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Desenvolvimento de lideranças, gerências e gestão são, com pouca dúvida, os temas mais 
importante das agendas de treinamento das universidades corporativas ou dos RHs das 
organizações. É a prioridade do momento, uma verdadeira "epidemia" que retrata a 
preocupação com o futuro das carreiras dos profissionais e dos negócios. São tantas as 
diferentes características e/ou competências dos líderes e gerentes nas corporações, que as 
pessoas têm muita dificuldade em saber quem é quem na liderança da empresa. Em muitas 
situações, fica até difícil saber quem realmente tem a responsabilidade para as mais diferentes 
situações e tomadas de decisões. Para escaparmos de eventuais modismos, fomos buscar no 
Aurélio as duas principais definições de líder que estão relacionadas ao mundo dos negócios: 

1. Indivíduo que chefia, comanda e/ou orienta em qualquer tipo de ação empresa ou linha de 
idéias; 

2. Guia, chefe ou condutor que representa um grupo, uma corrente de opinião, etc. 

Já para gerente/gestor, encontramos: 

Quem gere ou administra negócios, bens ou serviços; (entende-se aqui qualquer tipo de 
serviço, como produção, marketing, projetos, etc.);  

Para que possamos entender melhor o papel das lideranças em uma empresa, é importante 
não esquecermos que as organizações só funcionam com regras, procedimentos e normas 
alinhadas com a sua missão, visão e valores. Entretanto, quando são confrontadas com um 
estado de caos (por exemplo, a introdução de uma medida de governo que mude radicalmente 
o cenário do mercado), necessitam que o seu corpo diretivo tenha capacidade de achar 
soluções de sobrevivência para a empresa, mesmo tendo que, para isso, quebrar regras pré-
estabelecidas. Além destas observações, devemos considerar ainda o fato das organizações 
estarem num processo de inserção cada vez maior no contexto do desenvolvimento 
sustentável, onde ao lado da dimensão econômica a responsabilidade sócio-ambiental assume 
um papel cada vez mais fundamental para a sua sobrevivência. Não é mais aceitável agir-se 
localmente sem pensar globalmente. 

Quando passamos a olhar esta atual fase do mundo empresarial, os dirigentes de sucesso e 
todas as vocações, características, competências e habilidades tradicionalmente listadas por 
muitos autores de forma antagônicas para os líderes e os gerentes respectivamente, 
concluímos que é chegada a hora de trocarmos o "OU" pelo "E". As empresas precisam de 
líderes que sejam gerentes e de gerentes que sejam líderes. Ou seja, está na hora de termos 
"lidestores". Pessoas que somem ao máximo possível, por exemplo, a criatividade de um líder 
com a eficiência de um gestor. Ou ainda, pessoas que saibam planejar como um gestor mas 
tenham a visão do todo como um líder.  

Quais seriam então as características mais latentes dos "lidestores" ? Talvez a que desponte 
como uma das mais importante seja trabalhar com a cabeça e o coração, conforme os cenários 
forem exigindo trabalhos com mais ciência ou arte. A ética, o caráter, assumir e ter 
responsabilidade conforme as dimensões do conceito de desenvolvimento sustentável e ter 
estabilidade emocional, mesmo no caos, são fundamentais. Ouvir, orientar, dar feedback, 
delegar, corrigir, tomar decisões, motivar, trabalhar em e com equipes, dedicar-se para o 
sucesso do todo e de todos, desenvolver as pessoas e ter talento social surgem como mola 
propulsora advinda da liderança e gerência e voltada para um resultado global. Planejar, ter 
intuição, controlar, ter sensibilidade, cuidar dos detalhes, ter visão holística, cuidar dos 
processos, ter dedicação ao coletivo, aprender a aprender, aprender a aprimorar, aprender a 



re-aprender, aprender a recomeçar, aprender a ensinar, fomentar a melhoria contínua, 
desenvolver a percepção, cuidar dos clientes, gerir projetos e inovar são complementaridades 
que transformam líderes e gerentes em "lidestores". 

Neste mundo cada vez mais complexo, onde os desafios se avolumam e globalizam todos os 
dias, não é mais possível pensar e agir de forma segmentada. É preciso somar conhecimentos, 
habilidades e motivações. É preciso usar todos os sentidos e todo o potencial do nosso 
cérebro. Quando olhamos ao nosso redor é fácil identificar pessoas que são claramente líderes 
e péssimos gestores. Assim, como podemos reconhecer os fantásticos tocadores de projetos, 
comandando centenas de pessoas, sem a mínima sensibilidade de liderança. Quem tiver 
tendências apenas para um dos lados precisa urgentemente buscar desenvolver o outro.  

As empresas claramente precisam de "lidestores", pois só estes conseguirão conduzi-las nas 
próximas décadas. A colaboração com e entre os diversos stakeholders exigem perfis como o 
do "lidestor". Quem dúvida da nossa conclusão é só ler diariamente os jornais nacionais e 
internacionais e acompanhar a rotatividade das médias e altas lideranças ou gerências, 
conforme definição clássica, nas empresas. Muita se comenta sobre as causas, mas não é 
muito difícil identificar que na grande maioria das vezes tratam-se de líderes ou gerentes que 
não conseguem satisfazer as três vertentes que fazem uma empresa sobreviver: a econômica, 
a social e a ambiental. Como diria Henry Mintsberg, conceituado e polêmico estudioso 
canadense da administração empresarial e considerado um dos mais importantes gurus 
mundiais da estratégia: "a eficácia organizacional não está no conceito obtuso denominado 
'racionalidade'; ela reside na mistura de uma lógica cristalina com uma intuição poderosa".  
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