
ADMINISTRAR A TENSÃO entre o desempenho e
o pessoal está no cerne do trabalho do presidente,
Uma empresa é, a um só tempo, uma organização
económica cuja sobrevivência e prosperidade de-
pendem da geração de valor superior num mercado
global inclemente e uma instituição social que in-
fluencia profundamente a vida de seus trabalha-
dores. Um número excessivo de líderes encara a
própria organização basicamente por um ou ou-
tro desses prismas. Muitos presidentes sob brutal
pressão do mercado de capitais pensam somente
no acionista — algo tão unidimensional que pode
causar desilusão entre o pessoal e a perda da ca-
pacidade de geração de valor a longo prazo. Já em
casos em que a empresa possui uma fatia superior



do mercado ou atua em mercados protegidos, a preocupa-
ção com a gente, a cultura e a herança da empresa pode
facilmente resvalar para a complacência, o foco no próprio
umbigo e a perda de vitalidade competitiva.

Há, contudo, presidentes que conseguem, sim, solucionar
a tensão entre desempenho e pessoal sem sacrificar nenhum
dos dois. Conseguem tirar proveito da energia e do compro-
misso de seus funcionários para promover mudanças que,
ainda que dolorosas e dramáticas, criam urna plataforma v

para o sucesso no futuro. Peguemos o caso de Tim Solso,
da fabricante de motores a diesel Cummins. Uma das pri-
meiras medidas que tomou ao assumir a presidência, em
2000, foi lançar um programa mundial para rearticular a
missão da empresa e reafirmar seus valores. Com seis meses
no posto, a Cummins, então altamente alavancada, topou
de frente com uma recessão que pegou todo o primeiro
semestre de 2003. A demanda em seus principais mercados
caiu 72%. Para garantir a sobrevivência da empresa, Solso e
a equipe decidiram que seria preciso uma cirurgia radical.
Fecharam a fábrica original da Cummins em sua cidade de
origem (Columbus, Indiana), reestruturaram a divisão de
motores de caminhão e demitiram parte considerável da
força de trabalho.

Aceitar a demissão de colegas de velha data é difícil para
trabalhadores de qualquer empresa, incluindo a Curnmins.
Mas, já que Solso tinha criado energia em tomo da missão e
dos valores da empresa, o pessoal estava pronto para investir
na própria recapacitação e para liderar o desenvolvimento
de novos produtos e serviços — e isso durante os cortes na
folha. Solso e equipe mobilizaram a força de trabalho res-
tante para apoiar a mudança estratégica da empresa — cujo
foco agora seriam as áreas menos cíclicas de distribuição e
serviços, reduzindo a probabilidade de mais demissões no
futuro. Solso explorou o velho compromisso da Cummins
com o meio ambiente e sua consequente tarimba em dispo-
sitivos de controle de poluição para gerar uma fonte distin-
tiva de vantagem competitiva. Resultado? Ao final de 2007 o
faturamento da Cummins mais do que dobrara, enquanto o
lucro líquido e a cotação das açòes haviam mais do que quin-
tuplicado de valor. Os quadros da empresa tinham crescido

em mais de um terço e a força de trabalho estava fortemente
comprometida com a nova estratégia.

Solso não está sozinho. Nos últimos anos, fizemos uma
extensa pesquisa sobre estratégias e práticas de líderes que
erguem organizações caracterizadas por altos níveis de com-
promisso — do pessoal e com o pessoal — e por altos níveis
de desempenho. É o que chamamos de empresa de alto com-
promisso e alto desempenho (HCHP, de high-commitment
e hígh-performance). Para achar essas empresas, entrevis-
tamos gente em firmas de recrutamento de executivos,
consultamos trabalhos académicos, cases de faculdades de
administração e artigos na imprensa; conferimos comuni-
cados públicos de empresas; analisamos rankings como o
de "melhores empresas para se trabalhar"; e entrevistamos
membros de nossas redes internacionais de académicos e di-
rigentes empresariais. Só aceitávamos uma empresa quando
várias fontes confirmavam o alto grau de compromisso da
organização para com o pessoal — e vice-versa. O passo
seguinte foi checar dados financeiros e deixar na amostra
apenas aquelas cujo desempenho superou o das demais do
mesmo grupo durante o mandato do presidente. No final,
entrevistamos os presidentes — antigos ou atuais — de 22
organizações na Europa e na América do Norte. Essas em-
presas estão listadas no quadro "Presidentes de alto compro-
misso e alto desempenho".

