
As diferenças entre
liderar e chefiar
Liderar é engajar, convencer e

conseguir contribuição espontânea
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F
ala-se muito de liderança atualmente. Sobre diferenças

entre liderar e chefiar, entre liderança, poder e autoridade.

As empresas parecem ter descoberto que uma forma bem

eficaz e relativamente barata de se conseguir que os

funcionários fiquem mais satisfeitos e produzam mais, é por meio

de uma liderança engajadora, ativa e aceita pelo grupo em questão.

O que ainda não parece ter sido bem entendido pela maioria

das empresas, é como se faz esse líder. Que características são

necessárias para esse tipo de líder? Ele já nasce feito ou é

possível forjá-lo nas chefias existentes por intermédio de

treinamentos e workshops?

Parece que responder a essas questões é a chave para que a

empresa seja melhor sucedida em suas estratégias de uma forma

geral e é atrás disso que boa parte delas estão, quando procuram

treinamento de liderança, ou mandam seus executivos para

aperfeiçoamentos. É muito comum associar-se liderança ao cargo

hierárquico, havendo uma associação na qual imediatamente ao

pensarmos em líderes, pensamos no organograma empresarial e

na posição que eles ocupam. Isso cria uma forte resistência na

hora da quebra desses paradigmas.

Esse conceito é algo que vem desde crianças, aonde aprendemos

o respeito e porque não dizer, o medo conduzidos pela hierarquia.

Isso nos remete a uma crença consequente de que liderar é mandar.

O velho chavão de "Manda quem pode, obedece quem tem juízo", é

muito utilizado ainda em alguns tipos de empresa, e muitas vezes

pelo liderado. Nesse tipo de empresa, o líder é autoritário, inflexível,

intransponível e muitas vezes temido pelos seus liderados. Não é

difícil que esse mesmo líder, muitas vezes seja autor de assédio

moral (prática de intimidação, utilizando-se de humilhações, falta de

respeito, corroborado pelo cargo hierárquico).

Ele é erroneamente associado ao conceito de autoridade, o

que repercute diretamente dentro das organizações. Mas,

felizmente, esses paradigmas têm sidos rompidos em muitas

organizações que entenderam que liderar é servir, que nada tem a

ver com ser subserviente, obedecer a ordens ou realizar as

vontades dos liderados, mas sim com satisfazer suas reais

necessidades de segurança e bem-estar para que eles possam

atingir as metas estipuladas. Liderar é engajar. Liderar é convencer

e conseguir contribuição espontânea, porque conseguiu-se

demonstrar a necessidade do que se tem que ser feito.

Hoje esse modelo está totalmente superado e no seu lugar
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temos modelos participativos de liderança. Liderança é uma

competência gerencial em que o líder deve sempre estimular seu

grupo à atingir bons resultados, mas levando-se em conta a

flexibilidade, a inovação e motivações para o trabalho.

O líder deve desafiar o estabelecido, mas sem exageros.

Frases do tipo "aqui sempre fizemos assim" ou "tem dado certo

por vinte anos", definitivamente não se encaixa em qualquer

estilo de liderança que se queira empreender. Seu olhar deve ser

panorâmico, sistémico e crítico, e seu aprendizado constante.

Eles têm que ter sonhos de grandeza para a empresa, sonhos

esses que sejam possíveis, e demonstrar sua crença neles,

confiando em sua própria capacidade de fazer com que

aconteçam, e contagiarem seus liderados com esse entusiasmo,

inspirando uma visão compartilhada do grupo.

Quando baseada em credibilidade e confiança, a liderança

permite que as pessoas ajam não pela concentração de poderes, mas

por sua dispersão. Quanto mais as pessoas detêm poder de decisão,

informação e autoridade, mais elas tendem a utilizar suas energias

para produzir excelentes resultados. E é pelo exemplo pessoal da

liderança e pela incansável e dedicada execução de suas tarefas que

ela consegue apontar o caminho a seguir. É um tremendo exercício.

Ainda existem em muitas empresas a dúvida se um líder pode ser

feito ou já nasce assim. Respondendo à questões que afligem a maioria

das empresas em relação à como se forjar um líder, existem teorias

que acreditavam serem os líderes natos, não podendo serem

desenvolvidos. Muitas pessoas acreditam que os líderes nascem com

esta característica, de maneira que quem não a tem jamais a terá. Este

mito já tem sido posto por terra, uma vez que liderança não é uma

característica genética, mas sim uma disciplina que requer habilidades e

competências específicas que podem ser ensinadas e aprendidas.

No caso da liderança, sabe-se que habilidades pessoais são

mais importantes do que as habilidades técnicas. Isso implica dizer

que não basta apenas ser gentil e educado. O comportamento do

líder e seu exemplo transferirão às pessoas o engajamento para

que se faça o que é necessário ser feito espontaneamente.

Embora pareça normal que as pessoas com mais tempo de casa

sejam os candidatos naturais para a liderança, estudos demonstram

que os vícios e o comodismo as descaracterizam para tal. Liderança

tem muito mais a ver com habilidades, gostar de desafios, ter a

mente aberta para absorver inovações, ser pró ativo, do que com o

tempo de casa ou o cargo hierárquico. A necessidade de uma

atualização constante também não pode ser esquecida.

