
lha que interessante! O diretor da financeira Taií, Dílson Ta-
deu da Costa Ribeiro, de 49 anos, de São Paulo, aborda cada
um de sua equipe de forma diferente quando passa um novo
trabalho ou cobra mais resultados. Então, dependendo com

quem está falando, ele usa uma das quatro formadas ao lado.
Há cinco anos no cargo, Dílson percebeu que conhecer a individuali-

dade das pessoas é o ponto de partida para uma boa liderança. Em 2004,
a empresa passou a utilizar uma ferramenta para avaliar o perfil dos fun-
cionários e estimulou nos gestores a prática de ser um líder para cada
um deles. Desde então ele exercita com o time. A abordagem número i
é usada para o mais pragmático e, portanto, ligado a números e a fatos
concretos. "Se eu simplesmente disser a ele que o resultado não está le-
gal sern me apoiar em dados, não vai adiantar", afirma Dílson.

No segundo caso, a cobrança é para o mais perfeccionista, que gos-
ta de ter o trabalho elogiado. A terceira forma é para o mais emotivo,
que requer uma abordagem que apele aos sonhos. E, por fim, o quar-
to caso é usado com o mais novo na equipe e requer uma atitude dife-
renciada do gestor, que se senta ao lado do liderado. "Me coloco como
um coach, para que saiba que pode contar comigo."

Os resultados práticos desse tipo de liderança apareceram logo. Dílson
não precisou demitir mais ninguém por não ter perfil para determina-
do cargo, como havia acontecido antes. Passou a se sentir mais segu- O
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ro para delegar porque aprendeu o tipo de tare-
fa adequada a cada um. E o estresse diminuiu,
pois a forma diferente de abordar problemas
minimizou os efeitos deles no dia-a-dia.

Exercer um estilo de liderança para cada
pessoa da equipe exige mais energia e tempo
do gestor. Mas vale a pena. À medida que ele
conhece o estilo e as motivações individuais
de cada um, aumentam as chances de tirar o
que a equipe tem de melhor. "Esse é um dos
grandes segredos para montar um grupo de al-
ta performance", diz o consultor Pedro Man-
delli, da Mandelli Associados. O pulo-do-gato
está em perceber que colocar isso em prática
está ligado a alinhar os objetivos da empresa
às aspirações dos funcionários. "É o papel do
líder saber despertar isso", diz Pedro.

Sem contar que, para uma equipe ter alta per-
formance, é fundamental pessoas com perfis
diferentes: uns que executem mais, outros que
contribuam com boas idéias, uns mais asserti-
vos, outros mais conciliadores. "O líder deve se
conhecer bem e contratar pessoas que o com-
plementem", diz a consultora Rugênia Pomi,
presidente da Sextante Brasil, empresa de pes-
quisa em gestão de pessoas, de São Paulo.

RESULTADOS EM DOBRO
Na área de Eduardo Bernardes, de 33 anos,

diretor comercial da Gol, desde 2003 o time
faz testes para identificar o perfil de cada um
e os gestores passam por um workshop, para
aprender a forma adequada de trabalhar com
os diferentes estilos. O impacto da "lideran-
ça customizada" foi além do relacionamen-
to entre a equipe.

Um ano depois da implantação do treina-
mento, a taxa de negociações revertidas em fe-
chamento de contratos mais do que dobrou.
Isso porque a customização foi levada com
abordagem personalizada para cada cliente,
o que parece óbvio, mas nem sempre é prati-
cado com rigor nas organizações. "Consegui-
mos realocar as pessoas para cuidar dos clien-
tes que se adequavam mais ao seu estilo e com
isso melhoramos o relacionamento entre em-
presa e clientes", diz Eduardo.

A carreira de Eduardo também foi beneficia-
da, Ele passou a delegar mais e, com isso, sobrou
tempo para acompanhar as metas, ajudar os su-
bordinados a seguir seus planos de ação, estrei-
tar relacionamentos com os pares e até freqüen-
tar os cursos oferecidos pela empresa. 'Antes
eu não conseguia olhar para além dos objetivos
da minha área. Agora também dá para cuidar
rnais da minha própria carreira", diz.

MUDAR COMPORTAMENTOS
Atualmente, o mercado oferece diversas op-

ções de cursos e ferramentas, como as usadas
pela equipe de Dílson e de Eduardo. Mas elas
devem ser apenas o pontapé para uma mudan-
ça de comportamento. "O líder deve fazer as
perguntas certas e deixar que o subordinado
fale. Só assim vai entender realmente como
ele se sente", diz Rugênia, da Sextante. Claro
que nem sempre isso é possível, mas é preci-
so esforço. "Quem disse que a vida de gestor
é fácil?", brinca Pedro Mandelli.

Mas, cuidado! Não vale jogo de cena. A de-
dicação tem de ser verdadeira e a abordagem
também — não dá para o gestor agir como
um ator, como se pudesse interpretar perso-
nagens diferentes. Seguindo por esse cami-
nho, o efeito pode ser o oposto do esperado
e a equipe ficar desmotivada, além de perder
a confiança no chefe. "As pessoas precisam
sentir confiança e sabem identificar em quem
elas realmente podem encontrar isso", alerta
Rugênia. O importante aqui, portanto, é se
empenhar para que haja comunicação entre
você e sua equipe. Assim, cada um vai repre-
sentar seus papéis com convicção. E, pelas pa-
lavras do guru Ram Charam, as pessoas vão
deixando de ser intimidadas pela hierarquia
e constrangidas pela formalidade.
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