Este artigo gira em torno de duas questões centrais em
nossa pesquisa: como esses líderes conseguiram conciliar a
inevitável tensão entre a busca de alto desempenho e o desejo
de erguer uma instituição sustentável de alto compromisso?
O que permitiu que promovessem as mudanças drásticas
que a empresa exigia — e ao mesmo tempo conquistassem o
apoio e o compromisso dos indivíduos mais atingidos?

Resolva a tensão entre pessoal e desempenho
Todo presidente com quem falamos sabia que a empresa
precisava atender à intensa exigência de desempenho da
parte de investidores. Se não se sair bem com os investidores,
"todos os demais públicos perdem relevância, pois [a em-
presa] está morrendo", disse um presidente. "Só resta saber
com que rapidez."
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Mas esses executivos eram motivados por muito mais do
que sucesso financeiro. Muitos tinham passado o grosso da
carreira administrativa na empresa então sob seu comando.
Todos — tanto os formados dentro da empresa quanto os tra-
zidos de fora — sentiam uma responsabilidade pessoal como
guardiões do futuro da organização. É como explicou Leif
Johansson, da Volvo: "Para mim, o trabalho na organização
tem um espírito, tem valores, tem um propósito que trans-
cende o mero ganho financeiro. Esse espírito não termina
comigo; será passado para a geração seguinte". Ed Ludwig,
da Becton, Dickinson, falou sobre a motivação mais pessoal
que leva esse tipo de executivo a erguer grandes empresas:

"Ser presidente é como responder a um chamado para levar
a organização a um ponto melhor do que aquele no qual ela
estava", disse. "Talvez seja minha formação católica, conser-
vadora (...). O esforço nunca é demais. A mãe está sempre ali,
dizendo que você pode fazer ainda melhor."

Essa busca de um desempenho superior nem sempre foi
fácil. Em muitos casos, exigiu que esses líderes tomassem
medidas extraordinariamente ousadas, nada convencio-
nais. Jorma Ollila, da Nokia, vendeu outros negócios da em-
presa e apostou todas as fichas em telefones celulares. Alan
Parker, presidente da Whitbread, vendeu a rede Marriott
Hotel, que ele próprio erguera, para se concentrar em duas
operações centrais de alto crescimento: Premier Inn e Costa
Coffee. Na Volvo, Johansson desfez-se de uma das jóias da
coroa da indústria sueca ao vender a divisão de automóveis
para a Ford.

Praticamente todo presidente da amostra enfrentou o de-
safio de promover grandes mudanças estratégicas e culturais.
Diferentemente de muitas empresas na América do Norte e
no Reino Unido, contudo, as situadas na Europa continental
e na Escandinávia — seja devido a uma gestão melhor, seja
devido à pressão menos intensa de acionistas — em geral
conseguiram evitar grandes enxugamentos.

Esses presidentes achavam que suas medidas eram uma
afirmação — e não rejeição — da competência e dos valo-
res fundamentais da empresa. É corno explicou Ollila, da
Nokia: "Tinha uma dupla missão: garantir que todos tives-
sem a oportunidade de realizar o potencial daquilo que ha-
via em nosso negócio, em primeiro lugar. E, em segundo,
precisávamos nos desfazer de operações que não cresciam
— cabos, televisores etc.".

