Lideres em

transformação
A mulher é considerada menos
visionária do que o homem em
feedbacks de 360 graus. Embora
possa ser questão de percepção,
isso a impede de chegar ao topo.
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A mulher e a visão
outra dúvida: para muitas dessas mulheres, ser reconhecida como alguém de
visão seria de fato uma meta?
Uma carreira brilhante
A presidente de uma importante empresa de serviços, que chamaremos
aqui de Arme Dumas, simbolizava sob
muitos aspectos a mulher com quem
falamos. O pilar de seu estilo de liderança era um princípio herdado 20
anos atrás de seu primeira chefe: esteja
sempre atenta aos detalhes. Ela mesma
explicou: "Acho que a estratégia é conseqüência natural de conhecer o negócio
e as forças que influenciam o mercado,
os clientes, os fornecedores — e não em
um alto nível, mas em detalhe. Intermediários arruinam seu insight. É óbvio
que não dá para monitorar tudo, mas
nada deve impedi-la de conhecer em detalhe os processos na base de suas operações — não supervisionar tudo, mas
entender de forma detalhada o que está ocorrendo. Sem isso,
a pessoa fica refém do jogo político dos outros. Na melhor das
hipóteses, não tem toda a informação; na pior, fica vulnerável
a interesses ocultos. Meu pape] é chegar ao grau relevante de
detalhe".
Em seus quatro anos como presidente, Dumas atingiu resultados impressionantes. Dobrou a receita e as margens operacionais, deu à empresa um novo rumo estratégico e promoveu
uma reorganização fundamental dos processos e das estruturas centrais da empresa. Mais recentemente, voltou a atenção
ao desenvolvimento da equipe de liderança.
Dumas sabia, no entanto, que precisava adquirir mais eficácia na comunicação, sobretudo no papel de membro executivo do conselho da empresa controladora. Um desafio era a
disparidade de estilos dela e do presidente do conselho, que
gostava de pensar no quadro geral, em termos mais amplos
— e não raro fugia do que, a seu ver, era uma atenção excessiva
a detalhes. Dumas relutava em colocar "a forma antes do conteúdo". Disse: "Sempre me pergunto o que as pessoas querem
dizer com 'Como gerente, ele não é muita coisa, mas é um bom
líder'. Líder do quê? É preciso fazer algo para ser um líder". Na
seqüência, sugeriu que a chamada conduta visionária pode
até ser nociva. "Corremos o risco, hoje, de ser hipnotizados
por gente que mexe com nosso cérebro reptílico. Para mim,
é manipulação. Também sei contar histórias, mas me recuso
a jogar com o sentimento alheio. Se a manipulação é óbvia
demais, me recuso."
A relutância de Dumas não é atípica. Um dos maiores obstáculos no caminho do desenvolvimento do aspirante a líder, homem ou mulher, é aprender a vender suas idéias — sua visão do
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futuro—a públicos distintos. Apresentar
uma história inspiradora sobre o futuro
é muito diferente de fazer uma análise
estratégica brilhante ou de formular um
plano lógico de implementação — competências sobre as quais executivas como
Dumas ergueram sua carreira.
Com efeito, toda uma geração de mulheres que hoje chegam à ala executiva
deve seu sucesso ao forte domínio de
elementos técnicos de sua ocupação e
ao foco inarredável na busca de metas
quantificáveis. Só que, ao assumirem
um papel de liderança maior — ou terem seu potencial para tal avaliado —,
as regras do jogo mudam, e uma série
distinta de habilidades vem para um
primeiro plano.
Visão prejudicada
A base de nossa pesquisa foram avaliações de 360 graus de 2.816 executivos de
149 países inscritos em cursos de educação executiva no Insead. Como costuma ocorrer com esse tipo
de exercício, cada executivo respondeu a um questionário de
auto-avaliação e pediu que subordinados, colegas, supervisores e outros indivíduos com quem lidava em um contexto
profissional (como fornecedores e clientes) o avaliassem em
uma série de quesitos de liderança. No total, 22.244 observadores participaram (veja o quadro "Componentes críticos da
liderança"para uma descrição do Global Executive Leadership
Inventory, ou GELI).
Ao examinar esses dados em busca de padrões, tratamos de
detectar diferenças entre líderes do sexo masculino e feminino,
tanto no modo como viam a si próprios quanto no modo como
eram avaliados pelos outros. Informação era o que não faltava,
já que 20% dos executivos avaliados, e 27% dos observadores
que avaliavam, eram mulheres. Na análise dos dados, controlamos os efeitos da idade e do nível de executivos.
Dado o teor de estudos previamente publicados, nossa primeira surpresa foi não achar nenhum indício, entre as mulheres, de um "efeito modéstia". Pelo contrário: em quatro das
dez dimensões do GELI que analisamos, a mulher atribuía a si
mesma nota consideravelmente maior do que os homens a si
próprios. E nas dimensões restantes tanto a mulher quanto o
homem se deram notas praticamente iguais.
Nossa análise de como o líder era avaliado por aqueles com
quem trabalhava — chefes, pares e subordinados — também
contrariou o senso comum. De novo com base em estudos
anteriores, esperávamos que estereótipos sexuais fossem derrubar a nota de líderes do sexo feminino, sobretudo a atribuída por homens. Não foi o caso. Se havia um viés de gênero,
era favorável à líder: observadores do sexo masculino deram

