamento do 
trabalho. Alguém que não confia em si mesmo já entra em campo derrotado, porque não vai 
conseguir fazer brotar em seus liderados aquilo que ela não tem.  
 
Nesse caso, o comportamento é velho conhecido: quem não tem autoconfiança esconde suas 
fraquezas e medos atrás de atitudes autoritárias e controladoras. “E quem confia em si 
mesmo”, diz Cortella. “usa isso como exercício profissional e sabe contribuir para o 
desenvolvimento do outro.”  
 
Gasalla pesquisou profundamente o assunto e desenvolveu um modelo chamado Gestão por 
Confiança (ver box). Ele diz que, muitas vezes a liderança não exerce bem o seu papel em 
decorrência da evolução na hierarquia da empresa, o que denomina de “fenômeno de Peter”. 
“O educador canadense Laurence Peter dizia que os profissionais ascendem na organização até 
chegar ao nível de incompetência em que já não se sentem tão seguros de si ante as 
responsabilidades que têm”, conta Gasalla. Nesse estágio aparece o efeito colateral da 
insegurança. “Aí surge a falta de autoconfiança, que os torna fechados e controladores”, 
explica o consultor espanhol.  
 
Estudos indicam que as corporações antenadas com a gestão apoiada em modelos de 
sustentabilidade evitam esse padrão maléfico, mas muitas ainda só vão se dar conta da 
existência e dos estragos dele quando boa parte da sua cultura já foi contaminada por vícios 
de um modelo mais centralizador.  
 
 
 
 
 



Autoconhecimento e humildade  
 
Mas que ninguém se iluda com a autoconfiança porque ela, por si só, não é suficiente para 
promover o bem que se espera de um líder. “Há líderes que são muito autoconfiantes, porém 
não gostam de delegar nem incentivam a equipe a assumir responsabilidades”, diz Gasalla.   
 
Antes da autoconfiança, o pensador espanhol acredita que vem o autoconhecimento. Para ele, 
essa característica se revela na capacidade de se conhecer e aceitar as próprias fraquezas e 
forças. Mario Sergio Cortella fala da humildade como a base da liderança. “Ser autoconfiante é 
diferente de ser arrogante. Autoconfiança que não é repartida não tem valor nenhum, porque 
gera má compreensão. Em primeiro lugar, um líder tem de ter a humildade de aprender, de 
reconhecer que não sabe tudo”, continua o educador. “Ele precisa ser permeável às mudanças, 
ter a mente aberta para a formação contínua e a capacidade de elevar a equipe. Para um líder 
atuar como mestre e aprendiz, ele tem de ser generoso, pois só assim ajudará seus 
colaboradores a se tornarem mais competentes e capazes.”   
 
Os dois especialistas lembram que ninguém pode ser absolutamente seguro e autoconfiante, 
nem o chamado líder superior. Mas defendem que para desempenhar bem a função é preciso 
criar condições para se fortalecer no dia-a-a dia. E só é possível fazer isso correndo riscos, 
refletindo sobre as próprias atitudes, buscando solidez nas ações, sendo capaz de inovar. 
Gasalla aconselha ao líder pedir que colaboradores lhes dêem feedbacks abertos e francos. 
“Isso possibilita que ele reflita sobre as próprias atitudes e perceba o que pode melhorar”, diz. 
“A autoconfiança de um líder se fortalece quando ele percebe que tem a confiança de sua 
equipe. Isso só se consegue num cenário aberto, em que é possível expressar opiniões sem 
medo.”   
 
De líder para líder  
 
Jack Welch ficou famoso por ter elevado a General Eletric (GE) à condição de empresa mais 
admirada nos Estados Unidos na década de 80. É reconhecido como líder por gurus de várias 
nacionalidades. Ele assumiu a GE em 1981 e a modernizou combatendo a buro-cracia e 
incentivando a comunicação, as novas idéias e a recompensa da qualidade. Dizem que tinha o 
hábito de distribuir a todos os funcionários cartõezinhos nos quais escrevia as características 
que achava que um líder da GE deveria ter. Veja quais eram:  
 
• Integridade inflexível  
 
• Paixão pela excelência e ódio à burocracia  
 
• Estar sempre aberto às novas idéias vindas de qualquer lugar  
 
• Viver a qualidade, controlar os custos e ter velocidade para implementar ações para obter 
vantagem competitiva  
 
