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Perspectiva Gerenciando as Áreas Cinzas

Questões difíceis para lídeies - inclusive para gerentes de projetos
Líderes enfrentam dilemas todo dia. Decisões que tomamos são transformadas em resultados reais e
cada decisão acarreta uma série de ações. Diversas vezes, nós estruturamos mentalmente escolhas e deci-
sões difíceis em termos que as simplificam - aparentemente. Nós as transformamos em "branco" ou "preto"
apenas para obter alguma clareza em torno delas, sabendo que na realidade elas não são nem tão brancas e

nem tão pretas - elas são cinza.

A forma como nós determinamos estas escolhas difíceis
- sendo branca ou preta, ou como cinza - é que expressa o
"feeling" da organização. Isso vai determinar como as pes-
soas interagem e como o trabalho é feito. Irá determinar as
estratégias tanto de nosso presente quanto de nosso futuro.

Estas áreas cinzentas nos impulsionam em diferentes di-
reções e modelos de decisão tendo em vista recursos, tempo,
espaço, funções, pessoas, cultura e uma centena de outras
coisas. Como abordar estas áreas cinzentas é vital para nosso
sucesso como líderes. Aprendendo a viver no "cinza" e
conversar sobre o cinza com os outros nos abre oportunida-
des como líderes para ampliar nossa mente e para enxergar
temas mais abrangentes. Ao proceder dessa forma, nos
tornamos capazes de mover-nos da tática para a estratégia,
tanto a partir de, quanto para possibilidades não examinadas
e de consertos rápidos para soluções de longo prazo.

Liderança é entender e gerenciar complexidades ao
invés de adotar posturas padronizadas ou em "branco " e
"preto "para os problemas. Dando base a essa premissa,
meu livro - Gerenciando áreas cinzentas (Managing the
Gray Áreas) explora desafios típicos com os quais muitos
líderes se debatem e oferece um conjunto de normas, prin-
cípios e ferramentas que podem auxiliar a navegar por estas
águas turvas - e desafios, tais como:

• Como posso "empatizar-me" com as necessidades de
meu pessoal em função das pressões organizacionais?

• Quando eu deveria compartilhar com minha equipe a
visão macro e quando é prudente não proceder dessa
forma?

• É melhor formar uma equipe com especialistas focados
ou eu deveria procurar por pessoas capazes de fazer um
pouco de tudo?

• Como eu posso implementar e executar processos inter-
nos sem prejudicar o moral ou sufocar a criatividade?

• Como eu posso assegurar uma contabilização adequa-
da sem recorrerão microgerenciamento?

• Dadas restrições financeiras e/ou de prazo, eu deveria
focalizar inicialmente na criação de uma boa imagem
para minha organização, equipe ou produto ou eu de-
veria investir mais tempo garantindo que ela funcione
bem nofnal?

• Eu deveria centralizar minha organização para obter
ganhos em economia de escala ou eu deveria descen-
tralizar para auferir vantagens das expertises locais ou
regionais?

A fim de direcionar essas e outras questões, nós
iremos explorar novos insights da história, ciência e
dos negócios, bem como a opinião experiente de líderes
cujos pensamentos são bem conhecidos atualmente. Nós
iremos examinar conceitos e ferramentas que provaram
ser úteis no trato com complexidade. E iremos aprender
a formular as perguntas certas e a estabelecer as priorida-
des apropriadas.

Por fim, nós veremos que a liderança é abstrata
— não concreta — e que aplicar um conjunto de prin-
cípios, normas e ferramentas é mais apropriado do que
confiar em fórmulas unilaterais e de aplicação múltipla.
E, na medida em que não podemos garantir respostas
certas, nós podemos assegurar que nós estamos chegando
a respostas pensadas.

Conhecimento e sabedoria
Aprendendo a lidar com as áreas cinzentas, nós po-

demos começar a desenvolver sabedoria e não somente
conhecimento. Em seu magnífico livro Fatos duros,
meias-verdades perigosas e totais disparates (Hard Facts,
Dangerous Half-Truths, and Total Nonsense), os autores
Jeffrey Pfeffer e Robert I. Sutton discutem as diferen-
ças entre conhecimento e sabedoria. "Sabedoria," eles
argumentam, "é saber o quê você sabe [i.e., conhecimento] e
saber o quê você não sabe."1 Eles prosseguem descrevendo
como a sabedoria é lapidada através do tempo, apren-
dendo e ajustando. E isso envolve também questionar.

