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A liderança não é apenas uma posição na hierarquia da empresa, mas uma escolha. Por isso, 
quem opta por exercer a função precisa viver de acordo com princípios universais, como 
justiça e respeito às pessoas. Essa não é uma tarefa simples e pode inicialmente gerar um 
círculo de influência restrito, fazendo com que o gestor atinja poucas pessoas. Mas com o 
tempo, a confiança criada será a base de uma capacidade real de motivar e inspirar quem o 
rodeia. Esse foi o recado dado na manhã ontem por Stephen Covey, um dos fundadores da 
consultoria FranklinCovey e também autor de diversos livros sobre eficácia pessoal e 
corporativa, entre eles o best-seller Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que já 
vendeu mais de 20 milhões de exemplares, em 75 países.  
 
Em sua palestra, realizada durante o último dia da ExpoManagement 2008, em São Paulo, o 
consultor fez uma sugestão importante para os gestores: "Na hora de recrutar alguém, 
pergunte o que ela realmente gosta de fazer." Isso é necessário porque, segundo Covey, é 
preciso formar equipes com "pessoas inteiras". Só agindo assim é que conceitos como 
"supervisão", que ele considera obsoleto, serão deixados de lado. "A supervisão é um artefato 
da era industrial. Se as pessoas têm paixão, você não precisa motivá-las ou vigiá-las", 
garantiu.  
 
Novos tempos  
 
Segundo Covey, o mundo passa por uma profunda mudança, causada principalmente pela 
democratização do acesso à informação. Isso está transformando o comportamento das 
pessoas e, conseqüentemente, também a política e a cultura. O impacto desse movimento na 
vida corporativa não pode ser negligenciado. "Existem, hoje, formas muito mais criativas de 
resolver problemas, por exemplo. O resultado de tudo isso é um aumento exponencial da 
concorrência", avaliou.  
 
Se por um lado esse ambiente de abundância informativa está exigindo revoluções no mundo 
empresarial, por outro lado as companhias nem sempre se modificam na velocidade adequada. 
Covey observou que hoje a verdadeira riqueza são as pessoas, não as "coisas". Porém, muitos 
executivos ainda usam termos como "despesa" quando se trata de pessoal e "ativo" quando se 
refere àquilo que é concreto, o que evidencia a presença de um paradigma antigo. "Só o ser 
humano pode pensar. Mesmo assim são chamados de despesas. Essa é uma visão 
equivocada", reforçou.  
 
Além disso, mesmo que a concorrência ainda se mantenha local (sob determinado ponto de 
vista), todas as empresas estão sendo impactados pela globalização em vários níveis. Prova 
disso é a crescente necessidade de cortar custos.  
 
Por isso, segundo Covey, é necessário que os executivos encontrem um novo mapa mental 
para lidar com esse ambiente emergente. "A resposta não é trabalhar com mais afinco ou ter 
pensamentos positivos. Precisamos de um novo paradigma e, principalmente, levar em 
consideração que são os princípios que realmente gerenciam e governam", afirmou.  
 
Para o consultor, muitos ainda utilizam o modelo mental da era industrial, segundo o qual as 
pessoas não precisam ser ouvidas, já que o controle é exercido de cima para baixo. "Se 
conversarmos com todos os departamentos das nossas empresas e perguntarmos qual é o 
propósito de tudo que fazemos, obteremos respostas completamente diferentes. Cada uma 
apontará em uma direção", garantiu, explicando que isso ocorre porque os seres humanos 
geralmente possuem percepções distintas sobre qual é a visão, os valores e as metas de uma 
empresa - e até mesmo de suas vidas. "Por isso, a maior parte do trabalho que as pessoas 
fazem é falso. Há sempre a sensação de urgência, mas as ações não estão, geralmente, 
conectadas a um plano estratégico", ponderou.  
 
É a mentalidade da era industrial, insistiu, que cria uma cultura viciada em urgência. O 
problema, porém, é que a ações mais importantes como a realização de planejamentos 



estratégicos raramente precisam ser feitas imediatamente. O resultado é que o que o essencial 
é sempre adiado, seja na vida pessoal ou na vida corporativa. "Com isso, nos tornamos 
escravos do urgente", sentenciou.  
 
Quando os líderes agem de acordo com esse paradigma ultrapassado, exercendo o poder de 
modo assimétrico, o que ocorre na verdade é um estímulo à dependência entre os 
colaboradores. "Quanto mais o poder é exercido de cima para baixo, maior será a passividade, 
maior será o vício em ações urgentes. E será preciso criar mais controles. É um círculo sem 
fim", lamentou.  
 
Segundo Covey, o mapa da era industrial é baseado em controle cordial e autoridade formal, o 
que cria uma cultura centrada nos chefes. Além disso, os estímulos são externos e o modelo 
de gestão adotado atribui a poucos a responsabilidade pelos resultados.  
 
Já o mapa da era do conhecimento tem como base o estímulo aos talentos, a criação de 
equipes que são verdadeiros times (cada integrante tem um papel complementar) e uma 
liderança exercida por opção (cuja base é a autoridade moral). Ao mesmo tempo, as 
motivações nesse paradigma são internas (ou seja, frutos de uma inspiração pessoal) e seu 
modelo de gestão vê a cultura como responsável pelos resultados, não o chefe.  
 
Fonte:Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 nov.2008, Empresas & Negócios, p. C11. 