nota consideravelmente maior à líder
mulher do que ao líder homem em sete
quesitos, enquanto observadores do sexo feminino atribuíram à mulher nota
bem maior em oito dimensões (veja o
quadro "Comparação das notas de líderes homens e mulheres").
Em uma dimensão, contudo, a avaliação fugiu a esse padrão. A líder mulher recebeu nota inferior de observadores do sexo masculino (mas não do
feminino) em sua capacidade de "visão".
Esse déficit lança uma grande sombra
sobre o que, fora isso, seria um retrato
extremamente favorável da executiva
mulher. O instrumento GELI não sugere que todas as dimensões da liderança
tenham igual importância e, como evidenciado por outros estudos, algumas
pesam mais do que outras para a concepção das pessoas sobre aquilo que faz
de alguém um líder. O quesito visão, em
particular, é um recurso indispensável
para a maioria dos observadores.
Intrigadas por essa aparente deficiência, voltamos a examinar a avaliação
feita pelos observadores. Havia algum
grupo específico por trás da nota baixa no quesito visão? Havia, sim. Como
mostra o quadro "Quem diz que a mulher não é visionária?", colegas homens
do mesmo nível (a maioria dos pares
em nossa amostra) deram nota menor
à mulher em visão. Curiosamente, não
foi o que fizeram as pares do sexo feminino, contrariando a tese volta e meia
repetida de que as mulheres competem
entre si, em vez de cooperar. Nossos dados sugerem que o homem é quem mais
compete com mulheres do mesmo nível.
Superiores e subordinados do sexo masculino deram nota praticamente igual a
líderes homens e mulheres.

AO ASSUMIR UM papel de liderança
mais estratégico, tanto o homem
quanto a mulher precisam lidar de
forma resoluta com a questão da
visão. Eis um plano de aíto nível
para que isso ocorra.
» 1. Faça um teste de visão.
Passe por uma avaliação de 360
graus para explorar diferenças entre
aquilo que julga ser e o modo como
os outros s vêem. Descubra se tern
uma lacuna de visão a preencher
e quem a percebe. É como dizem
os coaches do Insead: "Se uma
pessoa disser que você tem orelhas
de burro, não ligue; já se duas disserem, vá comprar uma sela".
» 2. Conquiste um novo respeito. Aprenda a apreciar a visão como
questão não só de estilo, mas de
conteúdo. Não estamos falando de
declarações de missão vazias, mas
de tino estratégico e know-how no
posicionamento. Respeite o tamanho do desafio que possa enfrentar.
Se tiver orgulho da capacidade
de lidar com gente, estabelecer
a distância necessária para uma
"visão de helicóptero" talvez exija a
reinvenção de sua identidade como
líder.
» 3. Explore (ou monte) sua
rede. A análise estratégica exige
uma sólida noção daquilo que está
ocorrendo fora de sua área e da
empresa. Uma boa rede externa é
a primeira linha de defesa contra
a estreiteza mental. Se for como a
maioria dos executivos que estudamos, sua rede provavelmente não