Um presidente, ao refletir sobre a dolorosa tarefa de elimi-
nar milhares de empregos na Europa e nos Estados Unidos,
observou que a decisão garantiu a competitividade futura
da empresa e abriu milhares de oportunidades de emprego
para a população de países em desenvolvimento. Embora a
decisão tenha sido difícil, o executivo acabou concluindo que
a medida condizia com seus valores fundamentais — e com
os da empresa —, já que "as pessoas que estamos contratan-
do hoje na índia têm, aos olhos de Deus, o mesmo valor que
aquelas que trabalham em nossa cidade de origem".
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Promova o equilíbrio
A legitimidade para traçar um caminho tão radical não é
conferida só pelo cargo; deve ser conquistada. O presiden-
te que dá por certo o compromisso do pessoal corre o risco
de destruir o tecido social da organização — pois enquanto
vai para uma direção, o resto da organização segue para-
do ou, pior, toma o rumo oposto. Já o chamado líder HCHP
— graças ao intenso, focado e obstinado envolvimento di-
ário com o pessoal e as operações — consegue manter o
equilíbrio. De modo quase pessoal, estabelece o elo entre
aqueles que fazem o trabalho e o desempenho que se espe-
ra da empresa.

Para tanto, os presidentes que estudamos combinavam
quatro estratégias. Primeiro, apostavam na abertura e na
verdade nua e crua para conquistar a confiança da organi-

cortados". Naturalmente, a vantagem da honestidade é que
as pessoas ficam mais inclinadas a acreditar em algo positivo
que o líder diga. Leighton prosseguiu: "Se digo que algo 'está
dando certo', eles sabem que está funcionando".

Essa honestidade incluía o reconhecimento das falhas
do próprio presidente. Quando assumiu a presidência da
Becton, Bkkinson, Ludwig criou uma força-tarefa com
gerentes de confiança para conduzir entrevistas abertas
CQm executivos importantes sobre os desafios diante da em-
presa. Ludwig disse que ele e sua alta equipe queriam "reunir
certa energia em torno da brutal realidade". Quase no to-
po da lista de barreiras estratégicas estava a pane na imple-
mentação de um grande projeto da SAP — projeto que o
próprio Ludwig lançara em seu posto anterior, de diretor
financeiro. "Foi a primeira e mais brutal das coisas que tive

zação. Segundo, buscavam um envolvimento profundo com
os funcionários, com quem interagiam de modo direto e
pessoal; trabalhadores em empresas que estudamos tinham
um contato particularmente próximo Com o presidente e
raramente ficavam surpresos ao encontrá-lo. Terceiro, tendo
ganhado legitimidade e confiança, esses presidentes conse-
guiam mobilizar o pessoal em torno de uma pauta focada.
Por último, embora fossem indivíduos muito fortes, esses
altos dirigentes sabiam que só iriam triunfar como parte de
uma equipe de liderança empenhada, e dedicavam conside-
rável esforço a cultivar a capacidade coletiva de liderança da
empresa. Vejamos cada item desses em detalhe.

Conquistar confiança. Os presidentes com quem falamos
eram de uma incrível abertura na hora de partilhar infor-
mações com todas as partes interessadas (e delas receber
feedback) — do conselho de administração ao pessoal da
linha de frente. Essa abertura produzia um senso de reali-
dade compartilhada e confiança que permitia a esses líderes
alinhar todos em torno de um novo caminho. Quando per-
guntamos a Allan Leighton como ele cultivava a confiança
na força de trabalho da empresa britânica de correios, a
Royal Mail Group, sua resposta foi simples: "Dizendo a ver-
dade. Nunca iludo as pessoas. Se digo que algo 'é uma por-
caria', todo mundo sabe que é ruim. Se digo 'vamos cortar
30 mil empregos', todos sabem que 30 mil empregos serão

de enfrentar", disse. "Tínhamos [investido] centenas de mi-
lhões naquele projeto. Minha marca estava por toda parte."
Ludwig reconheceu publicamente que o programa tinha
falhas e que boa parte da responsabilidade era sua. Ele e
equipe suspenderam o projeto por nove meses para sanar os
problemas identificados. Relançado, o programa é hoje uma
das bases do sucesso da empresa.

