
A segunda
descoberta
do fogo
Liderança com autoridade, humildade
e amor canaliza as energias das
empresas para metas de excelência

por Wendel Martins
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Paulistano de 1958, filho de imigrantes li-
tuanos, pai de cinco filhas, avô de dois netos
e há 26 anos trabalhando como consultor e
educador, Wilson Mileris é hoje um dos mais
requisitados palestrantes do pais. Tem na sua
carteira de clientes empresas como Banco
Itaú, Bosch, BrasilTelecom, Bridgestone-Fi-
restone, Casas Bahia, Daimler-Chrysler, Pão
de Açúcar, Roche, Sabesp, Siemens, Visa-
net, Volkswagen, Teíemar, Tim, entre outras.
Em seu discurso, defende a postura que os
líderes conscientes e vencedores sempre ado-
tam: o respeito, a humildade, a confiança e o
amor como fatores de humanização dos am-
bientes de trabalho, Por essa razão, faz
questão de ressaltar o perfil do novo líder,
daquele que obtém os mais expressivos re-
sultados sem utilizar o poder. Chama a aten-
ção, sobretudo, para aquilo que leva os cola-
boradores, efetivamente, a se compromete-
rem com o sucesso da empresa: a importân-
cia da humanização do trabalho.

Destaca a conscientização de todos
para a criação de um clima que, de fato, pro-
duza resultados. Ou seja, a melhoria do am-
biente de trabalho, através da harmonização,
e da adoção de atitudes e de comportamen-
tos vencedores. Seu foco são algumas atua-
ções, especialmente quando falamos de mo-
tivação e redirecionamento de metas e objeti-
vos. Virou consultor comportamental na prá-
tica, de tanto trabalhar grupos e estudar. Aca-
bou desenvolvendo algumas tecnologias, en-
tre elas uma metodologia que envolve, além
da parte cognitiva, o lado afetivo. Trabalha
na reeducação da pessoa para práticas e pro-
cedimentos, com destaque para o conceito
muito em voga que é a inteligência social,
associado à inteligência emocional. Com fre-
quência, utiliza técnicas terapêuticas como
relaxamento, viagens mentais, musicotera-
pia, todos os fundamentos que possam es-
timular e sensibilizar. Ao trabalhar o cogniti-
vo com o afetivo, aumenta a chance de mu-
dar o comportamento. São conceitos que
ele desenvolve a seguir.

Empreendedor - Qual é a sua defini-
ção de inteligência social?

Wilson Mileris - E uma releitura do que
a gente chama de relações humanas. Inteli-
gência social é a habilidade de se relacionar



com as pessoas mantendo uma relação
amistosa e produtiva, gerando somas. E
quando falamos de inteligência emocio-
nal, nos referimos ao material do Daniel
Goleman, que desenhou uma moldura de
cinco competências do profissional de
primeira grandeza. O autoconhecimenlo
é a base de tudo. Trabalhamos o auto-
gerenciamento, que é administrar essas
emoções, as relações humanas. Também
inclui aspectos de motivação, que é ten-
dência de perseguir metas, e a quinta ha-
bilidade, que são habilidades sociais, ou
seja, cooperação, comunicação, trabalho
em equipe. A inteligência social é o capí-
tulo que ele trabalhou mais fortemente,
porque é evidente que as pessoas hábeis
em relações humanas conseguem mais
resultados na vida e são mais equilibra-
das emocionalmente.

O novo líder é aquele que obtém os
mais expressivos resultados sem se uti-
lizar do poder. Como isso é possível?

Exatamente, pois esse é o conceito
da autoridade. Max Weber, um dos pri-
meiros sociólogos que trabalhou sobre
liderança, diz que, se você tem poder,
as pessoas vão te obedecer. Mas a ver-
tente que está se discutindo agora é so-
bre a liderança mais genuína, quando o
empreendedor ou executivo migra do
patamar do poder para a autoridade.

Empreendedor - E o que é auto-
ridade?

