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iderança é um tema que

continua a ser explorado,

revisado, analisado e ins-

pecionado por autores e por grupos

em qualquer indústria e academia

seja em ambientes privados, sem

fins lucrativos ou governamentais.

Modelos de competência em lide-

rança tornaram-se parte do proces-

so de planejamento estratégico nas

corporações mais bem estabelecidas

e o valor da liderança efetiva prova-

velmente jamais será valorizado por

completo ou precisamente calcula-

do como contribuição para manter

a linha de base dos cronogramas.

Executivos das organizações mais

bem-sucedidas irão concordar que

uma liderança forte e efetiva são os

principais fatores no esforço para al-

cançar os níveis desejados dos Indi-

cadores-Chave de Desempenho (Key

Performance Indicators - KPIs) esta-

belecidos ou dos Fatores de Suces-

so da Organização (Organizational

Success Factors - OSFs), mas muito

do que um líder executa atualmente

não pode ser medido com precisão.

Liderança quer dizer visão, moti-

vação e habilidade para permitir

que cada colaborador ou membro

do time possa alcançar suas metas

pessoais ou valor próprio ao con-

tribuir para os objetivos da orga-

nização, atuando com o time para

ter êxito e criando um ambiente

de lealdade e de respeito.

É difícil avaliar comportamentos

de liderança tais como ações de:

• Proporcionar um ambiente no

qual cada pessoa possa sobres-

sair-se;

• Gerenciar com respeito;

• Gerenciar com integridade e ho-

nestidade;

• Ouvir efetivamente;

• Gerar criatividade e inovação;

• Compartilhar conhecimentos;

• Assessorar;

• Aperfeiçoar o pessoal continua-

mente.

A maioria das organizações gostaria de ver estas características em seus lí-

deres atuais e em funcionários que, algum dia, assumirão posições de lideran-

ça. Estes comportamentos contribuem fortemente para o assunto conhecido

como capital humano. É importante para os líderes de hoje compreender na

íntegra como o capital humano contribui para a geração de valor na orga-

nização. Geração de valor refere-se ao desenvolvimento de programas e a

um ambiente que proporcione oportunidades de um crescimento sustenta-

do e lucrativo utilizando o talento e a criatividade dos empregados. Trata-se

de melhorar as capacidades e começa pelas pessoas que fazem o trabalho. O

que é necessário é um ambiente que seja realmente atrativo para os emprega-

dos e que permita deflagrar, alimentar e cultivar novas idéias. Este ambiente

se tornará muito atrativo para novos clientes e tranqüilizará os clientes atuais

que serão capazes de diferenciar facilmente uma organização que enfatize a

geração de valor de uma que não o faça.

Geração de valor começa com liderança. Isso significa visão, perseverança

e dar exemplos aos empregados ou executores da organização para que estes

vejam com clareza e simulem. Visão é certamente um fator-chave na geração de

valor, mas líderes efetivos precisam mais do que visão. Eles necessitam de paixão

e de um suprimento de energia aparentemente infinito. Eles também precisam

demonstrar uma abordagem de senso comum para os assuntos e manter a cal-

ma mesmo em períodos de agitação extrema ou durante as principais crises.

O foco na geração de valor resultará potencialmente em diversos benefí-

cios para a organização:

• Maior participação no mercado;

• Menos riscos de investimentos;

• Crescimentos das vendas e custos reduzidos;

• Maior satisfação do cliente;

• Ciclo de tempo menor para chegar ao mercado;

• Melhor qualidade;

• Aumento do desenvolvimento de novos produtos;

• Moral dos empregados mais alto;

• Maior lealdade à organização ou à marca;

• Níveis mais altos de retenção.

Essencialmente, a geração de valor reconecta-se diretamente à

liderança efetiva

Então, o que é um líder efetivo? O General Colin Powell comentou o se-

guinte sobre liderança:

Boa liderança envolve responsabilidade pelo bem-estar do grupo, o que

significa que algumas pessoas ficarão bravas com suas ações e decisões.

Esperar que todos gostem de você é um sinal de mediocridade.

A essência aqui é compreender que as decisões devem ser tomadas visando

seguir em frente, mas nem todos irão concordar com a decisão do líder. É do

jogo. Tentar agradar a todos resulta, em muitos casos, em falhas para agradar

alguém. Bill Cosby cita uma frase que todos os líderes devem lembrar ao pensar

sobre as conseqüências de uma decisão. Ele diz: "Eu não sei qual é a chave do

sucesso, mas a chave do fracasso é tentar agradar a todos." Quando uma

decisão é tomada e encontra resistência de uma pessoa específica ou de um

grupo, o líder deve permanecer firme, mas, se for possível, oferece uma explica-

ção e demonstra preocupação autêntica com o ponto de vista oposto. Respeito
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mais honestidade é uma fórmula que funciona em qualquer ambiente.