Envolver-se com a organização. Embora uma parte cen-
tral do trabalho de todo presidente seja a comunicação, esses
líderes vão a extremos para garantir que toda sua comuni-
cação com o pessoal seja direta, sem mediadores. Leighton,
dos correios britânicos, é um bom exemplo. Já visitou, em
pessoa, mais de metade das 1.600 agências do país. Sempre
que vê um carteiro entregando correspondência, pára para
conversar. Além disso, Leighton e sua equipe mantêm uma
conta de e-mail, a Ask Allan, que recebe cerca de 200 mensa-
gens por dia — e todas recebem uma confirmação de recebi-
mento em 15 minutos e uma resposta completa em até sete
dias. Por último, de três em três meses o presidente reserva
três dias para se reunir com todos os gerentes de agências
— cerca de 350 gerentes participam por vez, e não há pauta
predefinida. Leighton nos disse: "Se você crê, como eu, que
quem realmente sabe das coisas é quem faz o trabalho, você
dedica seu tempo a esse pessoal. Não dedique seu tempo a
toda aquela pieguice no meio".
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Para conquistar a confiança de todos, no entanto, o líder
precisa mostrar que realmente se preocupa com eles. Russ
Fradin, da Hewitt Associates, fazia questão de que a gerên-
cia tomasse parte em todo corte na folha aplicado à força
de trabalho. Se cortava em 5% o número de postos na linha
de frente, por exemplo, Fradin buscava enxugar proporcio-
nalmente a gerência — da base até a ala executiva. O fato
de os gerentes dividirem o fardo deixava claro que todos
estavam no mesmo barco. Fradin explicou: "O pessoal no t

call center é tão importante quanto o pessoal da cúpula exe-
cutiva". Em outras palavras, Fradin mostrou que realmente
respeitava todos — que todos tinham direitos, que a vida de
todos era importante.

Manter foco e coerência de propósitos. Estabelecer re-
lações de confiança e um contato direto era uma condição
necessária, mas não suficiente, para transformar essas firmas
em instituições de alto compromisso e alto desempenho. Em
muitos casos um presidente tinha de superar anos de inér-
cia institucional e recursos organizacionais limitados para
competir satisfatoriamente num mercado em transformação.
Doug Conant, da Campbell Soup, disse: "Não dá para resol-
ver um problema causado por seu comportamento só com
palavras. É preciso começar a agir de outra forma". Mudar
o comportamento de milhares de pessoas para alinhá-lo a
novas exigências competitivas requer foco e coerência de
propósitos extraordinários. Tim Solso, da Cummins, perce-
beu logo no início da transformação da empresa que poderia
promover, no máximo, duas grandes iniciativas de mudança
por vez. Acabou entendendo a necessidade de "escolher uma
ou duas coisas e investir nisso por quatro ou cinco anos".
Disso, concluiu, "boas coisas virão".

Além disso, esses presidentes descobriram que, uma vez
definidas as áreas a serem focadas, é preciso martelar o ponto.
Vai Gooding, presidente da BUPA, explicou: "É preciso [repe-
tir] até cansar. O cliente é a coisa mais importante, já disse
isso centenas de vezes. Reforçar e dar continuidade à direção
é a verdadeira função do presidente". O foco inarredável num
punhado de mensagens cruciais ajuda o pessoal a manter o
prumo em organizações grandes e complexas e em mercados
em rápida transformação.

