
Características como carisma, inteligência e empatia sempre foram conside-
radas fundamentais para o exercício do comando eficaz. Durante muitos
anos especialistas afirmaram que bons líderes teriam talentos inatos, usa-

dos para conquistar seguidores e despertar o entusiasmo da equipe ou conseguir
obediência. Essas teorias sugeriam que pessoas com perfil de líder poderiam ser
bem-sucedidas em qualquer situação.

Nos últimos anos, porém, vem surgindo uma nova imagem de liderança. Em vez
de simplesmente desfrutar o "dom" da autoridade inata, os líderes contemporâneos
precisam se esforçar para entender valores e opiniões das pessoas que pretendem
comandar, se quiserem estabelecer relações produtivas. Essa conduta permite com-
preender o funcionamento do grupo, o que resulta em intervenções mais eficazes,
sobretudo a longo prazo. O conceito de liderança, portanto, está relacionado à
capacidade de direcionar os interesses do grupo onde se está inserido, e não à
obediência em troca de recompensas ou obtida com punições,- os mais hábeis não
são os que conseguem impor o que pensam, mas sim aqueles que despertam nos
colegas o desejo de cooperação, em vez de imposição. Para ganhar credibilidade,
os líderes de hoje devem se posicionar na equipe, não acima dela.
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Segundo essa nova abordagem,
não é possível determinar um con-
junto de traços de personalidade
que garantam a boa liderança: as
características desejáveis de um líder
dependem da natureza do grupo. Pes-
quisas recentes revclarn/ porém, que a
maioria das empresas ainda levam em
conta o conceito antigo, segundo o
qua) pessoas em postos de comando
devem trabalhar para "moldar" a iden-
tidade do grupo subalterno de acordo
com os próprios interesses.

SALVADOR DA PÁTRIA
Há quase 100 anos o sociólogo
alemão Max Weber (1864-1920)
introduziu a noção de "liderança ca-
rismática". Para Weber, que, esse seria
o tipo ideal de pessoa para reagir aos
danos provocados pela emergente
sociedade industrial. Ele acreditava
que sem um líder capaz de seduzir
as massas, "não é o florescimento do
verão que, se encontra diante de nós,
mas sim uma noite polar de gélida
escuridão e dificuldades". Desde
então, a noção de carisma oscilou
entre positiva e prejudicial, conforme
o contexto histórico.

Após a Primeira Guerra Mundial,
muitos teóricos continuaram se refe-
rindo a líderes eminentes como salva-
dores. Com o surgimento de correntes

como o nazismo e o fascismo e, conse-
qüentemente, a Segunda Guerra, entre-
tanto, estudiosos passaram a questionar o
conceito de que traços de personalidade
determinam a eficácia e a eficiência do
comando. Surgiram teorias sobre "mo-
delos de contingência", segundo as quais
o contexto determina o tipo de líder
adequado. Nas décadas de 60 e 70, o
psicólogo Fred Fiedler, da Universidade
de Washington, sugeriu que "o segredo
da boa liderança reside em descobrir a
combinação perfeita entre o indivíduo
e o desafio que confronta". Para cada
aspirante a líder haveria um contexto
ideal e para cada desafio de comando, o
candidato perfeito. Essa teoria aqueceu
o mercado de livros c conferências com
gurus de negócios e embasou as táticas
usadas pelos beaclhtinters, os caçadores de
talento do rnundo corporativo.

Na prática, esses modelos resul-
taram no reaparecimento do líder
carismático de Weber. No fim dos
anos 70, o historiador americano
James MacGregor Burns retomou o
conceito de que apenas uma pessoa
com atributos específicos é capaz de
realizar transformações estruturais nas
organizações e na sociedade.

A definição de liderança, portanto,
vem oscilando ao longo dos anos entre
a idéia de que a pessoa com certos
talentos desempenha o comando inde-
pendentemente das circunstâncias e a
outra, de que o contexto define o coor-
denador. A liderança forte, contudo,
surge da relação sirnbiótica entre líderes
e seguidores e exige o conhecimento de
conceitos de psicologia de grupo.

Na década de 70, os psicólogos
Henri Tajfel e John C. Turner, da
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Universidade de Bristol, Inglaterra,
realizaram estudos sobre a influência
dos grupos na constituição e reestru-
turação do psiquismo. Segundo os
pesquisadores, é a percepção de uma
"identidade social", a convicção de
que pertencem a um grupo que per-
mite às pessoas agir como membros
de uma coletividade, possibilitando
o consenso cm relação a prioridades
c a coordenação de esforços em
busca de metas partilhadas. Para o
psicólogo Bernard Bass, professor
da Universidade de Binghamton
(Estados Unidos), a eficiência do
comando se confirma quando as pes-
soas se sentem parte de uma equipe
e levam para a dimensão individual
os interesses da coletividade.

O conceito de identidade social
nos permite compreender a transfor-
mação das estratégias de governantes
a partir do século XIX. O historiador
britânico Tim Blanníng, da Univer-
sidade de Cambridge, explica que,
nas sociedades em que os indivíduos
não se sentem parte de uma nação, o
comando é exercido por meio de de-
cisões arbitrárias. Os antigos monarcas
europeus, por exemplo, conseguiam
controle sobre a população com medi-
das autoritárias. Segundo o professor,
quando as pessoas se identificam como
coletividade, os governantes precisam
representar e personificar a identidade
nacional. Blanning destaca o caso do

rei francês Luís XVI, executado em
1793, como exemplo de ausência de
sintonia entre líder e nação.

Estudo realizado cm prisões ame-
ricanas mostrou o papel da identifica-
ção social no exercício de comando.
Foram designados voluntários para
atuar em dois grupos: de prisioneiros
e de guardas. Entre os detentos, sur-
giram lideranças representativas. A
identidade compartilhada, baseada no
desejo comum de resistir à autoridade
policial, permitiu o desempenho de
comando eficaz. Já entre os guardas,
sem identidade de grupo, nenhum

líder se destacou, em parte porque
alguns se sentiam desconfortáveis ao
ocupar posição de autoridade.