Eu relaciono esta citação de Colin Powell a outro autor bem conhecido

Tom Peters (www.tompeters.com). Peters enfatiza a necessidade de bus-

r o sucesso (WOW) em tudo o que faz. Para mim, isso significa criar um

íbiente de tal entusiasmo que o time acredita verdadeiramente que está

jando numa tarefa ou num projeto que é absolutamente benéfico para

organização, para o time e para o indivíduo. Este sentimento de sucesso

/OW) começa pelo líder.

Qual empresa empregaria um slogan ou lema que dissesse: "Nós não somos

tão ruins assim" ou "Nós não somos piores do que ninguém" ou "Algum dia, nós

iremos fazer a coisa certa". Ou que tal: "Nós temos mais pessoas incapazes do

que qualquer um!" As empresas precisam de pessoas do topo ou que possam ser

treinadas e assessoradas para produzir em níveis que atendam aos requisitos do

cliente. Líderes fortes e efetivos circundam-se de pessoas competentes que sejam

inovativas, desejando assimilar novas habilidades e querendo testar os limites ago-

ra e sempre. Este é o ambiente que atrairá os melhores e os encorajará a ficar.

Líder é definido por J.D Battencomo:

Liderança de Alma Ríspida (Tough

Minded Leadership) - AMACOM,

como o desenvolvimento de um sis-

tema claro e completo de expectati-

vas de modo a identificar, evocar e

utilizar as forças de todos os recursos

na organização, dos quais o mais im-

portante são as pessoas. No ambien-

te de projetos, o gerente de projetos

confia em seu time para realizar o

trabalho, relatar a situação e os pro-

blemas e trabalhar junto para alcan-

çar os objetivos do projeto. Se nós

considerarmos as pessoas no time

como o recurso mais importante, faz

sentido focar em suas necessidades

se o gerente de projetos deseja asse-

gurar o sucesso do projeto.

Esta citação resume basicamente os principais fatores que os líderes devem

considerar ao selecionar pessoas para seus times. Deveria ser entendido que o

líder foi selecionado originalmente por possuir estes mesmos atributos.

No ambiente de projetos, gerenciar um projeto é uma tarefa desafiante e

demanda uma pessoa com um espectro muito amplo de habilidades, especial-

mente habilidades de liderança, para tornar-se um efetivo gerente de projetos.

A posição de gerente de projetos também requer altos níveis de energia para

manter a efetividade durante o gerenciamento e a liderança de um time de

projetos. A maioria dos gerentes de projetos concordará que o título "ge-

rente de projetos" representa atualmente um duplo papel - Líder e Gerente.

Esses papéis principais incluem diversos "subpapéis" que emergirão durante o

ciclo de vida do projeto. Como esclarece Vijay Verma em seu livro "Habilidades

em Recursos Humanos para Gerentes de Projetos" (Human Resource Skills for

Project Managers, PMl ®), gerentes de projetos têm diversos papéis únicos:

Para que os gerentes de projetos alcancem níveis mais altos de efetividade

e avancem dentro de suas organizações, eles precisam afinar continuamente a

sintonia de suas habilidades de liderança. Fazendo isso, eles também estarão

afinando a sintonia das habilidades e competências de seus times de projetos.

Aqui, está um modo muito sim-

ples de se ver a liderança. Trata-se da

liderança de um projeto numa casca

de noz - adaptado de "Habilidades

em Recursos Humanos para o Ge-

rente de Projetos," Vijay Verma.

L = (Listen) Escute seu time de

projetos e stakeholders.

E = (Encourage) Encoraje o co-

ração dos membros do time (moti-

ve-os através de ações e de capaci-

tação; crie um ambiente de sucesso

(WOW)).

A = (Act) Aja (demonstre suas

habilidades, inspire o time, deixe as

coisas acontecerem em função das

conversas, dê exemplos).

D = (Deliver) Entregue (forneça

o que você prometeu e cumpra suas

promessas; não faça promessas do que

você não pode cumprir e assegure-se

de honrar seus compromissos).
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Líderes de projetos devem buscar

continuamente formas de melho-

rar suas habilidades em liderança. O

domínio da responsabilidade social

e profissional do gerenciamento de

projetos, conforme definido pelo

Project Management Institute ® en-

fatiza as lições aprendidas e o com-

partilhamento de conhecimentos.

