


asta abrir um jornal ou assistir ao

noticiário da TV para encontrar

exemplos de dirigentes que se baseiam

exclusivamente no poder que lhes é

conferido pelo cargo que ocupam numa

hierarquia, não só para fazer com que

suas ordens sejam cumpridas, como também para auferir

privilégios, regalias e vantagens pessoais de todos os tipos.

O propósito maior desses dirigentes é fortalecer cada vez

mais seu poder para, consequentemente, obter... mais

poder! Para eles, o poder parece ser um fim em si mesmo,

realimentando-se num círculo vicioso interminável.

A tolerância para com esta forma

de exercício do poder tende a ser

cada vez menor no mundo

globalizado de hoje. Com raras

exceções, as pessoas tendem a re-

jeitar este tipo de comando e buscar,

cada vez mais, lideranças que, além

de um compromisso profundo com

objetivos maiores, tenham seu foco

na promoção do bem-estar, do cres-

cimento e da satisfação dos lide-

rados.



Houve épocas em que se pensava que um líder teria

que optar entre perseguir os objetivos da organização e

promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores.

Hoje em dia sabemos que a liderança eficaz busca integrar

ambos os aspectos: as pessoas e os resultados organizacionais.

É curioso observar que as empresas que, inclusive no

Brasil, se destacam como "as melhores empresas para se

trabalhar" estejam tam-

bém entre as mais rentá-

veis. Para nós, esta é a

demonstração inequí-

voca que a integração pes-

soas e resultados é per-

feitamente viável e não

mera declaração de boas

intenções.

O mundo dos esportes

também nos traz boas

ilustrações de como isto

pode funcionar. Sabemos

que o desempenho de um time de futebol ou de basquete

não depende exclusivamente de contarmos com grandes

talentos individuais, mas principalmente de um excelente

trabalho de equipe.

No âmbito organizacional ocorre o mesmo: faz pouco

sentido termos um excelente líder que alega não conseguir

obter resultados por depender de uma equipe fraca. Os

líderes eficazes vêem seu papel como sendo o de atingir os

objetivos através da obtenção do melhor de cada membro

da equipe, contribuindo ao mesmo tempo para que cada

membro ajude seus colegas a manifestar o que estes têm de
melhor.

Quais seriam, então, as tendências que podemos

observar no ambiente empresarial brasileiro e que, na nossa

opinião, deverão acentuar-se nos próximos anos, à medida

que o Brasil se torna mais competitivo nos mercados

globais?

A nosso ver, existe uma migração clara e irreversível,

como mostra o quadro na pá-

gina anterior.

As organizações do futuro

precisarão, cada vez menos, de

líderes poderosos (no sentido

de poder de posição), ou até

mesmo de líderes carismáticos.

Precisarão, sim, de líderes que
demonstrem alto grau de cará-

ter e integridade e que estejam

mais empenhados em ajudar

seus colaboradores a serem

bem-sucedidos no sentido pes-

soal e organizacional do que em

buscar autopromoção e van-

tagens pessoais.

O Brasil do futuro preci-

sará, cada vez mais, de líderes

que compreendam e apliquem,

na prática, o mais simples e, ao

mesmo tempo, o mais impor-

tante princípio de liderança, o

qual se define por: a verdadeira

essência da liderança consiste em

servir e não em ser servido. ••
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