Líderes eficazes são protótipos do
grupo e, ao mesmo tempo, expressam
comportamentos que os diferenciam
dos outros. Em 11 de setembro de
2001, quando George W. Bush fez seu
pronunciamento aos americanos após o
ataque ao World Trade Center, usou ex-
pressões que reforçavam o sentimento
de nação, a idéia de um inimigo comum,
comprometendo-se a "encontrar e punir
os sujeitos que cometeram esse ato".
Independentemente dos descalabros
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que tenha cometido depois, na ocasião
Bush solidificou sua posição, e os índices
de popularidade e aprovação de sua
gestão subiram nos meses seguintes ao
ataque. O uso da linguagem coloquial
favorece a identificação com o cidadão
comum. Ao afirmar que "os Estados
Unidos estão sob ataque", Bush investia
na identidade de um povo carente de
um líder que o representasse.

Nesse processo, a imagem inter-
fere de forma significativa na identi-
ficação, e cada detalhe da aparência
tem papel decisivo. O líder palestino
Yasser Arafat (1929-2004), por exem-
plo, adotou o turbante usado pelos
camponeses para se aproximar de
seu povo. O primeiro governador-
geral do Paquistão, Muhammad
Ali Jinnah (1876-1948), vestia trajes
com distintivos de várias regiões do
país, sugerindo uma recém-unificada
identidade nacional e posicionando-se
como símbolo dela.

CONTRASTE FINANCEIRO
Esses exemplos corroboram a idéia de
que comportamentos têm de se afinar
com a cultura do grupo liderado. Até
mesmo a inteligência pode ter sua ne-
cessidade questionada em determinadas
situações. Muitas vezes, ser realista
ou confiável é mais importante que se
mostrar inteligente. Parecer "esperto"
demais compromete a credibilidade pe-
rante a coletividade, em alguns casos.

Os seguidores podem repudiar
certos traços de personalidade que,
em outra situação; seriam desejáveis.
Em estudo publicado em 2000, em
conjunto com Turner, identificamos
esse comportamento em estudantes de
administração. Separados em grupos e
convidados a relacionar características
ideais para o líder, com freqüência eles
elegiam valores opostos ao da equipe
adversária. Se o comando dos oponen-
tes era exercido por alguém inteligente,
esse traço era pouco valorizado na
escolha de seu próprio líder.

Outro fator capaz de compro-
meter o exercício da liderança é o
contraste financeiro. O banqueiro
americano J. P. Morgan (1837-1913)
afirmou que empresas com dif icul-
dades para atingir objetivos normal-
mente têm em comum o fato de pagar
altos salários a um ou dois profissio-
nais em posição de comando.

Em pesquisa realizada em 2004,
formamos três equipes e determinamos
diferentes formas de remuneração: num
dos grupos todos recebiam os mesmos
valores; nos outros, o salário do líder
correspondia ao dobro e ao triplo do
dos demais. Embora a diferenciação não
tenha afetado os esforços dos coorde-
nadores, o rendimento dos membros
da equipe caía de maneira significativa
e sob condições de desigualdade mais
acentuada. O pesquisador americano
Peter F. Drucker, professor de admi-
nistração da Universidade Cíaremont
Graduate, afirmou no livro As fronteiras
da administração, de 1986: "Salários muito
altos no topo abalam a equipe, que passa
a considerar o próprio gerente como
adversário, em vez de colega. Essa
estratégia apaga qualquer disposição

das pessoas em pensar coletivamente
e se esforçar para algo além do próprio
interesse imediato".

A diferença de remuneração pode
ser vista pelos integrantes da equipe
como injusta. O conceito de comando
ético, em geral, está relacionado à capa-
cidade de se sacrificar pelos outros e não
obter vantagens individuais. Mahatma
Gandhí (l 869-1948) costuma ser citado
como exemplo: conquistou admiradores
em todo o mundo usando vestimenta de
aldeão indiano, como símbolo de sua
recusa a bens materiais.

Em 1997, desenvolvemos um expe-
rimento com gestores de um conselho
de saúde na Nova Zelândia. O equipa-
mento usado para tratamento de doença
renal era partilhado por dois pacientes.
Quando um deles era estrangeiro, as
pessoas demonstraram maior afinidade
com o gestor que destinasse mais tem-
po de diálise ao neozelandês, ou seja,
aquele que privilegiou o paciente com
quem tinham alguma identidade. Ati-
tudes discriminatórias, entretanto, nem
sempre são bem recebidas: se o grupo
defende, por exemplo, conceitos como
igualdade, solidariedade e justiça, sua
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ESPECIAI

conduta, e conseqüentemente a de seu
líder, deve ser ideologicamente compa-
tível. Liderar de forma eficaz, portanto,
implica escolher ações que o grupo
considera legítimas. Evidentemente,
não se trata simplesmente de acatar
normas da equipe. E preciso, muitas
vezes, defini-las. Qualquer um com a
tarefa de mobilizar pessoas - seja para
levá-las às urnas, motivá-las no escritório
ou convencê-las a protestar contra injus-
tiças - precisa de habilidades retóricas.

Os líderes mais eficazes definem
a identidade social de seu grupo para
que seja compatível com as ações que
planeja promover. Durante o processo
de unificação dos estados e libertação
dos escravos, o presidente americano
Abraham Lincoln (1809-1865) iniciou
um de seus discursos falando em
igualdade: "Há 87 anos, nossos pais
deram origem neste continente a uma
nova nação, concebida na liberdade
e dedicada ao princípio de que todos
os homens nascem iguais". A idéia era
reunir as pessoas em torno de seus
objetivos políticos remetendo-as a uma
identidade comum. Lincoln elevou o
princípio da igualdade a uma posição
de suprema importância e fez dela a
base da identidade americana. Essa
remodelação permitiu ao então presi-
dente conquistar apoio ao projeto de
libertação de escravos.

O líder não apenas resgata iden-
tidades, mas leva os seguidores a

vivenciá-las, o que pode permitir inter-
venções revolucionárias em equipes,
em organizações e na sociedade. Mas
se o elemento comum proposto para
o grupo estiver fora de sintonia com a
realidade, será descartado em favor de
alternativas mais viáveis.

A criação de rituais e símbolos
para reproduzir o sentido de iden-
tificação exerce papel fundamental
na preservação do grupo. A historia-
dora francesa Mona Ozouf, diretora
do Centro Nacional de Pesquisa
Científica da França, destaca a in-
venção de um conjunto de eventos
para simbolizar o país, baseados nos
ideais da Revolução Francesa: liber-
dade, igualdade e fraternidade. Em
contraste, o ditador alemão Adolf
Hitler atuava nos comícios de forma
a reforçar o autoritarismo. Ele iniciava
o evento em meio à massa, para, no
momento estratégico, ascender a

um pódio, do qual falava à popula-
ção, em posição de superioridade.