Cultivar a capacidade coletiva de liderança. Um líder de
alto compromisso e alto desempenho atinge um equilíbrio
delicado na liderança. Por um lado, exerce um forte papel
pessoal na definição da pauta da empresa. Por outro, entende
que precisa cultivar a capacidade de liderança da organiza-
ção. Muitos dos presidentes que entrevistamos ficavam visi-
velmente irritados quando o foco de nossas perguntas era
sua própria pessoa. A crença na liderança coletiva era par-
ticularmente visível em nossas entrevistas com presidentes
fora do Reino Unido e da América do Norte (uma análise de
conteúdo das entrevistas revelou que o pronome "eu" apare-
cia mais em entrevistas com britânicos e norte-americanos,
enquanto nas conduzidas no restante da Europa o "nós" era

mais comum). Contudo, todo presidente entrevistado tendia
a diminuir a importância de sua contribuição pessoal para o
progresso da empresa.

Além disso, esses presidentes sublinhavam o modo como
estilos e abordagens de liderança de outros indivíduos com-
plementavam os seus. Um deles explicou que, por uma ten-
dência natural, demorava a agir para solucionar problemas
isolados de desempenho. Logo, aprendera a confiar na avalia-
ção que sua equipe central fazia de decisões cruciais de pes-
soal. Um outro contou como colegas de longa data o haviam
ajudado a reconhecer e a corrigir um ponto cego estratégico.

Cultive um propósito comum
Manter um equilíbrio, mesmo com todo o empenho do
mundo da parte do presidente, será impossível se a empresa
toda não tiver um propósito comum. Chegar a essa visão
coletiva é particularmente difícil em empresas diversas, glo-
balizadas. É muito mais fácil ter um propósito único quando
a empresa tem uma base geográfica pequena e uma força
de trabalho homogénea. Com efeito, muitas empresas de
HCHP — Bang & Olufsen, Cummins, Herman Miller, IKEA,
Nokia e Timken — foram fundadas em zonas interioranas e
possuem uma longa história de forte compromisso com seus
trabalhadores e com a comunidade local. Mas seus presiden-
tes sabem que, num mercado mundial hipercompetitivo, a
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velha fórmula para cultivar o compromisso, a comunidade
e o propósito comum — fundada no emprego vitalício e em
semelhanças étnicas e culturais — já não é suficiente.

Para conseguir alinhar uma empresa cada vez mais diversi-
ficada e global, líderes de HCHP faziam considerável esforço
para conceber um propósito comum que exercesse apelo
emocional sobre o pessoal. Esse propósito comum trazia, em
seu cerne, uma promessa tripla: a empresa ajudaria o pessoal
a erguer um mundo melhor, exibiria um desempenho do
qual todos poderiam se orgulhar e criaria um ambiente no
qual pudessem crescer. Executivos de HCHP faziam de tudo
para honrar essa promessa, pois sabiam que cada parte agre-
gava valor para a empresa como um todo — além de servir de
forte motivador para os indivíduos nela inseridos.

Um mundo melhor. Agir como boa cidadã contribui para
a marca e a reputação da empresa e, em geral, facilita a con-
dução de negócios em países e culturas distintos. Isso posto,
o compromisso dos presidentes de HCHP com a cidadania
empresarial era movido por muito mais que um mero in-

Um desempenho que traz orgulho. A maioria dos líderes
de HCHP descobriu que "ninguém vai se sentir realizado
numa organização que não tenha, sabidamente, um alto de-
sempenho", como colocou Walker, da Herman Miller. Quem
é bom quer trabalhar com outros indivíduos de desempenho
estelar. Presidentes de alto compromisso e alto desempe-
nho também perceberam que, para honrar reiteradamente
as promessas feitas ao mercado financeiro e ao conselho de

