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O desenvolvimento de líderes é, naturalmente, ou deveria ser, uma preocupação importante 
para a alta administração de qualquer empresa. No entanto, existe uma imensidão de 
instrumentos e técnicas disponíveis, o que faz com que, muitas vezes, não se consiga ver a 
essência dessa questão. Assim, os métodos de avaliação, as análises de necessidades, os 
programas de treinamento e desenvolvimento, os sistemas de transferência e o processo de 
gestão de conhecimento podem acabar tornando-se fins em si mesmos.   
 
Quando questionados a respeito da forma como processam o desenvolvimento de líderes (ou, 
como preferem alguns, os hi flyers), os gestores apontam diversas iniciativas: oferecendo 
acompanhamento e feedback, treinamento e monitoramento, avaliando suas qualidades, 
estabelecendo propósitos e responsabilidades e até permitindo que essas pessoas cometam 
erros moderados.   
 
Entre todos esses fatores, nossa experiência e pesquisas mostram que em primeiro lugar estão 
os desafios. É por meio deles que as pessoas se desenvolvem. Esta é uma característica 
diferenciadora: os líderes reagem melhor aos desafios do que outros indivíduos. E um bom 
líder sabe calcular a distância adequada entre o desafio colocado para o seu liderado e o 
conjunto de competências que ele já tem instalado. Se a distância for muito pequena, não se 
trata de um desafio, e a tarefa não contribui para a atração e retenção de talentos. Por outro 
lado, se a distância for demasiadamente grande, a tarefa pode ser também desmotivadora, 
pela percepção de que é impossível atingir o almejado. No Brasil, constatamos que os desafios 
profissionais são um fator de retenção considerado " muito importante " para 93% dos 
executivos brasileiros.   
 
No entanto, há obstáculo importante para o argumento do desafio. Quanto maior ele for, maior 
é o risco de se cometerem erros. Os erros podem ser um ótimo instrumento de 
desenvolvimento, mas ocorrem às custas do desempenho operacional. Por isso, a maioria das 
organizações procura minimizar esse risco. O ideal é conseguir o desenvolvimento no longo 
prazo e o desempenho no curto prazo. Isso se faz por meio de uma boa gestão de riscos, que 
deve vir em segundo lugar no processo de desenvolvimento de lideranças. O 
acompanhamento, o monitoramento, o feedback, o treinamento, a avaliação e a manutenção 
da expectativa são, todos, facetas dessa gestão.   
 
Quando o acompanhamento e a gestão de riscos minimizam demais as possibilidades de 
fracasso, as pessoas não aprendem nem a fazer as coisas por si só nem a enfrentar situações 
complicadas. Por isso, o processo de desenvolvimento de lideranças precisa contemplar a 
oportunidade de passar por experiências difíceis. Desenvolver-se também é aprender a lidar 
cada vez melhor com essas experiências, com fracassos e erros, a vencer os traumas 
emocionais. Assim, constrói-se a elasticidade emocional necessária para superar problemas 
que ultrapassam nosso limite de conforto. Os riscos dos desafios podem ser gerenciados; no 
entanto, o risco real de fracasso precisa permanecer.   
 
Tarefas desafiadoras acompanhadas de gestão de riscos e a convivência com experiências 
difíceis ou de fracasso são os três elementos básicos do desenvolvimento de talentos. O 
processo de treinamento e desenvolvimento tem mais eficiência quando dá suporte a esse 
tripé. Assim, em termos práticos, o ideal é que o processo de desenvolvimento envolva 
mobilidade de funções, de disciplinas cruzadas e até experiência internacional.   
 
É fundamental, ainda, que o desenvolvimento de lideranças seja visto como um processo de 
longo prazo, que caminha lado a lado com a gestão de desempenho. Na verdade, o conflito 
entre o desempenho no curto prazo e o desenvolvimento no longo prazo é central para que o 
processo tenha eficácia.   
 
E quais são as competências necessárias para um líder? Como ponto de partida, é necessário 
definir o significado de " talento " e de " liderança " para a empresa. Isso a levará a mapear o 
conjunto de competências desejadas, o know-how e as características de personalidade que 



vão orientar os processos de seleção e desenvolvimento. Assim, essas questões não serão 
influenciadas pelas preferências pessoais dos indivíduos que estão em posições de autoridade. 
E os resultados serão mais eficazes para a empresa.   
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