A eficácia de um líder não depende
apenas de suas ações/ o papel dos lide-
rados é decisivo, sobretudo em relação à
forma como vêem a figura de autoridade:
consideram-na como um deles embora
reconheçam seu destaque? São atraídos
por suas visões e opiniões? Participam de
rituais, cerimônias e adotam símbolos do
empreendimento? Líderes e seguidores
precisam partilhar uma identidade que
direcione a ação conjunta. Nessa busca,
a divisão de responsabilidades pode va-
riar. Em situações autoritárias, os líderes
podem reclamar controle total e punir
qualquer um que discorde. Em situações
democráticas, envolvem a população
num diálogo sobre a própria identidade
e os objetivos comuns. Seja qual for o
caso, o desenvolvimento de uma iden-
tificação social compartilhada é a base
da liderança influente e criativa. *&
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Ao contrário do que muitos imaginam, trabalhar em
equipe exige aprendizado/ para formar grupos eficientes é
fundamental treinar habilidades colaborativas e recompensar
as pessoas com base no desempenho coletivo

POR STEVE W. J. KOZLOWSKI E DANIEL R. ILGEN

11T Touston, we bave a problem." Essa frase ficou mundialmente conhecida quando a
J. xApollo 13, terceira missão tripulada do projeto Apollo, teve o pouso na Lua

abortado, cm abril de 1970, devido a um problema técnico. Um dos tanques da
nave espacial explodiu, colocando a tripulação em perigo. Engenheiros da Nasa
foram reunidos às pressas para encontrar uma maneira de traze-la de volta à Terra,
sã e salva. Conseguiram- E transformaram um desastre potencial numa lenda sobre
a eficiência do trabalho em equipe.

A importância da cooperação tem sido cada vez mais discutida nos eventos empresariais
e institucionais, assim como entre especialistas em gestão e psicologia organizacional. O
esforço coletivo vem ganhando relevância num mundo impulsionado pela globalização
e pelas tecnologias de informação e comunicação. Ainda assim, o tema parece cercado
por paradoxos. Por um lado, a história humana é basicamente uma narrativa de pessoas
que trabalham juntas para explorar, realizar e conquistar coisas. Por outro, é impressionante
que a sociedade contemporânea ainda dê tanta importância ao individual. E com essa
perspectiva que educamos nossos filhos, contratamos, treinamos e recompensamos nossos
colaboradores. E ainda assim, acreditamos - ingenuamente - que indivíduos lançados
numa equipe, criada sem qualquer planejamento ou treinamento, possam ser eficientes e
bem-sucedidos. O que a ciência sugere é exatamente o contrário.

Revisamos os estudos científicos sobre trabalho coletivo publicados nos últimos 50
anos e identificamos fatores que caracterizam as melhores colaborações. Observamos que
o que os membros de uma equipe pensam, sentem e fazem fornece pistas fundamentais
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para predizer o sucesso da empreitada
conjunta. O próprio comportamento
do grupo também sugere maneiras
eficazes de compor, treinar e liderar.

Embora a sociedade aparentemente
valorize o trabalho em equipe, o modo
como as organizações gerenciam seus
colaboradores freqüentemente vai
contra o que as evidências (e até o senso
comum) apontam como correto. Parece
óbvio, por exemplo, que os grupos
precisam de recursos suficientes para
cumprir as metas estabelecidas. Ainda
assim, nesta era de enxugamento e
cortes, é necessário questionar a sen-
satez de muitos administradores que
acreditam ser sempre possível realizar
mais com menos.

Além disso, as empresas geralmente
premiam as pessoas com aumentos de
salário, bônus e promoções com base
no desempenho individual - e não co-
letivo. Esses incentivos freqüentemente
inibem a disposição dos indivíduos para
trabalharem juntos, mesmo quando isso
é vital para o cumprimento da tarefa. O
sucesso exige um delicado equilíbrio
entre satisfazer as metas da equipe e as
dos indivíduos que fazem parte dela.

Antes de formar um grupo de traba-
lho é preciso fazer uma pergunta crucial:
ele é realmente necessário? Em algumas
empresas as tarefas são reestruturadas
para se tornarem responsabilidade

coletiva, mesmo quando poderiam
ser facilmente realizadas por um único
indivíduo. Resultado: mais que ajudar,
o esforço conjunto acaba atrapalhando.
Outra questão: qual a estrutura mais
adequada a cada equipe? Em certos
casos, a pessoa pode agir de forma inde-
pendente por longos períodos, checan-
do e consultando ocasionalmente seus
pares. Em outros, a tarefa exige alto grau
de coordenação dos integrantes, como
é o caso dos cirurgiões.

A tarefa determina o foco principal
das atividades, e a forma como os
indivíduos realizam seus deveres deter-
mina a eficiência do conjunto. Por esse
motivo a abordagem das pesquisas em
psicologia organizacional toma a tarefa
como ponto central para entender a
dinâmica e o desempenho coletivos.
(Em contraste, o enfoque tradicional
da psicologia social está nas interações
entre os pares,- o trabalho serve mera-
mente como contexto.) Assim, a tarefa
define as exigências mínimas para o
conjunto de recursos - conhecimento,
aptidões, habilidades e outras caracte-

rísticas (como personalidade, valores)
- disponíveis naquele grupo.

Uma das coisas mais importantes
que uma equipe tem para oferecer
é sua produção intelectual. Para a
obtenção de qualquer resultado,
porém, é imprescindível o domínio
das ferramentas e a compreensão da
tarefa, das metas, das exigências de
desempenho e dos problemas que
vão encontrar pela frente. Uma parte
desse conhecimento pode ser comum a
todos os colaboradores, enquanto cer-
tos indivíduos apresentam aptidões ou
fewoíP-íjouj especializados. A capacidade
de identificar e utilizar com eficiência
todos esses atributos individuais de
forma coordenada é uma das caracte-
rísticas das equipes bem-sucedidas.

Um experimento de 1995 reali-
zado pela psicóloga Wei Liang, na
época professora da Universidade
de Minnesota, demonstrou como
cada integrante tira proveito do co-
nhecimento coletivo quando aprende
com a equipe. A pesquisadora treinou
universitários, sozinhos ou em grupos
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ESPIRITO DE EQUIPE
E CONTÁGIO

Quando um grupo trabalha com
eficácia e eficiência, é comum surgir

o chamado "espírito de equipe" - há
um imperativo estratégico coletivo.