Mileris - E você inverter a pirâmi-
de e ser um líder servidor. Eu estou
enveredando por uma reflexão sobre li-
derança servidora, que pressupõe au-
toridade. O exemplo mais grosseiro que
eu posso fazer c a sua mãe. Você faria
por ela uma série de coisas e talvez atra-
vessasse até parede. E se fizer uma
análise do perfil da mãe, talvez você
não encontre nela uma líder extraordi-
nária. Por que, então, você atende aos
seus desejos? Porque a autoridade que
ela conquistou foi quando ela te serviu,
te atendeu em todos aspectos, te apoiou
quando precisava, nunca te jogou para
baixo. Esse é o perfil do líder servidor.
Esse líder servidor deve ter um perfil

sob todos os aspectos de humanização
do ambiente de trabalho. Porque o po-
der não humaniza, ele vai atrás do re-
sultado, mas ele não consegue todas
as adesões ideais. Você não potencializa.

Empreendedor - O que é uma em-
presa excelente?

Mileris - No livro Empresas feitas
para vencer, o autor Jim Collins identi-
ficou algumas empresas excelentes.
Muitas são boas como a Coca-Cola,
Intel, GE, Merck, mas não são excelen-
tes. Uma delas, eu cito no meu livro

0 bom líder é o que
tem a capacidade

de educar. Esse líder
educador é o que

pode fazer a diferença
numa empresa

CUque do êxito, que é uma rede de dro-
garias, Ali Green. O empreendedor Ri-
chard Ali Green estava desistindo do
negócio, e depois voltou para o jogo c a
tornou uma das onze empresas exce-
lentes dos Estados Unidos. Da listagem
das 500 empresas feitas pelo Forbes,
essas aparecem em todos os anos como
excelentes na leitura do Jim Collins, que
tem uma equipe de 21 pesquisadores.
Ele começou a verificar por que essas
empresas cresciam à razão de 6,8% a
7,2% todos os anos durante 15 anos,
enquanto as outras cresciam 2% a 3%
ou até tinham anos de queda. Identifi-
cou que essas empresas tinham carac-
terísticas muito próprias, uma delas é o
líder de nível cinco. Ele não ia estudar
essa vertente da liderança, mas sim com-

portamento, fusão, aquisição, faturamen-
to. De repente, descobriu que tinha al-
guém influenciando essas empresas e foi
estudar os líderes. O Jack Welch é ní-
vel quatro na opinião dele.

Empreendedor - O que é um líder
de nível cinco?

Mileris - É o que consegue anular
o seu ego, canaliza as necessidades do
ego do empreendedor na direção de uma
meta maior, que é construir uma em-
presa que prima pela excelência. Não
quer dizer que os líderes de nível cinco
não tenham ego ou interesse próprio. Na
verdade, eles são incrivelmente ambicio-
sos, mas a sua missão é voltada primei-
ro e fundamentalmente para a institui-
ção, e não para si mesmos. Então, esse
é um ponto-chave relacionado ao líder
de nível cinco, que tem pontos de con-
tato com as chamadas competências es-
senciais de um líder que trabalha com
autoridade. Humildade, estilo e vontade
profissional, sem perder o foco. Os lí-
deres de nível cinco geralmente prepa-
ram os seus sucessores para terem um
sucesso ainda maior na geração seguin-
te, e fazem isso com um sentimento de
autoridade e resgatam uma energia mai-
or, que é o amor. O amor é uma energia
muito mal utilizada, porque não é compa-
tível com esse mundo. Tem um filóso-
fo francês que diz que, depois de do-
minarmos os ventos, as ondas, as ma-
rés e a gravidade, seremos capazes de
aproveitar a energia do amor. Então,
pela segunda vez na história do mun-
do, o homem terá descoberto o fogo.
Esse sentimento só pode ser fomenta-
do e disseminado com líderes que se-
jam servidores. Os líderes que preci-
sam do poder e da hierarquia para o
êxito, esses não vão compartilhar idei-
as com a mesma facilidade.

Empreendedor - Por que esse as-
sunto da liderança servidora está
tão difundido?