Assim, pode-se dizer que o líder deve exercer dois papéis

fundamentais:

• auxiliar na alavancagem da energia motivacional nos

liderados - isso não quer dizer incentivar os trabalhadores ao

alcance do objetivo proposto, mas sim criar condições,

desenvolver um ambiente de trabalho no qual o trabalhador

possa acionar sua motivação intrínseca. Para isso o líder deve

despertar no liderado o sentido do trabalho, estimular sua

participação e proporcionar-lhe educação.

• Manter a energia motivacional dos liderados - o líder deve

utilizar-se da comunicação de forma correta e eficiente,

utilizando-se de um adequado esforço de reconhecimento, para

assim manter a motivação do liderado.

Pode-se dizer também que um líder funciona como:

• Facilitador : Libera energia positiva;

• Reunidor: Responde pela sinergia;

• Educador: Guia atitudes pessoais e profissionais;

• Empreendedor: Converte sonhos em ação, fazendo acontecer;

• Negociador: Cria relações horizontais, sabe que o conflito faz

parte das diferenças e que o diálogo é instrumento para o consenso;

•Agente de mudanças:Transformador, desbloqueador e

construtor de processos atualizados e funcionais;

• ComunicadorTem como principal estratégia organizacional

a comunicação na era digital;

• Estadista:Tem a visão do todo e age estrategicamente.

A liderança deve desempenhar um papel essencialmente

educador, levando as pessoas a se desenvolverem, a sintonizarem

ideias, a disseminarem adequadamente valores. O paradigma de

que grandes líderes são aqueles que conduzem seus liderados e a

empresa ao sucesso sozinho, já caiu por terra. Hoje o trabalho

em equipe é muito valorizado e entendeu-se que somente o

esforço conjunto leva ao sucesso.

Empresas que ainda apostam todas suas fichas em um único

líder, estão correndo altos riscos, e ficam muito limitadas. Na

verdade, o conceito de liderança hoje passa pelo caminho em que

o líder, em primeira instância, é líder de si mesmo, devendo ser

co-responsável pelo sucesso da empresa, sempre por intermédio

da busca da excelência nos serviços e a satisfação dos clientes.

Na atual conjuntura, de rápidas transformações, algumas exigências

deverão ser atendidas por aqueles que se propõe liderar. A primeira

qualidade que se faz necessária é a capacidade de ler cenários.

Entender o meio ambiente e sua influência, mas com o discernimento

para entender às alterações ocorridas e suas influências no ambiente

empresarial, o que ocorre com uma velocidade cada vez mais incrível.

Ele deverá ser um agente ativo aos efeitos não só no ambiente

empresarial e tecnológico, mas também no ambiente social que esta

evolução causa e nas transformações que resultarão dela na maneira

de ver, julgar e raciocinar dos indivíduos.

Porém, o líder continua tendo a incumbência de lidar com a

administração de recursos (hoje escassos nas organizações),

processos e pessoas, e para isso ele deverá se utilizar do

fortalecimento de cargos, dando-lhes mais autonomia

(empowerment) e poder para decisões. Isso remete a uma visão

mais holística (ter uma "imagem única", sintética de todos os

elementos da empresa, que normalmente podem ser relacionados a

visões parciais abrangendo suas estratégias, atividades, informações,

recursos e organização (estrutura da empresa, cultura organizacional,

qualificação do pessoal, assim como suas inter-relações).

O papel do líder, em primeira instância, é prover seus liderados

de tudo o que for necessário - física e psicologicamente - para que

eles se desenvolvam pessoal e profissionalmente, para atingir a

plenitude de suas competências no sentido de alcançar as metas

esperadas. Para atender essas necessidades das organizações, é

necessário investimentos em programas deT&D (treinamento e
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desenvolvimento), que capacitaram os funcionários a ter autonomia

e compartilhar a liderança para se atingir os objetivos.

Em outras palavras, isso é a tal da visão sistémica, muito em

moda hoje nas organizações. Isso só é possível quando existem

relações aprofundadas que foram criadas pelo compromisso mútuo

ou compartilhamento de objetivos individuais dos liderados e

objetivos organizacionais, da responsabilidade pessoal, da influência e

do exemplo que é exercido ao invés da imposição, da motivação

obtida pelo respeito e da mudança que se processa com o passar do

tempo. Para isso acontecer é necessário que as empresas estejam

sempre evoluindo, sempre mudando, sempre aprendendo, levando

assim os membros do grupo a uma transformação pessoal. Da

hierarquia do organograma, passa-se a um modelo circular onde a

base é o relacionamento humano como maior bem a ser cultivado.

E indo muito mais além, é necessário que esse processo já

comece na contratação dos liderados, de forma que as pessoas

contratas efetivamente comunguem dos objetivos empresariais, o

que torna a vida do líder muito mais fácil, quando existe esse

engajamento de objetivos individuais e objetivos organizacionais.