é forte o bastante para alçá-la ao
nível seguinte.
» 4. Aprenda o ofício. É possível
aprender a ter visão do jeito antigo:
com a ajuda de um mestre. Ache
alguém que sirva de exemplo e
estude como essa pessoa formula
e comunica idéias estratégicas. Em
seguida, trabalhe com o grupo de
formação de líderes — ou um bom
coach de executivos — para identificar treinamentos e ferramentas para
melhorar suas capacidades.
» 5. Cuidado com ciladas de
identidade. Se a pessoa é muito
boa em uma tarefa necessária, a organização inteira vai conspirar para
mantê-la ali. Não se envolva tanto.
Ainda que cuidar de detalhes tenha
sido até aqui seu passaporte para o
topo, esse grau de envolvimento é
arriscado agora.
» 6. Comunique-se constantemente. À medida que sua visão se
desenvolve, ache oportunidades de
articulá-la. Não espere até que seja
perfeita. Vá testando versões preliminares, inclusive quando a visão já
estiver madura. Se não disser o que
pensa, você jamais será vista como
visionária.
» 7. Encare o desafio. Uma visão
não vem apenas de fora; é fruto de
uma autoconfiança maior. É uma
presunção interna de competência:
atribuir-se mais latitude, confiar no
próprio taco e assumir a responsabilidade por criar um futuro para os
outros.

O que significa ser visionário
Quando sugeriram que esquecesse um pouco as metas de curto prazo da campanha e começasse a pensar no longo prazo,
George H.W. Bush deu uma célebre resposta: "Ah, a questão
da visão". Sua resposta sublinha a ambigüidade da visão. Dizer
que alguém é visionário significa o quê, exatamente?
A distinção entre gestão e liderança há muito foi reconhecida.
A maioria concorda que administrar com vistas ao contínuo
aprimoramento do status quo é distinto de ser uma força para a

mudança capaz de levar um grupo a inovar e a romper com a rotina. E, se a liderança tratar, basicamente, da promoção de mudanças, conceber e articular a visão de um futuro melhor é um
pré-requisito da liderança. Se não há visão, não há liderança.
Mas, assim como a liderança tem a ver com aquilo que a
pessoa faz, e não com o que é, a visão também. É algo que
abarca a capacidade de transmitir a inadequação de práticas
atuais, de gerar idéias para novas estratégias e de comunicar
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possibilidades aos demais de um jeito inspirador. Ser visionário, portanto, não é o mesmo que ser carismático. Significa"dar
nome" a padrões amplos e definir a estratégia com base nesses
padrões (veja o quadro "O que significa ter visão?").
Um líder visionário não responde à pergunta "Para onde
estamos indo?" só para si mesmo; faz questão de que todos
à volta também entendam esse rumo. Ao buscar novos caminhos, essa pessoa trava um diálogo vigoroso com uma série de
indivíduos dentro e fora da organização, pois sabe que uma
grande visão raramente brota da análise solitária. Por ser um
"futurista prático", o líder também submete novas idéias a um
teste pragmático — à luz de recursos correntes (dinheiro, gen-

Componentes
críticos da
liderança

te, capacidades organizacionais) — e trabalha com outros para
descobrir como chegar ao futuro desejado. Um estrategista
de verdade oferece muito mais do que a declaração de visão
genérica que muitas empresas penduram na parede; articula
um ponto de vista claro sobre aquilo que ocorrerá e posiciona
a organização para responder a isso. Para qualquer pessoa em
um papel de liderança, é uma tarefa dificílima. Não está claro,
porém, por que seria um desafio especial para a mulher.
Percepção ou realidade?
Ao tentarmos entender por que a mulher não impressiona
com sua visão, conclusões de estudos anteriores não foram de