Voltaire disse uma vez "Julgue um homem mais
por suas perguntas do que por suas respostas". Isso
é especialmente verdadeiro para qualquer um em
posição de liderança. De fato, Sócrates, o pai da filo-
sofia ocidental, sentiu que nós temos não só o direito
de fazer perguntas, mas sim a obrigação de fazê-las.
Sócrates foi considerado o mais sábio dos sábios por
seus seguidores, enquanto ele enfatizava que se ele
era sábio ele somente o era por saber o quê não sabia.
Ele era famoso por formular perguntas desafiadoras a
seus jovens discípulos, por ensiná-los a guardar suas
reclamações e não aceitar nada como verdade absoluta.
Lamentavelmente, ele foi perseguido por estas crenças
fortes. Quando Sócrates foi condenado, em 399 aC,
a morrer envenenado, ele declarou: "Não vale a pena
viver uma vida inexplorada"2. A linha de questionamen-
tos de Sócrates ainda é ensinada em escolas de direito.
Veremos exemplos dos questionamentos de Sócrates
no capítulo 10 do livro.
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Assim, como Sócrates e Voltaire
sabiam, é formulando as perguntas
certas e empenhando-se em esta-
belecer as prioridades corretas que
se pode alcançar a sabedoria, não
somente buscando a perfeição e
acusando aqueles que manifestam
opiniões distintas. Precisamos nos
afastar dos pensamentos em branco
e preto e começar a conhecer os
tons de cinza.

Uma questão de
prioridades e de

Estabelecer prioridades certas é
importante para todos nós. Conside-
re o que o famoso autor Ram Cha-
ran tem a dizer em seu artigo "Cinco
regras para estabelecer as priorida-
des certas" (Five rules for setting the
right priorities) sobre como isso é
crítico para uma empresa:

Prioridades corretas mantêm a energia
fisica e emocional da empresa focadas
em aspectos importantes, no meio de
todo o estresse cotidiano da vida no tra-
balho, em que tudo pode parecer urgente
e importante. As prioridades proporcio-
nam clareza e foco para você — e para as
pessoas que trabalham com você.

Em outras palavras, focalizar
as prioridades pode nos auxiliar a
navegar por estas áreas cinzentas
permanentemente desafiadoras.
Em seu artigo, Charan enfatiza
a importância de pôr o foco em
algumas prioridades selecionadas,
comunicando-as com frequência,
assegurando que você está rodeado
das pessoas certas para realizar as
prioridades, alocando seus recursos
às prioridades e gerando um ciclo
de feedback para garantir que sua
mensagem foi compreendida. Estas
ações tornam as prioridades "reais".

Na essência, focar nossa equipe
nas prioridades pode ajudar todos
a enxergar com mais clareza nos
confrontos com os desafios diários
da vida e da liderança. Portanto,
de modo a ter o foco centrado nas
prioridades certas, nós devemos
ter em mente que é necessário ini-
cialmente possuir um forte senso
sobre quais valores são importantes
para nós. Se nós não tivermos um
senso claro de quem somos, fica
difícil estabelecer prioridades.

Aceitando o desafio: Sete Áreas Cinzentas
Seria tolice tentar encaminhar todas as perguntas que os líderes podem

fazer a si próprios no decorrer de suas atividades diárias. Ao invés disso,
nós precisamos examinar estas questões através das lentes de um conjunto
finito de lentes sobre dilemas comuns.

Com base em perguntas perturbadoras que eu reuni durante "anos a
fio", em entrevistas com outros líderes e consultores e em pesquisas sobre
as perguntas formuladas com maior frequência pelos líderes atuais, eu
pude identificar sete "áreas cinzentas" com as quais a maioria dos líderes
se confronta. Elas são as seguintes:

Em muitas destas áreas cinzentas, as respostas podem parecer simples
aparentemente. Mas quando "descascarmos o abacaxi" iremos constatar que
há complexidades submersas envolvidas nestes temas. Nos capítulos do meu
livro, muito mais do que propor soluções simples em branco e preto e adotar
abordagens se/ou, nós iremos examinar as questões e assuntos que devem
ser considerados em cada área cinzenta de modo a desenvolver uma solução
integrada. Iremos ver exemplos sob múltiplas perspectivas. E iremos identifi-
car princípios que possam ser valorizados, ferramentas e técnicas para a
determinação das prioridades certas - e promover os valores certos.

Finalmente, na medida em que aprendermos estes princípios, ferra-
mentas e técnicas, nós perceberemos que estamos nos tornando líderes
melhores. Nós não iremos mais adotar soluções "uma medida serve para
tudo" ou adotar abordagens apressadas para pessoas e problemas. Nós es-
taremos mais bem equipados para lidar com as complexidades do mundo
arual ao estabelecer as prioridades certas, o que será resultado de sabermos
quem somos e para que servimos. E nós aprenderemos a prever soluções
rápidas formulando as perguntas certas. Iremos olhar para os temas de for-
ma mais holística e a partir de perspectivas mais amplas. Finalmente, com
essas capacitações recém-encontradas, estaremos bem em nossa trajetória
em direção de gerenciar as áreas cinzentas efetivamente no mundo real.

Agora, mais do que em qualquer outra época, o mundo necessita
de novos líderes. Eu convido você a juntar-se a mim nesta viagem para
tornar-se um deles.
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