


PARA O CONSULTOR NORTE-AMERICANO E AUTOR DO BEST-SELLER O MONGE

E O EXECUTIVO (EDITORA SEXTANTE), A LIDERANÇA PODE SER APRENDIDA POR

PELO MENOS 90% DAS PESSOAS EM TODO O MUNDO, EM QUALQUER TIPO

DE NEGÓCIO. SER LÍDER É SABER INFLUENCIAR AS PESSOAS A PARTIR DO

INTERESSE PELO QUE ELAS FAZEM, DO REFORÇO POSITIVO E DO RESPEITO.

DE PASSAGEM PELO BRASIL, ONDE JÁ ESTEVE DIVERSAS VEZES, JAMES

HUNTER DEU ESTA ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA A VP. >»



VP - A LIDERANÇA É NATA OU PODE SER
EXERCIDA POR QUALQUER PESSOA?

James Hunter — Acredito que todas as pessoas podem
melhorar como líderes. Todos podem ser melhores pais, mães,
vizinhos, técnicos ou professores. Todos somos líderes, por-
que podemos influenciar, e liderança é influência. É possível
a qualquer um aprender a prestar mais atenção, conhecer e
apreciar mais as pessoas, ou seja, dar a elas um pouco mais
de reconhecimento, que são qualidades de um líder. Estou
totalmente convencido de que as pessoas podem desenvol-
ver a liderança e chegar lá. Há apenas uma pequena parcela
delas que não é capaz disso, as que têm sérios problemas de
relacionamento ou uma personalidade narcisista, entre outras
desordens de caráter.

VP - QUAL É O PERFIL DO LÍDER? QUAIS
CARACTERÍSTICAS ELE DEVE TER?

Hunter — Ele precisa ter um caráter forte o suficiente para
fazer a coisa certa. Quando digo isso não me refiro à persona-
lidade. Caráter é algo mais profundo do que personalidade.
É a maturidade moral e o compromisso de agir corretamente
com as pessoas. E saber balancear o que se deve e o que não se
deve fazer quando lidamos com os outros. Todos concordam
que é certo ser paciente e bondoso, além de tratar as pessoas
com respeito e prestar atenção nelas. A verdade é que todos
deveríamos ter caráter para agir assim todos os dias. Liderança
é caráter e ação.

VP - QUE TIPO DE CONHECIMENTO O LÍDER
DEVE TER?

Hunter - O conhecimento não é tão importante quanto o
comportamento. A maneira como agimos mostra no que acre-
ditamos. Você pode acreditar que é importante ser bondoso.
Mas a questão é: você é bondoso? Isto é, o que você pensa deve
se mover para o seu comportamento, suas ações. Se o que você
acha não reflete seu comportamento, então não vale. Por isso
mesmo, saber o que é liderança não significa que você seja um
líder. Os conhecimentos devem fazer parte de seu comporta-
mento e isso exige prática.

VP - SEU PRIMEIRO LIVRO FOI ESCRITO
HÁ ANOS. HÁ ALGUMA DIFERENÇA ENTRE O
PROCESSO DE LIDERANÇA DE AGORA E O DE DEZ
OU QUINZE ANOS ATRÁS?

Hunter — Isso varia em relação à raça, país ou região. Na
América, esse conceito de liderança existe há 30 anos. No
Brasil, é novo. No meu país, estou trabalhando para aprimo-
rá-lo cada vez mais. Acredito que a liderança está ganhando
espaço em todo o mundo e cada vez mais rápido. Os jovens
não toleram os maus líderes, pois esperam mais deles. Ou seja,
as pessoas têm esperado mais de seus patrões. Acredito que
isso explica o sucesso do meu livro no Brasil.
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VP - O DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA PODE
INFLUENCIAR A LIDERANÇA?

Hunter — Não acredito que a tecnologia tenha impacto na liderança,
porque liderança é influência, isto é, aquilo que somos. Podemos ter a
melhor tecnologia do mundo e sermos maus líderes, por exemplo. Assim
como podemos ter menos aparatos tecnológicos e sermos grandes líderes.