Isso também se aplica à liderança. Os

líderes devem olhar para trás em suas

decisões, analisar o que foi realizado,

identificar onde podem ser feitas me-

Ihofias e atuar nestas lições. Uma boa

prática é perguntar-se algumas ques-

tões após a decisão - "Isso realmente

causou o que eu pretendia? Quem foi

afetado por esta decisão? Como eu

poderia ter manuseado isso de outro

modo? Estou pessoalmente satisfeito

com o resultado?" Gaste um minu-

to para analisar os resultados. Reflita

sobre a decisão e o que a tornou a

"decisão certa". Pense sobre como a

decisão foi comunicada. Ela foi expli-

cada com clareza? Se uma decisão re-

sulta em reação negativa, desconten-

tamento, conflitos e moral baixo, você

pode querer se perguntar: "Como eu

poderia ter feito isso melhor? O que

eu deixei de fazer? Onde aconteceu a

falha?" Nem todas as decisões preci-

sam ser investigadas em profundida-

de, mas é uma boa prática entender

como as pessoas reagem às decisões,

especialmente aquelas com impacto

significativo sobre seus stakeholders.

Melhorar a efetividade e a com-

petência do time de projetos come-

ça pelo gerente de projetos. Todo

gerente de projetos deveria desen-

volver um plano de desenvolvimento

pessoal de liderança. Uma auto-ava-

liação empregando uma aborda-

gem analítica do tipo SWOT pode

proporcionar uma boa base para

desenvolvimento de um programa

de melhoria contínua. Avaliar forças

e fraquezas pessoais, oportunidades

e ameaças pode ajudar a estabele-

cer prioridades especialmente se o

gerente de projetos almeja atingir

níveis de responsabilidade mais elevados e progredir dentro da organização.

Análise SWOT de liderança
A técnica SWOT de análise, comumente utilizada no processo de planejamento

estratégico, também é um modelo efetivo para mapear uma estratégia de desenvol-

vimento pessoal. Líderes organizacionais utilizam o modelo para desenvolver uma

forma estrutural que determine seus objetivos de longo prazo. Gerentes de projetos

e líderes de equipes podem empregar o modelo para analisar suas habilidades de

liderança e de gerenciamento e criar um plano para desenvolver novas habilidades

ou para realçar habilidades existentes. Ele também ajuda a identificar áreas que

poderiam gerar problemas de desempenho significativos para o time.

Modelo de análise SWOT de liderança:

Forças

Que habilidades eu possuo

que me ajudam a atingir minhas metas?

Exemplos:

• Comunicar

• Apresentar

• Planejar

• Organizar

• Ouvir

• Facilitar

• Resolver problemas

• Inovar e empreender

Oportunidades

Que oportunidades há

no nível do projeto e no nível pessoal?

Exemplos:

• Conseguir faturamento e vendas adicionais ao fim do projeto

• Obter tarefas de projeto novas e mais desafiadoras

• Compartilhar conhecimentos com as outras pessoas da organização

• Promover membros do time

• Promover-se para uma posição mais elevada

• Aumentar a satisfação do cliente

Fraquezas

Que fraquezas eu constatei

ou me foram informadas através de feedback?

Exemplos:

• Deixar de cumprir promessas

• Ter limitações de conhecimentos técnicos

• Demorar em responder às solicitações do time

• Faltar com transparência

• Falhar para dar feedback em tempo hábil

• Não estar disponível para o time

• Gerenciar minimamente o time

• Falhar por não estabelecer expectativas claras
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Ameaças

Que ameaças existem

que devem ser eliminadas?

Exemplos:

• Falhar no projeto devido à liderança fraca

• Perder as tarefas do trabalho

• Perder membros-chave do time de projetos

• Ter o projeto cancelado

• Perder a credibilidade e a integridade do pessoal

A análise SWOT de liderança apoiará o gerente de projetos para identifi-

car onde são requeridos treinamento, suporte ou assessoria adicionais. Uma

abordagem similar pode ser adotada para o time de projetos. O segredo é

explorar as forças, resolver e fortalecer as fraquezas, capitalizar as oportunida-

des e remover ou minimizar as ameaças. Os itens de ação, desenvolvidos para

direcionar essas áreas, quando executados apropriadamente, resultarão em

níveis mais elevados de desempenho e de eficiência no nível do time e com o

gerente de projetos. M.PM
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