O Global Executivo Leadership Inventory (GELI) é um instrumento de feedback de
360 graus criado no Global Leadership Center do Insead por Manfred Kets de Vries,
Pierre Vrignaud e Elizabeth Florent-Treacy. Para identificar dimensões importantes da liderança exemplar, os três entrevistaram mais de 300 altos executivos ao
longo de três anos. O questionário disso resultante foi, então, testado e validado
com uma amostra internacional de mais de 300 altos executivos e alunos de MBA.
Resultado disso, o GELI mede graus de competência nas seguintes dimensões de
liderança global, assim definidas pelo instrumento1:
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muita ajuda. Para começar, a maioria das tentativas de comparar o estilo do homem e o da mulher se concentraram na
avaliação dos líderes pelos subordinados. Só que, como todos
sabem, um líder exerce papel crucial na gestão de stakeholders,
ou públicos, fora de/sua unidade. Além disso, a vasta maioria
dos estudos pede aos participantes que avaliem líderes homens e mulheres hipotéticos ou que avaliem "a maioria" dos
líderes homens e mulheres que conhecem, e não o líder específico que cada participante conhece bem. Estudos empíricos de
diferenças de gênero em estilos de liderança não raro usaram
populações de estudantes, membros de associações distintas
e não-gerentes — e não os executivos de nível médio a sênior
que estamos tratando de entender.
Daí termos recorrido aos especialistas que vivem essa realidade diariamente: as mulheres inscritas em nossos programas
de educação executiva. Quando perguntamos como interpretariam nossos dados, ouvimos três explicações. Várias mulheres
observaram, primeiro, que tendiam a definir a estratégia por
processos distintos dos usados por colegas do sexo masculino.
Isso sugere que uma liderança que de fato seria visionária não
é percebida como tal por seguir uma rota distinta. Segundo,
ouvimos que a mulher muitas vezes acha arriscado se distanciar de fatos concretos, análises e detalhes. E, terceiro, muitas
mulheres deixaram entrever uma atitude negativa em relação
à liderança visionária. Por se considerarem equilibradas, concretas e sensatas, e por terem visto muitas idéias "visionárias"
afundarem na execução, tendiam a encarar com certa desconfiança o comportamento visionário. Cada interpretação dessas
pedia séria consideração.
TEORIA 1: mulher é igualmente visionária, mas de um
jeito distinto. Segundo várias das mulheres que participaram
da sondagem GELI, não é que a mulher não tenha visão — é
só que forma sua visão de um jeito menos diretivo do que o
homem. Uma executiva disse o seguinte: "Muitas mulheres
tendem a ser bastante colaborativas na hora de formar sua
visão. Levam em conta subsídios de muita gente e descrevem
o resultado como a visão do grupo, e não a delas". Outra disse: "Não me considero particularmente visionária no sentido
criativo. Sinto que busco e aglutino informações abstratas ou
observações que levam a possíveis estratégias e a oportunidades futuras".
Vivienne Cox, presidente da BP Alternative Energy, é conhecida pelo estilo de liderança "orgânico". Liderou a equipe que
traçou a estratégia para que a BP entrasse no setor de energia
alternativa de um jeito mais unificado e substancial — com a
combinação de uma leva de operações periféricas como usinas solares, eólicas e de hidrogênio em uma única divisão de
energia limpa na qual a B P investiria bilhões. Quando perguntam aos envolvidos como surgiu a nova estratégia, a resposta
sempre envolve diversos atores trabalhando de forma colaborativa. Um braço-direito de Cox descreveu sua abordagem da
seguinte forma: "Ela busca uma maneira de criar incentivos
ou metas para que a organização possa naturalmente achar

Em avaliações de 360 graus de participantes de
programas de educação executiva do Insead,
líderes do sexo feminino receberam nota superior à de líderes homens na maioria das dimensões da liderança. Mas em uma delas — visão
— a mulher perdeu para o homem.
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suas próprias soluções e estruturas. Isso
estimula as pessoas a refletir, a inovar, a
se regular sozinhas". A própria Cox diz
que seu papel é o de "catalisadora". E
expressa, reiteradamente, uma filosofia
de gestão na qual o líder, em vez de conduzir a mudança, permite que brote o
potencial.
Curiosamente, os processos descritos por essas mulheres não repousam
apenas em um estilo colaborativo. Dependem, ainda, de subsídios e alianças
diversos, inclusive externos. Na BP Alternative Energy, Cox passava boa parte
do tempo falando com indivíduos cruciais fora de sua divisão, e até da empresa, para adquirir uma perspectiva estratégica sobre oportunidades e vender a
idéia da energia limpa ao presidente do
grupo e aos colegas. Suas idéias eram
influenciadas por uma ampla rede que
incluía líderes de idéias em uma série
de setores. Cox instalou gente de fora
— capaz de transcender uma visão paroquial — em postos-chave e convidou
potenciais adversários para integrar o
processo desde o início, para garantir
que sua equipe também fosse influenciada por gente que tinha outra visão
de mundo. Nossos resultados sugerem
uma hipótese interessante: ao envolver
colegas do sexo masculino no processo
de traçar uma visão, a líder mulher pode
receber menos crédito pelo resultado.
TEORIA 2: mulher não gosta de se
arriscar. Em resposta a nossas descobertas, certas mulheres observaram que
precisam fundar suas ordens em fatos concretos e análises irrefutáveis, e não em afirmações impossíveis de provar sobre os
contornos que o futuro terá. Aqui, dois candidatos democratas
na disputa para a presidência dos Estados Unidos em 2008 permitem um interessante paralelo. Barack Obama era tido como
"visionário", um comunicador carismático que acenava com a
esperança de um futuro melhor, ainda que vago. Já Hillary
Clinton era vista como uma executora competente, dotada
de um domínio impressionante (mas pouco inspirador) de
detalhes da gestão pública. Segundo artigo recente de George
Packer na revista New Yorker, Clinton praticamente admitiu
que não inspira pela retórica e pela emoção. Suas palavras:
"Um presidente, por mais inspiradora que seja sua retórica,
ainda assim precisa mostrar força e eficácia no dia-a-dia do
cargo, pois as pessoas contam com isso. Seu discurso tem, sim,
uma importância crucial, mas não é o bastante. É preciso agir.