Isso reverte positivamente sobre o
desempenho daquele grupo. Uma
de nossas pesquisas mostrou que
empresas de tecnologia cujos engenheiros assumiram o

objetivo de permanecer atualizados em suas áreas tive-
ram melhor desempenho geral. Estudos realizados em
grandes companhias indicam que quando uma equipe
internaliza a missão de valorizar o atendimento ao clien-

te, os resultados não tardam a se refletir nas vendas. Da
mesma forma, quando um grupo de trabalho chega ao
acordo de que segurança, por exemplo, é uma priorida-
de, o resultado é a redução no índice de acidentes.

O espírito de equipe geralmente aparece quando

há fortes laços entre seus membros. Quando se rela-
cionam bem com o líder, tendem a compartilhar mais
suas percepções. Grupos que mantêm interações sociais

informais com alguma freqüência também chegam ao
consenso com mais facilidade.

Parte da "cola" que une as pessoas é emocional.
Embora pouco se saiba sobre como as emoções afetam
exatamente o desempenho da equipe, ninguém duvida

que elas podem aumentar ou derrubar a produtividade
do grupo. Existem indícios, no entanto, de que bom
humor nem sempre garante bons resultados. O psicó-
logo social Joseph P. Forgas, da Universidade de Nova
Gales do Sul na Austrália, pediu que alguns grupos de

trabalho fizessem uma discussão depois de assistir a
vídeos alegres ou tristes e constatou que as maiores

divergências surgiam nos grupos que haviam recebido
os estímulos positivos. Evidências sugerem também
que os integrantes de uma equipe tendem a mudar de

humor de forma sincronizada. O psicólogo social Peter

Totterdell, da Universidade de Sheffield, Inglaterra,
pediu que enfermeiras registrassem seu estado de hu-

mor diariamente durante três semanas. Observaram-se
oscilações semelhantes entre os indivíduos. Resultados
parecidos foram obtidos em grupos de contadores e
de atletas profissionais.

Esses estudos levaram ao conceito de contágio
emocional, cujo efeito sobre o desempenho coletivo foi
bem estudado pela professora de administração Sigal

Barsade, da Universidade da Pensilvânia, Em uma de
suas pesquisas, ela treinou um voluntário, estudante
de artes cênicas, para exibir uma atitude feliz e oti-
mista em algumas ocasiões, e uma postura pessimista

e desagradável em outras. Os resultados mostraram
que o comportamento desta única pessoa promoveu

alterações emocionais, positivas ou negativas, res-
pectivamente, em todo o grupo. Como essa é uma
área de pesquisa ainda muito recente, espera-se que
nos próximos anos surjam novos conceitos e insights
importantes que modifiquem de alguma forma o jeito
como a sociedade organiza o trabalho coletivo.
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de três, na montagem de rádios. Uma
semana depois, eles foram testados
novamente e comparados a outros
indivíduos e grupos recém-treinados.
As pessoas que haviam passado por
treinamento coletivo se lembraram
de mais detalhes dos procedimentos,
construíram rádios melhores e exibi-
ram mais confiança durante o trabalho.
Os grupos recém-formados tiveram
mais problemas para harmonizar os
conhecimentos e aptidões dos pares,
em parte porque sabiam menos sobre
os pontos fracos e fortes de cada um.

A psicóloga Linda Argote, pro-
fessora da Universidade Carnegie
Mellon em Pittsburgh, estudou o
efeito da rotatividade individual na
produção de pássaros de origami.
Novamente, grupos de três treinaram
juntos e durante seis encontros com
a mesma duração tiveram de fazer o
maior número possível de dobraduras.
Os times cuja formação não foi alte-
rada produziram significativamente

mais que aqueles nos quais os inte-
grantes foram substituídos, sugerindo
que certos conhecimentos foram
perdidos com os remanejamentos.

Em outro estudo, o especialista em
comportamento organizacional Kyle
Lewis, da Escola McCombs de Admi-
nistração da Universidade do Texas,
observou que o desenvolvimento da
habilidade de uma equipe de reunir
o conhecimento distribuído exigia
interações cara a cara. Nos grupos que
se comunicaram exclusivamente por
telefone ou e-mail, a aptidão simples-
mente não aparecia. Essa evidência é
extremamente relevante num cenário
globalizado em que o trabalho re-
moto, isto é, realizado e coordenado
a distância, conquista cada vez mais
espaço. Isto deveria motivar esforços
combinados para entender os motivos
de tais barreiras e verificar se webcams,
videoconferências ou outras tecnologias
de interação em tempo real poderão
ajudar a resolver o problema. Por ora,

talvez a melhor solução seja garantir
alguns encontros reais entre os mem-
bros da equipe ao longo do projeto.

Os elementos mais importantes
para o trabalho coletivo parecem ser
as aptidões não-específicas. Algumas
das pesquisas nesta área concentram-se
nos comportamentos que prejudicam o
desempenho e o chamado "espírito de
equipe". Os "folgados", por exemplo,
que se apoiam no esforço alheio, cos-
tumam provocar discórdia. Este tipo de
comportamento pode ser limitado com
a exigência de que as contribuições de
todos sejam claras e definidas.

ADAPTAÇÃO A MUDANÇAS
Nas melhores equipes os indivíduos têm
consciência do desempenho uns dos
outros, oferecem cobertura para os pa-
res sempre que necessário, estabelecem
metas, coordenam ações, comunicam-se
com eficiência, tomam decisões, resol-
vem conflitos e se adaptam às mudanças
circunstanciais e às novas idéias. Para
obter esse funcionamento é preciso um
aprendizado, que se dá em um processo
dinâmico e ajuda a moldar e melhorar
o grupo ao longo do tempo - e nesse
caso o líder tem papel importante.

Antes da ação, por exemplo, ele
ajuda a definir metas de acordo com
as capacidades e metas da equipe. Du-
rante a execução do trabalho, monitora
o desempenho do grupo e intervém
quando necessário. Se a equipe se afasta
do objetivo, o líder faz o diagnóstico
das deficiências e reorienta o processo.
Não se buscam culpados para o fra-
casso, mas soluções para tornar a ação
mais eficiente. Este ciclo se repete, e a
complexidade das metas (e também do
aprendizado) aumenta sucessivamente
com a acumulação e desenvolvimento
de novas aptidões coletivas. Há evidên-
cias de que esse tipo de procedimento
melhora previsivelmente o raciocínio e
o desempenho da equipe.