, administração, era essencial que todos os níveis da hierarquia
prestassem contas do desempenho. Para tanto, uma série de-
les se empenhou em fortalecer os sistemas de desempenho
e gestão de talentos. O desafio de acentuar o foco no desem-
penho foi maior em algumas das empresas conhecidas, desde
sempre, como movidas a valores. Na Cummins, por exemplo,
Solso teve de buscar uma maneira de abandonar a cultura
de empresa "que fazia o melhor que podia" — e na qual o
pessoal achava que bastava ser inteligente e trabalhar duro e
fazer o melhor que pudesse — e adotar a cultura da empresa
onde todos "acreditavam que realmente era preciso cumprir

teresse em fortalecer a reputação externa da empresa. Um
presidente desses sabe que ser parte de uma organização que
ajuda a criar um mundo melhor desperta o compromisso e
a energia do pessoal. Na Herman Miller, Brian Walker des-
cobriu que os relatos de funcionários sobre o trabalho feito
na comunidade — como o de 20 colegas que foram à índia
erguer uma escola com dias de férias doados por colegas, ou
o do esforço coletivo com um parceiro criativo para cons-
truir uma empresa têxtil que coletasse e armazenasse energia
solar para uso em países em desenvolvimento — serviam
tanto para energizar o pessoal como para atrair profissionais
de talento em busca de um sentido maior de propósito e
contribuição no trabalho. No Standard Chartered Bank, o
presidente, Peter Sands, descobriu que mobilizar o banco
todo numa campanha de prevenção da cegueira que ajuda-
ria mais de um milhão de pessoas serviu para elevar o grau
geral de ambição da empresa. Segundo Sands, indivíduos de
toda a organização perceberam que "com a concentração de
recursos, com foco e com ambição, nada mais (...) é possível
obter o mesmo tipo de resultado nos negócios".

as metas de desempenho assumidas". Mas, ao migrar para a
meritocracia, o que importava, para esses presidentes, eram
os resultados em toda uma série de indicadores exigidos para
a construção de uma grande empresa, e não só o desempe-
nho financeiro. Na IKEA, que emprega 110 mil pessoas, todo
líder — do presidente ao pessoal das lojas — é informado,
pelos subordinados, se está respeitando os valores e os prin-
cípios de gestão da empresa.

Oportunidades para crescimento. A proposta de valor
do alto compromisso e alto desempenho traz, em seu bojo, a
oportunidade de realização do potencial pessoal e profissio-
nal de cada indivíduo. É como disse Russ Fradin, da Hewitt
Associates: "Ninguém se empolga com redução de custos ou
eficiência de capital, nem com recompra de ações. As pessoas
querem um trabalho que seja gratificante e que as empolgue.
E [nosso pessoal] se empolga porque temos as iniciativas cer-
tas de crescimento para eles". A maioria dos líderes que entre-
vistamos encarava a criação de oportunidades para o pessoal
corno um de seus papéis mais importantes. Em muitos casos,
esses presidentes agiam como mestres e mentores da geração
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seguinte de líderes — em programas de desenvolvimento
por eles próprios projetados. Além disso, passavam dias em
reuniões de avaliação de pessoal, de modo que sabiam onde
estavam os talentos em todos os níveis da organização. Esta-
vam dispostos a passar por cima da hierarquia para empregar
profissionais de alto potencial como recurso para promover
mudanças e liderar iniciativas de crescimento. Peter Sands,
do Standard Chartered, disse: "Com todas as oportunidades
que temos, a única limitação é saber quem vai dominar a
bola e sair correndo com ela". Anualmente no banco, toda
unidade operacional faz um exame estratégico do pessoal
— confere a saúde e a diversidade do acervo de talentos e atu-
aliza planos de sucessão para cargos importantes. O próprio
Sands monitora os altos executivos do grupo. Tem anotado,
na agenda, o aniversário de todos os integrantes da equipe e
parabeniza cada um por e-mail na data. Se pertinente, per-
gunta ao indivíduo corno vai a adaptação a um novo cargo ou
se sente a necessidade de um novo desafio.

Mantenha a perspectiva
Por algum motivo, o líder de alto compromisso e alto desem-
penho parece suportar bem a tensão de conciliar incessantes
exigências do mercado com seu papel de condutor do pes-
soal. Cumprir a missão maior, derrotar estrondosamente as
concorrentes no mercado e manter um contato direto com
os funcionários são coisas que nitidamente energizam esse
líder. Mas a maioria dos presidentes de empresa exibe esses
traços. O que distingue um líder de HCHP é sua capacidade
de manter o trabalho em perspectiva. Qual o segredo?