Mileris - Porque nos Estados Uni-
dos não existe mais outra teoria que te-
nha chances de vingar. Então, eles estão
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investindo forte nessa ideia. O romance
O monge e o executivo, de James Hun-
ter, um parceiro nosso em eventos no
Brasil, pegou um tema que é de 1977, do
Robert Greenleaf, que conceituou a li-
derança servidora. Mas parecia uma pa-
naceia na época, as pessoas diziam que
não existe, que o negócio é business is
business. Hoje, as pessoas estão perce-
bendo essa tendência. Quando a gente
pega as 150 melhores para trabalhar e
vai afinando, você vai encontrar algumas
coisas interessantes, como por exemplo,
os números. Entre as 500 melhores para
trabalhar, você encontra alguns números
muito importantes. As que estão mais
bem pontuadas na lista mostravam uma
taxa de retorno de 11,31%. Quando fe-
cha mais o foco e vai para as 150 me-
lhores, o retorno sobe para 17,82%. Se
fecha mais ainda, e vai para as dez me-
lhores, o retorno é de 26,21%. O que
essas empresas têm de diferente? Elas
trabalham cinco dimensões seguindo o
ambiente em que vivem. Uma é a credi-
bilidade, outra é o respeito, além da im-
parcialidade, orgulho de trabalhar na em-
presa e a camaradagem. Todas elas, na
minha opinião, são permeadas pelo amor.
Portanto, é uma vertente que vai ter que
ser considerada à medida que formos
amadurecendo emocional mente. É por
isso que eu faço algumas pessoas repen-
sarem esse conceito do amor, respeito e
confiança como integrantes do compor-
tamento do líder do futuro.

Empreendedor - O senhor defen-
de a humanização das relações tra-
balhistas. Isso vem acontecendo?

Mileris - Eu não tenho dados cientí-
ficos e empíricos. Olhando as 150 maio-
res e melhores, e entrevistando um líder
aqui e outro líder ali, a gente percebe que
as empresas que estão investindo na hu-
manização estão tendo mais retorno. E
os números são contundentes. As dez
melhores dão 26,31% de retorno. Não
sei este ano, talvez tenha caído, já que
não tivemos crescimento. Normalmen-
te, quando o crescimento é pífio, de 3%
a 4%, o retorno é sempre bom. Isso por-

que, quando entrevistamos as pessoas,
elas dizem que aqui é um lugar bom, é
um prazer para trabalhar. E aquilo que a
pessoa tem favorável de vocação profis-
sional fica potencializado quando ela vai
a um ambiente agradável. Esse negócio
de o cara separar trabalho da vida não
existe, pois somos seres integrais. Não
adianta você ir para um lugar empurrado
para ganhar só algum caraminguá e ser
infeliz porque convive com um cara cha-
to. Quando você está num lugar em que
é respeitado, amado, em que as pessoas
confiam em você, é óbvio que a sua pro-
dutividade e o comprometimento vão ser
maiores. Essa é a lógica do discurso.

Se a minha meta
pessoal for boa,

eu uso a empresa
como um grande

veículo para realizar
os meus objetivos

Mileris - As metas são pessoais. O
livro que eu escrevi, o Clique do êxito,
foca nisso. A definição que eu dou de su-
cesso humano é a realização progressiva
de metas pessoais. Elas têm que ter duas
qualidades, meritórias e predeterminadas.
Vou ficar só no cerne, as metas pesso-
ais. O que eu observei é que as pessoas
se movimentam ou agem de acordo com
objetivos pessoais. Elas não conseguem
fazer só porque a sua empresa quer. Por
exemplo, a empresa quer crescer 15%.
Se não houver compatibilidade e se a mi-
nha meta pessoal não for essa, vai ser
difícil o colaborador se engajar. Porém,