No entanto, há um detalhe curio-
so por trás dessa dinâmica. Se, por
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E5PEGAH»

Os "folgados"
costumam
provocar intriga
e discórdia, mas
atribuições claras
de responsabilidade
evitam o problema

um lado, o feedback dirigido aos
indivíduos melhora o desempenho
individual à custa do desempenho
coletivo, por outro, a atenção direcio-
nada à equipe melhora o desempenho
coletivo à custa da per formance
individual. Assim, se os dois tipos de
feedback são fornecidos, é impossível
melhorar sensivelmente ambos os
níveis de desempenho. As evidências
sugerem que os líderes precisam saber
exatamente o que desejam salientar
em cada grupo para então estabelecer
sistemas de apoio. Convém que as
medidas sejam adaptativas, alterando
o equilíbrio de acordo com as neces-
sidades do momento.

Em alguns casos, em especial nas for-
ças armadas e na aviação, o treinamento
"em serviço" pode ser complementado
com simulações sofisticadas e realistas
de missões de combate ou de decolagens
e aterrissagens. Este enfoque virtual está
começando a se disseminarem outros
setores, como a medicina, embora na
maioria dos casos a melhor situação
para desenvolver aptidões de equipe
seja "ao colocar as mãos na massa".

A proficiência geral no trabalho
coletivo parece ser uma das áreas em
que o treinamento em sala de aula sur-
te mais efeito, talvez porque aptidões
genéricas não estejam relacionadas a
um serviço específico. Pesquisa rea-
lizada por um de nós (llgen) sugere
que o conhecimento de competências

QUESTÃO DE APRENDIZADO: grupos que mantêm interações sociais
informais com freqüência chegam a consensos mais facilmente

não-específicas pode melhorar s ignif i -
cativamente com apenas 30 minutos
de treinamento individual.

Embora diversas aptidões possam
ser ensinadas, isso raramente aconte-
ce/ há poucas experiências de ensino,
em nível médio ou universitário, nas
áreas de liderança e gerenciamento
de equipes. É bem mais tarde, já na
pós-graduação, que esse tipo de curso
é oferecido, geralmente voltado mais
para a transmissão de conhecimento
factual que para o desenvolvimento
de habilidades. Fizemos a amostragem
de vários programas de MBA nos Esta-
dos Unidos e constatamos que menos
da metade tinha em sua lista uma
disciplina dedicada exclusivamente a
esses temas.

PARA CONHECER MAIS

Além disso, embora não seja raro
que os professores - do ensino básico
ao superior - incluam tarefas coletivas
nas quais os alunos podem treinar ha-
bilidades coletivas, o foco da avaliação
geralmente está na produção do grupo
- o relatório, por exemplo -, com pou-
ca ou nenhuma atenção em orientar a
natureza e a eficácia do processo.

Se o trabalho em equipe fosse ensi-
nado às crianças, assim como a escrita
e a matemática, os benefícios seriam
enormes para toda a sociedade. Por
enquanto, a importância do esforço
conjunto costuma ser lembrada depois
de grandes triunfos ou tragédias. Iro-
nicamente, o que mais importa nessas
ocasiões é a quem conceder o prêmio ou
atribuir a culpa, respectivamente. n&

An evaluation of generic teamwork skills training with action teams -
Effects on cognitive and skill based outcomes. Aleksander P. j. Ellis et ai.,
em Personnel Psychology, vol. 58, ne 3, págs. 641-672, 2005.

Enhancing the effectiveness of work groups and teams. Steve W. J. Kozlowski
e Daniel R. llgen, em Psychologkal Science m the Public Interest, vol. 7, na 3, págs.
77-124, 2006.
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Por que assumir papéis de liderança é tão sedutor para algumas pessoas e tão
assustador para outras? Pesquisas e teorias sobre motivações para o exercí-

cio da l iderança, desenvolvidas sobretudo nas úl t imas décadas, mostram que
vivências infant is , carência ou excessos vividos nos primeiros anos podem ser
fundamenta is na composição do perfil do líder. Em muitos casos, tanto a ânsia
por exercer papéis de comando quanto a sistemática cvitação desse lugar estão
ligadas a quadros patológicos.

O pesquisador Manfred Ketz de Vries, diretor do Centro de Liderança da Escola de
Negócios Insead, em Fontainebleau, França, distingue nos líderes diferentes graus do
narcisismo. Em casos extremos, o quadro é considerado patológico e classificado pelo
Manual diagnóstico e estatístico az transtornos mentais (DSM, na sigla em inglês). O termo foi
utilizado pela primeira vez por Havelock Ellis, em 1898, e, posteriormente, investigado
clinicamente por Sigmund Freud. O professor Laurent Lapierre, da Ecole dês Hautes
Etudes Commerciales de Montreal, simplifica a compreensão do conceito freudiano:
para ele, narcisismo é uma idealização - de si, dos outros e do mundo, construída para
que não vejamos a realidade que, invariavelmente, nos decepciona. Ketz de Vries
classifica três categorias de líderes: o reativo, o auto-ilusório e o construtivo.

Descreve o primeiro como o mais nefasto para os grupos, caracterizado pela
frieza e pelo desejo de dominação. No afã de avançar, esse tipo de líder não he-
sita em íerir, explorar e buscar "culpados" para os próprios erros. Desprovido de
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empatia, desconhece as necessidades
de seus pares e subordinados, o que
acaba por ameaçar o trabalho em
grupo. Muitas vezes é seduzido por
projetos faraônicos, freqüentemente
destinados ao fracasso, que refletem
seu exibicionismo.

O segundo tipo descrito por Ketz
de Vries, auto-ilusório, apresenta tra-
ços em comum com o reativo, embo-
ra seja mais acessível. Obcecado pelas
próprias necessidades, investe tanto
tempo em análises e avaliações na
tentativa de ter tudo sob controle que
chega a paralisar as ações da equipe.
Em razão da intensa necessidade de
ser aceito mostra preocupação com
os subordinados e c capaz da reagir
com alguma simpatia, mesmo quando

são expressas opiniões contrárias às
suas. Entretanto, tende a promover
seus subalternos mais fracos em
detrimento daqueles que mais se
destacam, a idealizar um membro da
equipe, estabelecendo vínculo mais
estreito com e!e. Mas se essa pessoa
expressar opiniões divergentes será
vista como traidora.