VP - HOJE TUDO É TECNOLOGIA. COMO UTILIZÁ-LA EM
FAVOR DOS NEGÓCIOS?

Hunter — Estamos falando de duas coisas diferentes. Uma é lideran-
ça, outra é gerência. Gerenciar envolve planejar, lidar com orçamentos e
balanços, resolver problemas, utilizar softwares, entre outras atribuições.
Os gerentes podem ser excelentes profissionais, mas não são líderes, neces-
sariamente. Conheço muitos grandes gerentes que são péssimos líderes,
pois trabalham perfeitamente com a tecnologia, mas seriam incapazes de
liderar duas pessoas na sala ao lado. Da mesma forma, já encontrei gran-
des líderes que são péssimos gerentes. Gerência é o que você faz, líder é o
que você é. Ou seja, sua habilidade para inspirar e influenciar as pessoas
para que elas se comprometam com a missão, o mercado, a empresa e os
clientes.

VP - MAS UM LÍDER QUE NÃO É UM BOM GERENTE NÃO
PODE TER MAIS DIFICULDADES PARA SER RESPEITADO?

Hunter — Todos precisamos ser competentes e saber fazer bem nosso
trabalho, obviamente. Dessa forma, as pessoas são promovidas a líde-
res pelo que sabem fazer tecnicamente. Por exemplo, transformamos o
melhor vendedor da empresa no gerente de vendas. Aí, perdemos o bom
profissional e ganhamos um péssimo líder, pois o fato dele fazer bem seu
trabalho não quer dizer que seja capaz de influenciar outras pessoas a fazer
o mesmo. São perfis diferentes. No Brasil, as pessoas costumam confundir
o gerente com o líder. » >
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ENTREVISTA

VP - EM QUAIS SITUAÇÕES PODEMOS USAR
A LIDERANÇA?

Hunter — Liderança é nossa influência. Assim, todos
podemos deixar nossas marcas e a de nossas compa-
nhias. Por exemplo, certamente nunca vou encontrar seus
patrões. No entanto, a maneira como você faz seu trabalho
me fala sobre sua empresa. Todos somos líderes e influen-
ciamos, apenas temos diferentes responsabilidades. Seu
patrão é capaz de levá-la a fazer o melhor que você pode?
Fazê-la se comprometer com sua missão? Isso é liderança,
um conceito totalmente diferente de gerência. Você não
gerencia pessoas, você as lidera.

VP - O QUE VOCÊ SUGERE PARA QUE OS
VENDEDORES MELHOREM SEU TRABALHO?

Hunter - Venda é relacionamento com os clientes,
colegas, acionistas e fornecedores. Portanto, se isso não for
bem, não haverá vendas. Um relacionamento saudável com
estes públicos se reflete em vendas bem-sucedidas. No
livro, digo que o grande homem de vendas precisa manter
bons relacionamentos sempre, principalmente os patrões.
E preciso ser paciente, bondoso, saber prestar atenção nos
outros, elogiar as pessoas, preocupar-se com as necessida-
des delas, ser respeitoso, saber perdoar, ser honesto, man-
ter-se comprometido com o melhor que você pode fazer.
São estas as características do líder, seja ele o presidente ou
um simples empregado.

VP - EM SEU SEGUNDO LIVRO, VOCÊ FALA
SOBRE OS TRÊS DEGRAUS PARA ATINGIR A
LIDERANÇA. QUAIS SÃO ELES?

Hunter — O primeiro degrau é saber como é o líder.
Essa dica está no primeiro livro, O Monge e o Executivo. O
segundo degrau, explicado no segundo livro, é o feedback.
Você precisa saber das pessoas que trabalham para você
como está se saindo, se está sendo paciente e bondoso, se
presta bastante atenção nelas e chega a elogiá-las. Com
essas respostas é possível identificar seus gaps. O que
você é e o que quer ser é o terceiro degrau. Nesse ponto,
conseguimos a "friction", o ponto de contato e resoluções
tomadas perante a equipe, porque as pessoas, agora, têm
expectativas sobre você.
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Text Box
Fonte: O Vendededor Profissional, ano 3, n. 20, p. 8-13, jan. 2007.