se a minha meta pessoal for boa, eu uso
a empresa como um grande veículo para
realizar os meus objetivos. Acredito que
temos sete áreas na vida para cuidar, e
minha visão sempre foi holística, é por
isso que a gente não pode separar o pro-
fissional do social e do familiar. É como
se a gente fizesse uma analogia entre nós
e uma empresa, a Você S.A. Essa em-
presa imaginária tem que cuidar do de-
partamento físico, da área mental, so-
cial, espiritual, financeira, profissional
e familiar. Se você não equilibra essas
sete áreas, tende a ser até um profissio-
nal destacado, mas com um condicio-
namento físico precário ou com uma
área familiar comprometida. E quando
você tem essa visão holística e conse-
gue definir metas nas sete áreas da vida,
você tem a chance de potencializar esse
talento todo, as habilidades que você de-
senvolve. A teoria é a seguinte: o poten-
cial humano, todos nós temos, se pu-
déssemos mensurar, eu diria que nós te-
mos 100% de potencial. Por que a mai-
oria usa só uma parte, de, digamos,
30%? Porque não consegue dar rumo a
toda essa energia positiva. Conhecimen-
to, energia, gestão de tempo, imagina-
ção, concentração, capacidade de deci-
são, esses fundamentos que são o so-
matório de talentos e habilidades podem
ser potencializados se a pessoa tiver um
plano de ação, assim como as empresas
têm. É que nós não fomos educados,
então na nossa grade educacional não
consta a formação do hábito de definir
objetivos. Quando se definem objetivos,
fica mais fácil otimizar a sua energia,
gerenciar seu tempo, e fica mais produ-
tivo. Por que as metas são importantes
para potencializai" resultados? Porque
elas aumentam o foco, e ter um objcti-
vo definido torna mais fácil para a pes-
soa gerir a sua vida e, mais do que isso,
usar o seu potencial com plenitude.

Empreendedor - A felicidade pode
ser alcançada através de metas?

Mileris - A felicidade está inclusa
naquilo que a gente chama de valores
fundamentais do ser humano, que são a
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capacidade de viver em plenitude, desejo
de viver em liberdade e uma moldura de
paz e amor. Isso todo mundo quer, o afri-
cano, o paquistanês, o brasileiro. O que
é felicidade? É quando a pessoa produz
alguma coisa e tem êxito, quando ela ob-
tém o que deseja. Isso só acontece se ela
tiver objetivos. Se ganhar a Mega Sena,
ela vai resolver uma parte da vida dela.
Dinheiro não é sinónimo de felicidade,
nunca foi. Essa é uma abordagem muito
capitalista, uma importação norte-ame-
ricana, que não é errado, nós não pode-
mos viver num ambiente capitalista sem
grana, mas não é verdade que isso é a
última instância. O sucesso material é
consequência de um equilíbrio. Então,
quando se busca a felicidade e a vida em
plenitude, que é essa sensação de viver
com intensidade e paixão, às vezes isso
se realiza com uma tarefa.

Cito como exemplo uma dinâmica de
valorização do ser humano entre um gru-
po de executivos de uma grande empre-
sa que queriam inovar. Como fazer para
essas pessoas virem para um evento, fa-
zerem coisas diferentes e serem marcan-
tes? Pegamos uma creche, que tinha ca-
rências como a maioria tem, pegamos
um arquiteto que trabalhou como volun-
tário que fez um projeto de decoração de
interiores, convocamos os executivos,
compramos os materiais e fomos todos
para a creche. Nós tínhamos começado
às 9 horas da manhã e nos compromete-
mos a só sair de lá quando terminásse-
mos a reforma. Cada grupo pegou um
ambiente. Eles trabalharam fortemente
carregando massa, entre outros trabalhos
manuais. Quando eram umas dez da noi-
te, estávamos exaustos, mas motivados.
Quando as crianças chegaram no dia se-
guinte, uma delas mais exibidas fez um
discurso de agradecimento, e depois dis-
so havia muita gente chorando. Essa ex-
periência de voluntarismo, de humaniza-
ção pela qual eles passaram, é uma ten-
tativa de resgatar esse sentimento que é
o amor. O mundo capitalista não permite
que você apregoe isso, pois é incompatí-
vel com resultados, o que na minha opi-
nião é mentira. Quando se tem amor, res-

Se você tiver metas
claras e for uma

pessoa positiva, você
capitaliza o erro
como um passo,
um aprendizado

Mileris - Quanto mais ele definir
metas, tanto melhor. Ele passa a ter
muito mais intensidade de aplicação. Ele
precisa de, no mínimo, duas metas em
cada área. Mas se tiver mais, melhor
ainda. Quanto mais o líder conseguir
treinar o autogerenciamento, mais chan-
ce ele tem de disseminar isso com a
equipe dele e, portanto, vai ter uma equi-
pe muito mais madura em curto prazo.