Já o líder construtivo é capaz de
bom relacionamento corn seus subal-
ternos, apesar de atos ocasionais de
oportunismo e manipulação. Possui
elevada confiança em sua capacidade
e envolve-se efetivamente com as
atividades que se propõe a realizar.
Ketz de Vries aponta que às vezes
também se percebe nessas pessoas
fal ta de consideração com os colegas
e "inclinação para ut i l izar os outros
como simples instrumentos para
atingir seus próprios objetivos". Isso
ocorre especialmente quando estão
em jogo conceitos como "o bem da
empresa". Em geral, o líder cons-
trutivo tem uma visão mais realista
de seus limites e qualidades, rara-
mente se deixa levar por caprichos
e consegue reconhecer a compe-
tência alheia, mas costuma assumir
sozinho a responsabilidade pelas
ações coletivas. De forma geral, sua
flexibilidade, criatividade e senso de
humor contribuem para que a equipe
atinja os melhores resultados. Esses
líderes atuam dentro do que Ketz
de Vries denomina "registro médio":
evitam extremos de audácia ou de
conservadorismo - mesmo que sejam
ambiciosos e suscetíveis à crítica.

MITO DO HERÓI
A disposição narcísica daqueles que
ocupam cargos de liderança costuma
suscitar emoções primitivas em seus
seguidores. Segundo Ketz de Vries, em
razão de características pessoais, muitas
vezes inconscientes, algumas pessoas
tendem a idealizar aqueles que ocupam
postos hierarquicamente superiores e
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a vê-los como onipotentes, como se
pudessem suprir suas necessidades de
reconhecimento e valorização.

Essa demanda pode explicar o
fato de que, historicamente, a figura
do líder aparece ligada ao mito do
herói, do guerreiro solitário, que
conduz os demais, aponta o pesqui-
sador Ronald Heifetz, especialista em
liderança e professor da Universidade
Harvard. Efetivamente, desde os pri-
meiros estudos sistematizados sobre
o tema, iniciados pelo historiador
inglês Thomas Carlyle, autor de UM
heroes and heroes workship, de 1841, e por
Francis Galton, em 1869, com Q gênio
hereditário, a liderança tem sido trata-
da como clom especial, carisma ou
herança genética que pode sobrepor
um homem aos demais.

Segundo o pesquisador Gary A.
Yukl, nos anos 80, "face à crescente
c o m p e t i t i v i d a d e econômica de
empresas estrangeiras", houve o res-
surgimento do interesse pela teoria
carismástica da liderança (ver artigo "A
nova liderança", pág. 40, nesta edição). A
diferença entre o atual conceito de
carisma daquele preconizado por
Caríyle e Yukl está no fato de que
enquanto eles empregavam o termo
cm seu sentido original, do grego,
significando "dom de inspiração di-
vina", habilidade de realizar milagres
ou predizer acontecimentos, a atual
concepção entende o carisma como
atribuição de qualidades heróicas, feita
pelos seguidores. Em ambos os casos,
são características consideradas ex-
cepcionais, que reforçam o mito do
herói ou do guerreiro solitário, capaz
de antever as mudanças necessárias
ao presente.

Assim como outros autores, Hei-
fetz c Yukl concordam que o surgi-
mento do líder carismático freqüen-
temente coincide com momentos em
que a situação é ameaçadora e exige
mudanças. Heifetz, entretanto, ad-
verte que atribuímos carisma às pes-

soas com as quais nos identificamos
por acreditar que expressam nossas
dores e prometem recompensas - e
que talvez façamos isso quando não
nos dedicamos a reflexões críticas
sobre a situação. Para Freud, a busca
pelo "grande homem", que hipoteti-
camente seria capaz de nos proteger
das atribulações do mundo externo,
é sustentada por reminiscências de
um modelo infant i l , que pode ser
desvendado com bases em nossas
histórias individuais.

IMAGEM IDEALIZADA
Não é novidade que a espécie huma-
na é aquela que, dentre os animais,
mais exige cuidados imediatos após
o nascimento e depende, nos anos
iniciais , de uma figura cuidadora.
Essa vivência, experimentada por
todos nós, é instalada como modelo
mental e, na vida adulta, quando
enfrentamos situações adversas, se
reproduz: buscamos, mesmo que in-
conscientemente, alguém que "cuide"
de nós. Porém, o retorno à imagem
idealizada de autoridade da infância
- associada às figuras parentais - cos-
tuma suscitar sentimentos ambíguos,
já que aquele que protege é tam-
bém quem vigia e pune.

Se observada sob a óptica
das teorias desenvolvidas so-
bre liderança, a busca desse
"grande homem", capaz de
nos l ivrar de sofrimentos e
solucionar problemas, coincide
exatamente com dois momentos
da história moderna nos quais o
sistema de produção se modifi-
cou radicalmente: a Revolução
Industrial, iniciada no século
XVÍÍI, e a atual revolução

da informação e comunicação, que
possibilita a diluição das fronteiras
geográficas e a comunicação em
tempo real.

Mudança e mente humana tor-
naram-se conceitos centrais para
compreendermos as modificações do
mercado. Heifetz afirma que quando
as transformações provenientes do
meio exterior são subestimadas ou
entendidas de um só ponto de vista,
o resultado é a ausência de resposta
adaptativa e a extinção de um grupo,
sociedade ou organização. O autor
salienta que uma mesma realidade é
interpretada de variadas formas com
base em diferentes valores. Assim, para
que seja possível uma apreensão da
realidade adequada à compreensão de
determinados problemas, é necessário
ao líder ouvir as diferentes vozes que
veiculam múltiplas experiências - já
que sobre a ocorrência de um mesmo
fato há diversas teorias e atravessamen-
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PRODUÇÃO EM SÉRIE: MAIS LUCRO, MENOS REFLEXÃO

O termo taylorismo tem origem no nome do engenheiro

americano Frederick W. Taylor, que em 1911 publicou Os

princípios da administração científica. Ele propunha uma

intensificação da divisão do trabalho para que tarefas
fossem executadas em prazos mínimos, visando ao maior

lucro possível. Para atingir esse objetivo, sugeria o fra-

cionamento das etapas do processo produtivo, de modo

que o trabalhador desenvolvesse tarefas extremamente

especializadas e repetitivas; a diferenciação clara entre

o trabalho intelectual e o manual; o controle sobre o

tempo gasto em cada tarefa e um constante esforço de

racionalização. Segundo esses princípios, o trabalhador
que produzisse mais em menos tempo deveria receber

prêmios como incentivo. O americano Henry Ford foi o

primeiro a pôr o taylorismo em prática, em sua empresa,

a Ford Motor Company. Posteriormente, ele inovou com

o fordismo, absorvendo vários aspectos das idéias de

Tayfor: organizou a linha de montagem de cada fábrica

para produzir mais, passou a controlar as fontes de ma-

térias-primas e energia e apostou na formação da mão-
de-obra. Ele adotou três princípios básicos: intensificação

da produção, economia e incentivo à produtividade.

