


O primeiro passo é admitir que a independência de ges-

tão e a busca por diferenciais são demandas emergentes

nos meios corporativos. A partir dessas premissas, é ca-

minhar firme para o novo horizonte empresarial.
Essas e outras conclusões afloraram no 4aWorkshop Interativo do LI-

DEM - Grupo de Mulheres Líderes Empresariais, realizado na sede

paulista do banco HSBC. O encontro concentrou-se nas tendências da

liderança para o século 21 e surpreendeu pela forma objetiva como des-

montou antigos mitos da governança corporativa.

Ficou claro, por exemplo, que a tentativa de se promover qualidade de

vida no ambiente profissional por meio da simples padronização de al-

guns programas especiais não representa, necessariamente, a solução

para fazer funcionar a engrenagem da satisfação pessoal - a mesma que

produz maior produtividade.

Segundo especialistas presentes ao Workshop, a resposta para o anseio

de uma empresa pelo crescimento pode residir em mudanças mais subs-

tantivas, que envolvam paradigmas de organização e estilo de gestão.

Mas tomar a iniciativa correta - no rumo do sucesso - dependerá sem-

pre da liberdade que obtenhamos para agir de forma transparente. Isso,

sim, conduzirá, fatalmente, à felicidade no local de trabalho.

Representar um papel pode ajudar a alcançar o comando de uma or-

ganização, mas não a permanência nesse posto, ou uma continuidade

de resultados.
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O Workshop do LIDEM - denominado Redefinin-

do as Lideranças do Século 21 - contou com a par-

ticipação de Maria Giuliese, psicóloga e consultora

da Lens & Minarelli, e de George Brough, diretor

de desenvolvimento organizacional da Caliper Es-

tratégias Humanas.

Maria Giuliese lida com profissionais de alto escalão

que foram dispensados de suas funções e investiga

as alternativas do mundo corporativo. Em seu livro

Desenhando o Futuro - Transições de Vida e Carreira,

ela relata casos verídicos de executivos que enfrenta-

ram - ou enfrentam ainda - a difícil experiência da

demissão.

Segundo a especialista, pesquisas realizadas com em-

presários de grandes companhias mundiais consta-

taram a existência de um tipo de executivo padrão.

"Os argumentos para escolha da profissão e dedicação

dispensada ao trabalho, muitas vezes, se repetiam em

respostas pré-concebidas", revelou Maria. O que res-

saltava a tendência do executivo de colocar o profis-

sional à frente do pessoal.

Segundo a consultora, o líder é o intérprete da rea-

lidade; por isso, é essencial que ele seja inteligente e

honesto com suas convicções. "Você tem de estar apai-

xonado pelo que faz", recomenda Maria, "se assumir

como é, e se divertir".

Narcisismo e paranóia saudáveis são, de acordo com
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esse raciocínio, elementos primordiais para a conquista de

autonomia e segurança de gestão. "Narcisísmo saudável sig-

nifica confiar em si mesmo, no sentido de estabelecer uma

distância mínima da opinião alheia", explica a especialista.

"E um pouco de paranóia faz olhar além da realidade, ler

nas entrelinhas", acrescenta.

QUALIDADE DE VIDA
O encontro do LIDEM evidenciou que a preocupação dos

executivos com a qualidade de vida dentro das corporações

vem crescendo. Prova disso são os sucessivos projetos das

companhias de investimento em programas coletivos que

visam a atrair e unificar os funcionários.

A diretora executiva do banco HSBC, Sylvia Coutinho, lem-

brou a iniciativa do maior site de buscas da internet, o Goo-

gle, de criar um day off para seus funcionários.

Nesse campo, Maria Giulíese é, contudo, prudente. Ela ob-

serva que o conceito de qualidade de vida é muito subjetivo

para ser tratado de modo comum. "As pessoas querem mais

espaço para serem elas mesmas e produzirem no ritmo de-

las", diz. E compara a relação corporações/funcionários com

o relacionamento entre mãe e filho.
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Maria cita o processo que resume

como o "desmame dos executivos".

E explica: "Se a empresa segura seus

talentos por muito tempo no seio da

empresa, sem dar espaço para realiza-

rem seus projetos, eles atrofiam e não

conseguem crescer e caminhar sozi-

nhos, nem dirigir suas habilidades em

favor da empresa".

ESTILOS
Após realizar estudos com base no per-

fil do empresário brasileiro, o consul-

tor George Brough traçou um paralelo

entre os estilos de gestão masculino e

feminino. E garante que aliar a pers-

pectiva mais intuitiva e emotiva das

mulheres à praticidade dos homens é

a melhor estrada para o sucesso.

"As mulheres conseguem olhar deta-

lhes que nós, homens, não percebe-

mos. Além disso, têm a incrível carac-

terística de dominar diversos assuntos

ao mesmo tempo", ressalta.

Com 20 anos de experiência em em-

presas nacionais e multinacionais líde-

res em produção e no desenvolvimen-

to de profissionais, Brough ministra

cursos e treinamentos. Na seqüência

do Workshop, ele organizou uma di-

nâmica de grupo sobre ações de trans-

formação, amparado na tendência

do QStorm - questionário de apoio

aplicado nas reuniões de grandes em-

presas. "O modelo de brainstorm não

propõe eficiência porque são idéias

com julgamentos prévios", explica o

consultor, "lá o QStorm, baseado em

perguntas, estimula a reflexão coletiva

em torno das idéias", justifica.

Criado em 2007, o LIDEM já reúne

50 empresas e cerca de 100 executi-

vas. Chieko Aoki, presidente da rede

de hotelaria Blue Tree Hotels, dirige

o Grupo de Mulheres Líderes Empre-

sariais.

A pauta do Grupo para este ano pre-

vê a discussão de soluções estratégi-

cas para a consolidação da liderança

feminina, com base nas questões da

Carta da Terra. O documento, lança-

do pela Organização das Nações Uni-

das, define como meta um somatório

de forças para gerar a sociedade sus-

tentável global - baseada no respeito

pela natureza, nos direitos humanos

universais, na justiça econômica e em

uma cultura da paz. F
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