Empreendedor - Como um em-
preendedor pode aplicar o conhe-
cimento adquir ido em si tuações
do cotidiano?

Mileris - Bom, o empreendedoris-
mo tem a etimologia na França. O em-
preendedor é um líder que tem uma pe-
gada maior. Liderar não implica ser em-
preendedor. Às vezes, o empreendedor
não é tão líder, mas é um fazedor. Eu
acho que o empreendedor tem uma ca-
racterística maravilhosa, que é o fato de
ter uma capacidade de execução. É uma
lacuna que observo faltar aos gerentes
brasileiros, que são bons de planejamen-
to, são bons em produzir eventos, mas
são difíceis de entregar os números ide-
ais, porque têm uma dificuldade de exe-
cução. E a execução é uma característi-
ca forte do empreendedor, que também
precisa de coragem e intuição, que é
quando se faz um planejamento sem ter
dados. Quem disse que o celular ia em-
placar de tal forma? Tem um caso que
eu estudei, de um garoto, um menino de
26 anos, que fez uma leitura interessante
a respeito da água de coco. Esse jovem
descobriu que nós brasileiros tínhamos
um produto maravilhoso e, se ele conse-
guisse posicioná-lo nos Estados Unidos
ao lado dos isotônicos, teria um nicho
extraordinário já conquistado. E ao invés
de vendê-lo como hidratante, vendeu
como isotônico, concorrendo com o Ga-
torade. Começou a vender numa quanti-
dade de 300 mil, mas de repente o pro-
duto explodiu, especialmente em redes
de postos de serviços, e hoje vende 3 mi-
lhões de unidades. Esse é um exemplo
que eu coloco de criatividade.

Podemos falar de biodiesel. A mamo-
na é uma praga no Nordeste, nasce em
tudo que é canto. Alguém teve a grande
ideia de aproveitar o potencial energético
da planta. O sistema bancário do Brasil
também é um dos mais modernos do pla-
neta, os atendentes de qualquer banco de
varejo dão um banho nos colegas norte-
americanos, por exemplo, onde contam
cédula por cédula, mesmo para valores
altos. Isso é a capacidade de o líder in-
fluenciar procedimentos e inovação. O
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Brasil tem coisas maravilhosas.

Empreendedor - Em empresas que
não conseguem atingir os resulta-
dos prometidos, os líderes, em ge-
ral, não se envolvem com a realida-
de do dia-a-dia?

Mileris - Ele tem que se envolver e
saber delegar. O bom líder é o que tem
a capacidade de educar. E o bom edu-
cador é o bom treinador. É quem con-
segue fazer com que as pessoas cum-
pram metas no tempo adequado, de
uma forma correta e produtiva, de uma
forma objetiva. amadurecendo e evo-
luindo. E esse líder educador é o que
pode fazer a diferença numa empresa.

Empreendedor - Quais sãos os fa-
tores que levam os colaboradores à
desmotivaçao e como um empreen-
dedor pode rever ter esse quadro?