Primeiro, embora muitos tenham dito que sua relação com
os integrantes da cúpula executiva era de grande camarada-
gem, havia o cuidado de manter um distanciamento pessoal
suficiente para evitar favoritismo. Era algo particularmente
difícil para quem já trabalhava na empresa antes de assumir
o comando. Esses presidentes viram que talvez fosse preciso
tomar decisões difíceis de pessoal — para o bem da empresa
— relacionadas a colegas com quem partilhavam décadas de
experiência.

Segundo, apesar das longas horas passadas no trabalho,
um líder de HCHP fazia considerável esforço para manter
uma vida plena fora do trabalho. Muitos dos presidentes se
envolviam profundamente com a família e a comunidade e
diziam que isso permitia que mantivessem a perspectiva no
trabalho. Russ Fradin, da Hewitt Associates, se empenha para
manter a relação próxima com a mulher e os filhos, apesar
das longas horas de trabalho e das constantes viagens. Fradin
explicou: "Você encontra um jeito de integrar tudo", ainda
que isso signifique despertar às 4h3O na costa leste dos EUA
para falar com o filho — de idade universitária e hábitos
noturnos — que está encerrando o dia na costa oeste do país.
"Tem sempre um Fradin acordado em algurn lugar do mundo",
brincou o executivo. Outro presidente falou da importância
de se sair bem no "teste do café da manhã do sábado". Ou

seja, conseguir explicar à mulher e aos filhos, durante aquela
refeição, o que vem fazendo no trabalho — de um jeito que
todos achem tanto lógico corno inspirador.

Por último, senso de humor sempre ajuda. Um líder de
HCHP tende a não exagerar a importância de sua pessoa ou
de sua posição. Allan Leighton explicou: "Sou um cara comum
que não decidiu que ia ser o presidente da Royal Mail ou um
empresário de sucesso. Acho que sou exatamente a mesma
pessoa que era quando tinha 17 anos, no que diz respeito
àquilo que vai por minha cabeça e à maneira como encaro
as pessoas e me comunico com elas. Obviamente, a imagem
que os outros fazem de mim é outra. Ninguém nunca diz 'E aí,
Allan, tudo bem?'. A reaçào típica, quando apareço, é Th, lá
vem o chefe'. O que faço é ir puxar papo. Meus interlocutores
fazem alguma brincadeira, e eu respondo com outra".

Como um líder de alto compromisso e alto desempenho con-
segue administrar a tensão entre o pessoal e o desempenho?
No final, a resposta está não só naquilo que esses líderes fa-
zem, mas em como fazem seu trabalho. Para esses executivos,
localizar e manter o centro moral e estratégico da empresa
num mercado competitivo é urna missão e uma arte, não um
problema de engenharia. Devido ao compromisso fervoroso
com o pessoal e com a conquista de um desempenho superior,
esses dirigentes não fazem as concessões que a maioria dos
presidentes faz. Levam a empresa a se concentrar mais do
que as concorrentes no mercado e na realidade, ao mesmo
tempo reforçando os valores centrais da organização. Empe-
nham-se para garantir o desempenho no curto prazo, mas
investem pesado em recursos organizacionais e de liderança
a longo prazo. Trabalham para aumentar a diversidade nos
quadros, mas reafirmam o propósito comum de toda a em-
presa. Esses executivos erguem o futuro trimestre por trimes-
tre. Por se recusarem a ceder em qualquer uma dessas metas,
descobrem soluções poderosas e integradoras para tensões
fundamentais da gestão — tensões que outros líderes não
raro evitam. E, com isso tudo, erguem grandes empresas.
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review, p. 40-47, Julho. 2008.