Críticos desses modelos de produção, porém, alertam

para os prejuízos que os sistemas podem causar para

o trabalhador, comprometendo a capacidade criativa,

a prática de tomar decisões e alienando-o do próprio

trabalho. Cumprindo uma única função mecânica e
repetitiva - sempre preocupada com a quantidade

produzida - a pessoa tende a não reconhecer o produto

final como resultado de seu empenho, o que a médio

e longo prazo pode contribuir para a configuração de

psicopatologias. - Da redação

tos subjetivos. A dificuldade para que
isso ocorra parece estar associada ao
entendimento da idéia de liderança.

NOVOS VALORES
No início do século passado as em-
presas costumavam exigir um estilo de
liderança centralizador e esperavam dos
trabalhadores uma produção linear, frag-
mentada, padronizada e rotineira - era
preciso apenas força física e disciplina
para executar as tarefas. Atualmente,
outras características costumam ser
esperadas dos profissionais: participa-
ção, compromisso com a organização,
criatividade, empenho em se colocar

em contínuo processo de aprendiza-
gem e desenvolvimento de habilidades
cognitivas, capacidade de trabalharem
equipe. Esse novo perfil de profissionais
necessita de um novo líder, capaz de
lidar com imprevistos, ambigüidades e
multiplicidade de opiniões.

Entretanto, embora sejam propa-
ladas as necessidades de líderes que
privilegiem a descentralização e in-
centivem a participação de indivíduos

que ocupam diferentes posições na
hierarquia organizacional, o modelo
de gestão taylorista/fordista ainda
prevalece, apesar das mudanças tec-
nológicas e organizacionais (ver Quadro
acima). Um dos fatores que possibilita
a manutenção deste modelo se situa
na instabilidade dos vínculos empre-
gatícios e no enfraquecimento dos
sindicatos, como conseqüência do
desemprego estrutural.
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Encontra-se aqui um paradoxo: de
um lado, a ausência de pensamento
crítico faz com que os destinos de uma
organização sejam entregues a indiví-
duos que se afiguram como superiores
aos demais e, freqüentemente, segundo
Ketz de Vries, são portadores de pa-
tologias narcísicas,- de outro, as atuais
organizações necessitam de indivíduos
criativos e capazes de exercer o pen-
samento crítico - o que nem sempre é
incentivado nas instituições.

Hoje se sabe que o líder eficaz
emerge não de uma imagem idealizada
de si mesmo, alimentada pela estima e
admiração alheias. Ao contrário, surge
primeiro internamente, da consciência
de que é possível contar com os outros.
Se a pessoa tem essa concepção inter-
nalizada, pode-se dizer que é um líder
com id&itidade potwte. Em outras palavras:
quando as pessoas reconhecem que têm
deficiências em alguns campos, sem que
isso seja visto como uma ameaça, podem
contar com a competência de outros indi-
víduos - o que as torna mais fortalecidas.

A construção de uma identidade
firmada em avaliações mais realistas
de si mesmo torna o indivíduo menos
sensível aos próprios erros e fracassos.
Adotar essa postura, entretanto, nem
sempre é fácil, pois implica contato
com a frustração: já de início é necessá-
rio admitir que não somos tão potentes
e magníficos quanto gostaríamos - mas,
por outro lado, de nada adianta nos
refugiarmos na idéia, também equivo-
cada, de que somos fracassos absolutos
— normalmente, avaliações extremadas,
sejam posi t ivas ou negativas, não
correspondem ao que temos de fato e,
em geral, nos afastam de posturas mais
lúcidas e comprometidas. Em outras
palavras: uma identidade potente é o
inverso da patologia narcísica, que nos
torna incapazes de tolerar a frustração
e, em decorrência disso, constante-
mente ameaçados e suscetíveis a falsear
todo processo de análise da realidade
para a tomada de decisões.

O psiquiatra Oswaldo Di Loreto,
criador do conceito de identidade
potente, critica o uso psicanalítico dos
termos onipotência e impotência como
se ambos se referissem a qualidades
autônomas. Para ele, o único recurso
da mente é a potência. Neste sentido, o
termo onipotência deveria significar o
fato de que "a mente se atribui recur-
sos e capacidades ilusórias", caracte-
rísticas que desejaria ter ou que não
suporta não possuir. Em sua opinião,
o termo impotência deve, igualmente,
traduzir a dimensão de um engano
do indivíduo sobre si mesmo, pois
"a mente pode bloquear capacidades
reais e efetivas e a torná-las não dis-
poníveis". Di Loreto ressalta, porém,
que a mente não contém apenas
enganos, mas pode e deve produzir
registros corretos de capacidades que
real e efetivamente possuímos - e são
mantidos disponíveis: o que não é
engano é potência.

Assim, líderes narcísicos vivem
enganados a respeito de si próprios,
tanto quanto indivíduos que atribuem
aos outros a responsabilidade de aná-
lise de fatos e decisão por se julgarem
incapazes. Uma idéia simples - porém
fundamental - parece ser muitas vezes
deixada de lado: de acordo com o pró-
prio momento evolutivo as pessoas têm
determinadas capacidades e habilidades,
podem fazer algumas coisas - e não
podem outras. Mas jamais poderão tudo.
Obvio? Nem tanto. Embora a maioria
de nós saiba disso conscientemente, por
vezes agimos como se pudéssemos tudo
(ou não pudéssemos nada).

