
á vários elementos
necessários para a criação
de organizações bem-

sucedidas de alta vitalidade.
Foco nos clientes, uma excelente
estratégia de marketing e
colaboradores engajados são
alguns desses fatores. Contudo,
o ponto no qual as organizações
deveriam focar primeiro é a
liderança. Isto porque a liderança
é a locomotiva que impulsiona os
demais fatores.

Pesquisas conduzidas pelas
empresas Ken Blanchard
constataram que a vitalidade
organizacional é derivada de uma
combinação de clien'tes devo-
tados e colaboradores engaja-
dos. Ser bem-sucedida nestas
duas áreas dá a uma empresa a
maior probabilidade de alcançar
uma vitalidade de longo prazo.
As organizações voltadas para o
futuro precisam examinar sua
capacidade atual de liderança
para avaliar se têm a
competência necessária para
atrair e manter clientes fiéis e
para atrair, manter e engajar
colaboradores leais e dedicados.

Ao examinar todas as

organizações grandiosas com as
quais as empresas Ken Blanchard
trabalharam ao longo dos últimos
trinta anos, fica evidenciado que
o fator que distingue as
organizações de alto desem-
penho das de desempenho
apenas mediano são líderes que
dão igual ênfase às pessoas e
aos resultados. O sucesso com
as pessoas (cl ientes e
colaboradores) é medido com o
mesmo cuidado com o qual são
medidos os resultados finan-
ceiros.

Um caso em foco

O vice-presidente de
Desenvolvimento de Liderança
de um banco de grande porte com
o qual trabalhamos recente-
mente, identificou os principais
desafios da organização como
sendo a manutenção de colabo-
radores engajados, o aumento da
f idel idade dos cl ientes e a
implementação de estratégias de
crescimento das receitas. Apesar
de o banco ser um dos principais
do mercado isto não se refletia
adequadamente na realidade

vivida pelos seus cl ientes.
"Estávamos afugentando os
clientes mais rapidamente do que
conseguíamos conquistá-los",
disse o VR Para remediar esta
situação, a direção do banco
decidiu focar em dois fatores
básicos: nos colaboradores e nos
clientes.

O banco investiu num modelo
de liderança que "promoveu a
melhora do diálogo entre líderes
e colaboradores, consolidando o
relacionamento através de uma
verdadeira parceria para o
desempenho" Os líderes da
organização começaram logo a
constatar que colaboradores
satisfeitos —liderados adequa-
damente— realmente se
dedicam com afinco a atender
bem os clientes. Os resultados
práticos surgiram na forma de
50% de aumento nos emprés-
timos fei tos a pequenas
empresas; 40% de aumento nos
depósitos de pessoas jurídicas;
25% de aumento nos depósitos
de pessoas físicas; 21% de
aumento nos empréstimos a
pessoas f ís icas; e 21% de
crescimento no lucro líquido do
banco.

Liderança é a chave

As empresas Ken Blanchard
comprovaram que nas
organizações que praticam a
liderança de alto nível como
regra, e não como exceção, os
líderes se destacam por fazer
bem quatro coisas:
1 . Focam nas metas e na
visão certas



As organizações grandiosas
focam numa tríplice linha de
resultados, ao invés de numa
somente. Além do sucesso
financeiro, os líderes das
organizações de alto desempe-
nho sabem que medir seu
sucesso com as pessoas —tanto
clientes quanto colaboradores—
é tão importante quanto medir
seu resultado financeiro. Nessas
organizações, desenvolver a
f idel idade dos cl ientes e
aumentar o engajamento dos
colaboradores têm o mesmo peso
que o bom desempenho finan-
ceiro. Esses líderes sabem que,
para serem bem-sucedidos,
precisam criar um ambiente
motivador para os colaboradores
que leva a um melhor atendi-
mento dos clientes, o que,por sua
vez, aumenta os lucros.

2. Servem bem os seus
clientes

Para manter seus clientes hoje
em dia, não basta satisfazê-los. E
preciso criar fãs incon-dicionais
fornecendo um serviço lendário —
clientes que estão tão
entusiasmados pela maneira como
são tratados que se gabam com
as outras pessoas sobre quão bem
são atendidos. As organizações
que criam fãs incondicionais
constantemente surpreendem
seus clientes e, a seguir, usufruem
do crescimento dos negócios
gerado por clientes que fazem a
propaganda da empresa junto a
outros clientes em potencial.

3. Tratam bem seus
colaboradores

Sem colaboradores compro-
metidos e empoderados é
impossível obter a excelência no
atendimento. Se tratarmos o
pessoal mal, não podemos esperar
que tratem os clientes bem. Tratar
o pessoal bem começa com um
bom planeja-mento do
desempenho, que deixa claro o que
se espera deles — objetivos— e o
que é considerado um bom trabalho
—padrões de desempenho. A
seguir, os líderes devem prover a
combinação certa de
comportamento diretivo e
comportamento de apoio que cada
colaborador necessita para atingir
os objetivos e os padrões de
desempenho.

4. Praticam o tipo certo de
liderança

Os líderes realmente eficazes
compreendem que liderança não é
um atributo pessoal, e um líder só
é tão bom quanto as pessoas que
lidera. Uma vez definida a visão,
os líderes invertem a pirâmide e
assumem o papel de torcedores e
apoiadores de seu pessoal.

Ainda existem dirigentes
empresariais que acreditam que
a única razão de ser de um negócio
é ganhar dinheiro. Eles acham que
se deve focar ou nas pessoas ou
nos resultados, e que não é
possível focar em ambos ao
mesmo tempo. Se bem que seja
possível que uma organi-zação
seja bem-sucedida no curto prazo
focando apenas os resultados
financeiros, o que acaba sendo
negligenciado é o moral e a
satisfação dos colabo-radores.

Este tipo de pensamento é
sintoma de miopia organizacional,
e não conduzirá uma empresa a
um sucesso e a um crescimento
auto-sustentados. Para ser bem-
sucedida no longo prazo, uma
organização precisa dar ao
desenvolvimento das pessoas
uma importância igual à do
desempenho f inanceiro. Os
líderes da organização precisam
saber que criar um ambiente
motivador para seus colabora-
dores levará a um melhor
atendimento dos clientes, o que
gerará maiores lucros.

As melhores organizações
sabem que liderança não signi-
fica apenas atingir objetivos e
que medir o sucesso com as
pessoas —clientes e colabora-
dores— é tão importante quanto
medir o sucesso financeiro.

Na verdade, o lucro passa a
ser o aplauso que recebemos por
cuidar bem de nossos clientes e
por criar um ambiente motivador
para nossos colaboradores. Os
líderes que compreendem isto
estarão em condições de aplicar
na prát ica uma fórmula de
sucesso comprovado.

Text Box
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