Nesse conceito entende-se que a liderança pode ser compartilhada,

sendo exercida pelos vários membros do grupo, dependendo da

circunstância e da necessidade, sendo assim definida como

situacional. Cada pessoa, conforme a possibilidade, poderá ser líder

por determinado período e depois retornar a seu lugar de seguidor.

Isso não significa dizer que não há um líder oficial. Ele existe, mas

não tem medo de desenvolver e aproveitar melhor os talentos

individuais em benefício do coletivo e em prol de se atingir os

objetivos organizacionais. Parece não haver dúvidas de que um sistema

de liderança bem-estruturado e eficaz é a base de sustentação de toda

a estratégia de negócios de uma organização, pois se considerarmos

que quem executa e coloca em ação todo plano elaborado são as

pessoas, se uma atuação consistente de seus líderes dificilmente haverá

o engajamento necessários para os resultados.

Há de se lembrar que o líder é constantemente observado

pelos seus liderados e sua conduta e seu comportamento estão

sempre na berlinda, portanto ele deve sempre representar um

modelo a ser seguido. O líder será o responsável por levar as

pessoas ao se atingir os resultados pretendidos pela organização,

servindo como alavancador de oportunidades e resultados para

organização, utilizando-se para isso do potencial de seus liderados.

A liderança, melhor que qualquer outra pessoa, tem de estar

preparada para lidar com as contingências, com as diferenças de

perfis comportamentais inerentes a cada pessoa.com crises na

equipe, fazendo disso um aliado para a gestão e não um fator de

complicação. Utilizando-se para isso do que cada indivíduo possui

de mais forte em atividades e projetos voltados para a equipe.

Lidar com essas diferenças, com as pessoas, os recursos

humanos da empresa, mas também sem se esquecer que devem

buscar resultados para as empresas. O ponto da questão é achar

o equilíbrio entre resultados satisfatórios e pessoas satisfeitas.

As organizações descentralizadas, que delegam

responsabilidades e decisões aos colaboradores, dentro do seu

nível organizacional, impõem menos barreiras e limitações ao

trabalho. São organizações focadas na cultura da aprendizagem,

onde valorizam mudanças, realizações, progressos em detrimento

de regras, padrões e procedimentos. Elas preferem a contribuição

e recompensam a realização eficaz e não o status do funcionário.

É função do líder motivar seus liderados, conseguindo fortalecer

a atuação do grupo, valorizando-os, agregando valor à gestão, criando

condições e motivos para que as pessoas se desenvolvam e sintam-

se reconhecidas e satisfeitas, criando um clima organizacional

adequado. Pessoas criativas, processos criativos, precisam de um

ambiente criativo para se desenvolver. Eles são fundamentais no

processo de criatividade, de autonomia, e construí-lo é um processo

contínuo, onde o papel das lideranças é imprescindível.

Para se ter um ambiente criativo é necessário:

• Cores nas paredes, boa iluminação e ventilação, conforto,

limpeza, música ambiente adequada, desafios, liberdade para poder

se expressar sem críticas ou discriminações,

• Confiança, abertura para as ideias e dinamismo, bom humor,

tempo para ideias, conflitos de ideias e debates e principalmente,

trabalho em equipe.

Há ainda casos em que o trabalho no dia-a-dia exige concentração,

calma e tranquilidade, nesse caso é preciso montar ambientes físicos

próprios para o exercício da criatividade. Mas não esqueça de cuidar

dos outros aspectos do ambiente psicológico. As lideranças precisam

observar com mais cuidado o ambiente criativo. Esse é o novo

paradigma. É esse o desafio das lideranças e das equipes.

Isso, a criação de um clima organizacional bom, é função tanto

da empresa quanto dos líderes, pois já é sabido que funcionário

feliz produz mais. Por isso, volto a dizer que se tem que ter

cuidados na hora da contratação, pois é muito importante ter

pessoas certas nos lugares certos, com perfis adequados, e

objetivos compartilhados. Para criar esse clima, é necessário a

promoção de ambientes motivadores, de alegria, bem-estar,

sinergia e reconhecimento profissional, além de um ambiente

físico e psicológico agradáveis e estimulantes, e isso é em parte

função da empresa, mas em boa parte função da liderança.

Em resumo, o líder dever servir de inspiração e influência

para seus liderados, o que só é possível com o desenvolvimento

de autoridade, pelo uso de liderança e influência e de confiança

que serão conseguidos por meio de um comportamento

consistente, verdadeiro, respeitoso e ético. É lícito dizer que o

líder não trabalha para a empresa e sim para seus liderados, e

esses sim são os responsáveis pelos resultados da empresa.

O líder funciona como bússola, dando o norte, dando as

coordenadas, indicando a direção, e também fornecendo todas as

condições necessárias para que as metas e os objetivos sejam

atingidos.Também é responsável pela disseminação da cultura

organizacional e pelo bom clima organizacional. As empresas, ao

descobrir que investir na qualidade de vida e no ambiente

organizacional para seus funcionários é uma vantagem competitiva,

se destacarão dos concorrentes. Pode-se concluir que a liderança

tem muito mais a ver com habilidades pessoais e atitudes.
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