BUSCA DA PERFEIÇÃO
Para o psiquiatra e psicanalista vie-
nense Otto Kenberg, ex-presidente
da Associação Psicanalítica Inter-
nacional (IPA), o fulcro do apare-
cimento da personalidade narcísica
pode ser encontrado na infância e
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DADOMINANCIA
À AUTORIDADE
A presença de líderes nos grupos
é um fenômeno universal
entre os animais vertebrados -
incluindo aí a espécie humana.
Porém, a autoridade distingue-
se da mera dominância apesar
de, segundo a teoria evolutiva
de Charles Darwin, havermos compartilhado o comportamento
dominante nos primórdios de nossa espécie. Em Psicologias dos massas
e análise do ego, de 1912, Freud endossa essa idéia: "Adotei a hipótese
segundo a qual a forma primitiva de sociedade humana foi a horda
submetida ao domínio absoluto de um poderoso macho".

Ao considerar as teorias carismáticas veiculadas por Darwin, Galton
e Weber, porém, incorre-se no risco de, equivocadamente, confundir o
conceito de autoridade com o de dominância. Na verdade, a primeira é
exercitada com base em uma identidade construída de forma potente,
enquanto a segunda se funda no primado da fantasia.

Embora a dominância seja relacionada à hereditariedade de traços
físicos nos vertebrados em geral, entre os humanos a característica
parece originar-se dos processos primários de constituição do sujeito.
Já a autoridade representa uma forma de concessão voluntária e
consciente de poder feita por um grupo a determinado integrante.

Diversas experiências foram realizadas para demonstrar a
dominância no reino animal. Estudos realizados em 1948 mostraram
alterações em um galinheiro após a introdução de novos indivíduos
da mesma espécie.

O pesquisador constatou que até galinhas podem reagirá aceitação
ou rejeição das outras, e aves dominantes se inseriam socialmente
com maior facilidade: as que exerciam liderança levavam cerca de três
dias para ser aceitas pelo grupo, já aquelas que não apresentavam
traços de dominância necessitavam de três a seis semanas para ser
incorporadas ao grupo.

nas relações de objeto estabelecidas

de forma patológica nesse período

com pessoas que ocupam posição

importante. A convivência com pais

emocionalmente distantes e rejeita-

dores pode desenvolver na criança a

convicção de que não pode contar

com afeto e lealdade. Uma saída pos-

sível encontrada por essas pessoas na

vida adulta para se defender do des-

conforto psíquico é a busca de poder,

status e prestígio, no intuito, ainda

que inconsciente, de compensar a

solidão e as privações interiores.

Segundo o neurologista e psi-

quiatra Heinz Kohut (1913-1981).,

criador da escola denominada psico-

logia do se//, a patologia narcísica re-

vela a impossibilidade de integração,

no curso da infância, de duas impor-

tantes esferas egóicas. Em uma linha

temporal, verifica-se que a primeira

construção mental - o ego grandio-

so - origina-se dos sentimentos de

onipotência, quando a criança deseja

ser admirada pela aquisição de novas
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habilidades (como aprender a saltar
ou chutar uma bola com sucesso,
por exemplo). A segunda constru-
ção refere-se ao desejo ilusório de
fundir-se às figuras parentais às quais
são atribuídos poderes idealizados.
A criança constrói internamente dois
modelos e passa sucessivamente de
um ao outro: no primeiro, predomi-
na a seguinte crença: "Sou perfeito e
você me admira"; no segundo: "Você
é perfeito e eu faço parte de você".
Se, no decurso do desenvolvimento,
o comportamento dos pais não se
revelar sensível às necessidades da
criança, ela pode vir a desenvolver
sentimentos de ausência de con-
f iança em si mesma e f ragi l idade
egóica, redundando no sentimento
de impotência.

DESEJOS E REALIDADES
Na idade adulta, como forma com-
pensatória do sentimento sempre
presente de não haverem sido sufi-
cientemente amados, esses indiví -
duos costumam apresentar a crença
de que são especiais c únicos. Essa
grandiosidade ilusória afetará de ma-
neira profunda o estabelecimento de
relações com o mundo externo, pois
as necessidades in fan t i s persistem,
resultando na busca do reconheci-
mento narcísico durante toda a vida.
Muitas vezes incapazes de distinguir
entre os próprios desejos e a realida-
de externa, essas pessoas pagam um
alto preço para manter essa "especia-
lidade": a impossibilidade de manter
vínculos mais profundos.

Crianças que foram induzidas por
um dos pais, ou por ambos, à idéia de
que eram perfeitas também podem
sofrer as conseqüências do excesso.
A aparente condescendência, neste
caso, aquilo que Kohut denominou
ego superestimulado e sobrecarrega-
do: em resposta às expectativas ex-
ternas (reais ou fantasiadas), o sujeito
apega-se a essa instância idealizada

KOHUT FORMULA o conceito de
interlorização transmutadora:
segurança e proteção
experimentadas na infância
favorecem crença de que frustrações
podem ser superadas

das figuras parentais
e empenha-se em
atender os desejos
não realizados dos
pais. Na maturidade,
essa constituição de
ego costuma induzir a
problemas, pois é difícil a
manutenção de uma auto-
imagem grandiosa com base
nas circunstancias externas. |
Para que esta persista, o
indivíduo terá de negar a © .
realidade externa.

Embora o desenvolvimento sau-
dável seja permeado pelo desejo
de reconhecimento e admiração
por parte dos adultos afetivamente
significativos e pela ilusão de que
são onipotentes, há a possibilidade
de aceitação gradual das frustrações.
Sentindo-se segura, a criança compre-
ende, gradualmente, a diferença entre
ser "suficientemente boa" e maravi-
lhosa ou insuficiente. A possibilidade
de manter uma imagem interna mais
integrada e equilibrada dos pais está
baseada no reconhecimento de que
eles algumas vezes frustram, outras

satisfazem as expectativas infant is , e
rompimentos podem ser reparados.
Kohut denomina esse processo de
transmutincj intemalization (interioriza-
ção transmutadora) e afirma que nisto
se encontra a base de uma estrutura
psíquica estável. Em outros termos,
a construção suficientemente boa
de uma identidade potente ligada à
identificação do eu com as imagens
parentais, passíveis de causar frus-
tração, mas também de satisfazer,
decorre dos ajustes entre nossas
idealizações e percepções realísticas
do outro e de nós mesmos. m c
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Fonte: Mente & Cérebro, a. 15, n. 177, p. 41-60, out. 2007.




