
S BONS LIVROS DE GESTÃO

e escritos por profissio-
nais bem-sucedidos ge-
ralmente relacionam diver-

sas qualidades que o líder deve ter para
admin i s t r a r com sucesso as
corporações. A lista das característi-
cas, algumas óbvias e ditadas pelo bom
senso, e outras nem tanto, vem cres-
cendo na medida em que o universo
corporativo se transforma. Há déca-
das, pouco mais se exigia de um líder
do que inteligência, habilidade com os
negócios e conhecimento do ramo. O
mundo, no entanto, tornou-se mais
complexo e as empresas querem ver-
dadeiros líderes, e não mais aquele "che-
fe" do passado que ficava dando or-
dens atrás de uma escrivaninha.

A globalização, por exemplo, im-
pôs que o executivo tenha uma visão
mais ampla do negócio, do mercado e
do próprio mundo. Antes, bastava que
operasse na esfera do conhecido - ou
seja, dominasse as operações e ativi-
dades que se realizavam dentro dos
muros de sua fábrica e de seu escritó-
rio. Hoje, os líderes devem ter tam-
bém a capacidade para trabalhar com
o desconhecido, com as ambigüidades,
fora da zona de conforto.

A atuação global também aumen-
tou os riscos, em todos os aspectos.
As empresas lidam com diferentes le-
gislações, economias e culturas, o que
exige do líder conhecimento das diver-
sas realidades e, sobretudo, flexibili-
dade para adaptar-se à diversidade.
Nesse particular, a capacidade de co-
municação tornou-se uma qualidade
imprescindível.

Nas empresas do passado, com di-
versos níveis hierárquicos, havia uma
grande distância entre os líderes e os
"stakeholders", como funcionários, for-
necedores e clientes. Esses públicos ga-
nharam mais força e poder na socieda-
de moderna, o que obrigou as cor-
porações a ampliar e fortalecer os ca-
nais de comunicação c colocar seus líde-
res na linha de frente.

Um dos exemplos mais visíveis e
curiosos no caso brasileiro foi a ação que
a Ford do Brasil empreendeu para re-
conquistar os clientes usando o então
presidente da montadora, A n t ô n i o
Maciel Neto, como garoto propaganda.
É comum, por exemplo, o CEO fazer
"road shows" para ganhar ou fortalecer

a confiança dos acionistas. Tão logo as-
sumiu a presidência do Santander no
Brasil, o colombiano Gabriel Jaramillo
fez um tour pelas agências do banco para
olhar os func ionár ios nos olhos e
comprometê-los com os objetivos da
instituição, que acabava de comprar o
Banespa. Vale lembrar também o exem-
plo do saudoso comandante Rohm, que
costumava recolher os cartões de em-
barque e cumprimentar pessoalmente os
passageiros da TAM. Nos principais lan-
çamentos de produtos, Steve Jobs, da
Apple, e Bill Gates, da Microsoft, atuam
como verdadeiros showmen para sedu-
zir os consumidores.

Esses e muitos outros casos, mais
do que ações de marketing, mostram
que os líderes devem suar a camisa e
gastar a sola do sapato para se comuni-
car com seus "stakeholders" (todas as
pessoas envolvidas no processo). O exe-
cutivo não pode ser mais aquele chefe
enclausurado no "bunker" tia empresa
disparando ordens por e-mails.

A globalização impôs novas exigên-
cias para os líderes, além do conhecimen-
to de gestão, da capacidade de inovar,
de se adaptar de forma rápida e eficien-
te à nova realidade e de prever cenários
c o futuro. Outro grande desafio é tra-
balhar com times de diversos países,
multiculturais, e criar relacionamentos
e a l ianças estratégicas ao redor do
mundo que ajudem a desenvolver os
negócios.