Quem diz que a mulher
não é visionária?
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Pelo que já vi, às vezes é questão de colocar um pé à frente do
outro, dia após dia".
Será que a mulher sente que é preciso escolher entre ser
vista como competente e em controle ou como visionária?
Voltemos a Anne Dumas, a executiva lá do começo, que tinha
orgulho de seu conhecimento vasto e detalhado daquilo que
ocorria na empresa. Dumas contou que era comum recorrer
a esse arsenal de dados para defender sua posição quando
questionada. É a mesma atitude revelada no comentário de
uma consultora de negócios, que nos disse: "O homem fala
com mais segurança e ousadia sobre um assunto, com pouquíssimos dados para respaldá-lo. Já a mulher quer ter muitos
dados e acreditar que é possível respaldar aquilo que está
dizendo".
Para a líder mulher, um obstáculo comum é não desfrutar
da presunção de competência de que gozam os colegas do sexo

masculino. Daí ser menor a probabilidade de que a mulher
assuma o risco de, com base em dados e cifras, extrapolar para
interpretações mais fáceis de serem questionadas. Quando há
muito risco em uma situação — quando a pessoa, homem ou
mulher, espera ser ,considerada "culpada até prova em contrário", a saída é adotar uma postura defensiva, não raro rígida,
apostando menos na imaginação e na criatividade e optando
por alternativas seguras.
Ao efeito da presunção de competência vêm somar-se estereótipos sexuais que nos levam a esperar mulheres emotivas e
colaborativas e homens racionais, diretivos. Quando o homem
fala do coração ou administra de forma participativa, é sinal
de amplitude, é uma vantagem a mais. Já a comunicação emotiva da mulher ou seus processos inclusivos são implicitamente vistos — ainda que a situação os justifique — como prova de
incapacidade ou relutância em agir de outra forma.
TEORIA 3: mulher não dá muito valor a visão. A mulher
e o homem realmente têm estilos diferentes de liderança?
Embora muito já se tenha escrito sobre o tema, a resposta
trazida por centenas de estudos, e por sua meta-análise, é não.
Quando outros fatores (como título, papel e salário) permanecem constantes, similaridades em estilo superam em muito as
diferenças. A ocasionai conclusão de que a mulher é ligeiramente mais voltada aos outros e participativa não costuma se
sustentar em ambientes com menos mulheres — ou seja, em
postos de unha e na alta gerência. Mas, se deixarmos de lado
a ciência e formos perguntar se as pessoas acham que homem
e mulher têm estilos distintos de liderança, a maioria das mulheres (e dos homens) dirá que sim.
Isso só pode complicar a solução para o déficit de visão.
Uma coisa é a mulher decidir mudar certos comportamentos
para transmitir a competência e a substância que tem a oferecer, por suspeitar que está causando a impressão errada. Outra,
bem distinta, é quando a idéia que a própria mulher faz de si
já está influenciada pelos mesmos preconceitos.
Nossas entrevistas com executivas revelaram uma diferença
potencial de atitude entre os sexos que poderia explicar a nota
menor da mulher no quesito visão. Suspeitamos que a mulher
não dê tanto valor quanto o homem à visão como competência crítica da liderança, ou que tenha uma idéia mais cética
do papel da visão para a produção de resultados. Em nossas
conversas, a mulher manifestou, reiteradamente, orgulho por
sua atitude concreta, sensata e prática no trato com problemas
diários no trabalho. Isso nos trouxe à mente uma declaração
de Margaret Thatcher: "Se quiser que algo seja dito, chame
um homem; se quiser que algo seja feito, chame uma mulher".
Muitas das mulheres que entrevistamos também achavam
que a mulher é mais meticulosa, entende mais os detalhes e
é menos propensa à autopromoção do que o homem. Assim
como Anne Dumas, preferem o conteúdo à forma como maneira de conquistar credibilidade junto a públicos importantes,
Uma executiva da indústria farmacêutica foi ainda mais longe:
"Para mim, a mulher é mais prática. Embora as mulheres na
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minha organização sejam bastante estratégicas, costumam ser
também quem mostra à organização o que é possível, o que
pode ou não ser feito da perspectiva humana".
Transição para a liderança
A mulher pode menosprezar a importância da visão — e sentir
certo conforto por ter sido considerada, ao longo dos anos, como dotada de "inteligência emocional" superior. O fato é, porém, que a mulher é minoria no alto escalão de organizações
empresariais. Nosso estudo sugere que essa baixa presença se
deve, em boa parte, à suposta falta de visão da mulher.
É o que mostram os resultados de um estudo feito em 2008
pelas pesquisadoras Jeanine Prime e Nancy Carter, da Catalyst,
e pelas professoras Karsten Jonsen e Martha Maznevski, do
IMD. No estudo, mais de mil executivos de nove países (todos
ex-alunos de programas de educação executiva) disseram que
impressão tinham de homens e mulheres em geral como líderes. Tanto homens como mulheres tendiam a acreditar que
cada sexo tinha vantagens distintas de liderança, com a mulher
superando o homem em certos quesitos e o homem superan-