Mileris - Motivação c igual a moti-
vos para ação, e ninguém age sem ter
uma razão. Sem meta, é óbvio que o em-
preendedor vai ter uma equipe desmoti-
vada. Quando você consegue estimular
a definir metas pessoais, você faz com
que aquela ação profissional do funcio-
nário possa servir de elemento para que
ele realize essa meta pessoal. Aí você tem
sucesso. Duas características são neces-
sárias para gerar o automotivado. O au-
tomotivado que fica independente da mo-
tivação pelo medo. O poder só vinga se
tiver o fator medo como acompanhante.
Se você der cassetada na turma, e o gru-
po ficar com medo, eles agem. Tem muita
gente que só se comporta quando o che-
fe chega. Ou então quando você adota
outro padrão - j á que não gosta de bater,
não é carrasco -, usa o padrão do pré-
mio, do incentivo. Aí o empreendedor dá
remuneração variável, dá bónus, que são
as ferramentas que se usam hoje no mun-
do capitalista com muita propriedade.
Nesse modelo, a ideia é fazer as pessoas
cumprirem um monte de coisas, pois vai
dar uma cenourinha no final do expedi-
ente. Como ficar independente tanto do
medo quando do incentivo? Quando se
consegue estruturar uma equipe de auto-
motivados, é quando se tem uma visão

de mundo positiva e um conjunto de
metas escritas que sejam, na medida do
possível, compatibilizadas com as metas
da empresa. Os desmotivados são os que
não sabem para onde estão indo e não
têm perspectivas nessa empresa, porque
o líder não consegue estimulá-los ou fa-
zer com que eles visualizem o futuro.

Empreendedor - Para um negoci-
ador, de que forma os gestos re-
velam a persona l idade e a judam
no negócio?

Mileris - A neurolinguística mos-
tra isso. Os gestos e a linguagem ges-
tual ou corporal interferem numa inte-
ração humana. Se você tivesse chance
de observar o que o outro está fazendo
e empatizar, reproduzindo o compor-

É preciso ter coragem
de arriscar sempre.

Estar preparado para
uma oportunidade

quando ela aparece
é ser competente

tamento, você promove uma empatia
mais intensa, mais acelerada. Então,
numa negociação, uma linguagem ges-
tual favorece se ela entender o concei-
to do espelhamento.

Empreendedor - Qual é a grande
lição que o senhor t i ra do erro?

Mileris - O Andrew Carnegie, o pri-
meiro homem a acumular um bilhão de
dólares nos Estados Unidos, um esco-
cês que fundou a Union Steel, dizia que
não existe fracasso, o que existe são
derrotas temporárias. O erro são equí-
vocos que você comete, mas se você
tiver uma meta bem clara e for uma pes-

soa positiva, você capitaliza o erro como
um passo, como um aprendizado, a cha-
mada derrota temporária. Quando você
não tem esses dois elementos - nem uma
visão positiva nem metas -, a maioria
das pessoas entende que isso é o desti-
no, e que esse erro é um impeditivo e
que acaba não produzindo, e vai desis-
tindo na linha do tempo de alguns proje-
tos. A persistência é essencial para um
empreendedor ou executivo, pois ela tem
como componente o esforço continua-
do, a despeito de reveses e obstáculos.

Empreendedor - Quais foram os prin-
cipais desafios no início da sua carrei-
ra e quais são os novos desafios?

Mileris - A inexperiência, a não vo-
cação profissional, a incapacidade de
entender os mecanismos de uma com-
petição no mundo corporativo, esses são
atributos que qualquer um vai pagar em
qualquer momento. Já entre os desafios
atuais, acredito que é necessário ter um
perfil com sete fundamentos. Manter
uma visão positiva do futuro; ter um
objetivo bem-definido; reconhecer o seu
valor, aprender que nunca existiu e nunca
vai existir um ser humano exatamente
igual ao outro; adotar uma postura de
vencedor; tolerância à frustração, já que
os reveses vão acontecer, e os erros vão
surgir. Poderia citar também a imuniza-
ção contra o negativismo, quer dizer, fi-
car impermeável contra as forças negati-
vas que advêm até mesmo de pessoas
muito próximas. E estar preparado para
uma oportunidade quando ela aparece, es-
tar preparado é ser competente. E ter a
capacidade c a coragem de arriscar sem-
pre. Grandes projetos pessoais são aban-
donados, porque seus autores achavam
que não iriam dar certo. E grandes ne-
gócios deixaram de ser realizados, por-
que alguém teve medo de tentar. Então,
o ideal é desligar o achômetro e enten-
der que o pior que pode acontecer é fi-
car do jeito que está, ou seja, a pior ten-
tativa é aquela que não foi feita.
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