• Ter autoconfiança para envolver todos e capacidade de ultrapassar limites  
 
• Criar uma visão clara e simples baseada na realidade e comunicar a todos  
 
• Ter uma enormes energia e habilidade para energizar outras pessoas  
 
• Estabelecer metas agressivas e premiar os progressos  
 
• Ver as mudanças como oportunidades e não como ameaças  
 
• Ter visão global e constituir times globais com diversidade  
 
  
 
 



Confiança traz lucro  
 
José María Gasalla desenvolveu um método, com base na confiança nas equipes que, segundo 
ele, implica colocar-se em situação de vulnerabilidade perante aquele em quem se confia, 
acreditando em suas boas intenções e que ele fará a coisa certa. Ele diz considerar que as 
pessoas não saem por aí confiando em todo mundo, mas têm critérios muito pessoais e 
subjetivos, desenvolvidos ao longo da vida, que as levam a decidir confiar ou não. Reconhece 
que a pressão do ambiente dificuta a confiança, mas que as empresas precisam estar abertas 
para esse fato. “A confiança azeita os relacionamentos humanos, reduzindo atritos.” A seguir 
ele explica o modelo de gestão que criou:  
 
CanalRh: Como o modelo de gestão que o senhor criou pode ajudar um líder a estimular a 
autoconfiança na equipe?  
 
José M. Gasalla: Desenvolvi um modelo que tem como objetivo favorecer a criação de um 
clima de confiança na organização, o que sem dúvida estimula o desenvolvimento de 
autoconfiança nas equipes de trabalho. Chamo-o de Gestão por Confiança (GpC), e ele se 
baseia em componentes organizacionais e individuais. Na parte organizacional, trabalhamos no 
sentido de obter coerência entre os componentes estratégia, processos, cultura e políticas de 
gestão de pessoas. Se, por exemplo, os processos da empresa dependem fundamentalmente 
do trabalho em equipe, mas sua cultura é individualista, essa falta de coerência afeta a 
credibilidade da organização perante os colaboradores, dificultando a criação de confiança. No 
que diz respeito aos componentes individuais, o objetivo é estimular o desenvolvimento de 
atitudes e comportamentos, sobretudo dos líderes, que contribuem para a criação de um clima 
de confiança entre as pessoas. Aqui entram os componentes que chamo de 10cs: 
cumprimento, comprometimento, consciência e clareza (essas quatro verdadeiramente 
essenciais), competência, consistência, coerência, confidencialidade, cumplicidade e 
correspondência.  
 
CanalRh: As mudanças na dinâmica do ambiente de trabalho podem prejudicar a 
autoconfiança? Como evitar que isso aconteça?  
 
Gasalla: É preciso saber conviver com as freqüentes mudanças internas e externas às 
empresas, pois são inevitáveis. A vida é mudança e o que não muda está cristalizado, estático, 
morto. As pessoas em geral acreditam que mudar traz riscos, quando o que ocorre é 
justamente o contrário: não mudar é que é perigoso, ainda mais em tempos como os atuais, 
em que tudo se transforma muito rapidamente. Para ajudar as pessoas a conviver com esse 
cenário, penso que é preciso destacar os benefícios que as mudanças trazem, sejam diretos ou 
indiretos, imediatos ou de médio e longo prazos. Ao mesmo tempo, pode-se destacar os 
perigos que não mudar representa.  
 
CanalRh: Em termos de ganhos para a empresa, quanto a confiança pode ser lucrativa? E 
quanto a falta dela pode causar prejuízo?  
 
Gasalla: A confiança gera resultados econômicos indiretos e diretos. Um exemplo de resultados 
indiretos é que pessoas autoconfiantes não têm medo de expressar suas opiniões e idéias; isso 
favorece o afloramento de seus talentos e potenciais, o que traz benefícios para a 
produtividade e inovação da empresa. Como exemplo de resultados diretos, temos a 
diminuição dos custos relacionados aos mecanismos de controle da empresa. Onde há mais 
confiança, há menos necessidade de controle sobre as pessoas – con-trole de permanência, de 
acesso, de tempo, de qualidade e outros. Partindo-se do princípio que esses mecanismos 
representam uma parcela significativa dos custos administrativos de uma empresa, pode-se 
imaginar a economia que o incremento da confiança pode trazer para a organização.Isso 
mostra que a confiança traz não só benefícios de ordem psicológica ou sociológica, mas 
também de ordem econômico-financeira. 
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