Àquela altura da carreira de Susan, esperava que ela detectasse tendências emergentes ou oportunidades inexploradas
no ambiente de negócios, que traçasse a estratégia com base
em uma visão da empresa — e não só de sua área — e que se
empenhasse em identificar e angariar o apoio de stakeholders.
A certa altura surgiu, fora da divisão, uma proposta para sua
radical reorganização. Sempre concentrada em melhorar a
operação existente, Susan não contava com as redes que a teriam ajudado a detectar novas prioridades no mercado maior
e foi pega de surpresa pela idéia.
Volta e meia se observa que justamente aquilo que garante
o sucesso de um indivíduo na gerência média pode ser um obstáculo à conquista de um papel de liderança maior. Foi o que
ocorreu com Susan, e é possível que seja uma cilada comum
para a mulher. Por ter ouvido sem parar que precisa ser racional, fria e hipereficiente, a mulher talvez dê mais valor do que
o homem a estar ciente de todos os detalhes e a levar a cabo o
trabalho. Isso, por sua vez, torna a transição para a liderança
mais difícil, pois a mulher adere àquilo que conhece há mais
tempo. Outra mulher que entrevistamos, executiva de um ban-

Para a mulher, o desafio é deixar de

menosprezar a capacidade de visão
do a mulher em outros. O detalhe é que, quando instados a
avaliar a importância relativa de cada comportamento para
a eficácia geral na liderança, os comportamentos "masculinos"
levavam vantagem. Em distintos países, "inspirar os outros"
— um componente de nossa dimensão de visão — ficou no
topo do ranking, como algo indispensável para a eficácia geral
na liderança. E em que áreas da liderança o homem aceitou
que a mulher era mais forte? Peguemos uma grande vantagem
da mulher: sua habilidade muito maior de "apoiar os outros"
— atributo que figurava no pé do ranking. Como fator da eficácia geral na liderança, nitidamente não tinha peso crítico; era
apenas algo bom de ter.
Nos relatos pessoais de mulheres que estudamos, vimos
de perto como essas prioridades se manifestam. Seu peso se
faz sentir sobretudo no meio da carreira, quando a alta chefia avalia o potencial de liderança de gerentes competentes.
Uma gerente que chamaremos Susan é um exemplo instrutivo.
Profissional de alto desempenho, Susan foi galgando degraus
na área de logística e distribuição graças ao conhecimento
técnico superior, à capacidade de lidar com gente e à crença
em ter tudo sob controle. Como gerente, sentia orgulho de
ser eficiente no planejamento e na organização e da capacidade de montar uma equipe fiel, de alto rendimento. Seu
chefe, no entanto, tinha outra opinião sobre suas capacidades.

co de investimentos, entendeu a escala desse desafio: "Se não
puder me apoiar em fatos, é como se tivessem tirado toda a
razão da minha existência". Suas palavras nos lembraram que
a abordagem e o estilo habituais de uma executiva definem
aquilo que é como líder. Se abandoná-los, a mulher fica sem
um senso claro de identidade.
O desafio diante da mulher, portanto, é deixar de menosprezar a capacidade de visão e fazer disso um dos atributos
pelos quais o sexo feminino é conhecido. Em um papel de alta
liderança, é o melhor uso de seu tempo e de sua atenção. É um
conjunto de competências que pode ser desenvolvido. E, de
todas as dimensões de liderança que medimos, é a única coisa
que está segurando a mulher.
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