
para estar a postos no pátio.
Ainda sonolentos, muitos jovens
não conseguem uma explicação
para o que se passa. Seria um
ataque? De repente, uma voz
ordena que todos cumpram a
sentença (500 flexões de braços)
e a justificativa de todos em
forma ali: pagavam pelo erro
de um companheiro. A cena,
que não é incomum em filmes
que retratam a vida na caserna,
pode ser compreendida como
castigo e, também, em como
aumentar ainda mais a união de
um grupo, seguindo a linha do

"um por todos e todos por um".
Transportando essa lição para
o mundo corporativo, será que
pelo erro de um executivo toda
área deve cumprir uma série de
flexões de braços? Por mais que
o atual cotidiano nos force a
uma mudança de hábitos, que
contempla a prática de exercícios
físicos, exigir um corretivo
como esse não é a decisão mais
sábia de um líder. Conforme
explica o coronel do Exército
Edson Rodrigues, quem errou
deve ser informado sobre isso,
mas de maneira discreta, sem
espalhafato e sem que se sinta
diminuído perante os demais. E,
em outras palavras, saber usar
um importante instrumento de
gestão de pessoas: o feedback.
E Rodrigues sabe muito bem do
que está falando: atualmente
é coordenador do Curso de
Estratégia Militar para Gestão de
Negócios, da Faap, em São Paulo.

A formação educacional
permite identificar
características de liderança.
Quem quer ser líder tem de se
submeter a esse aprendizado.
Normalmente, os destaques da
época acadêmica serão líderes
incontestes. Por outro lado, no
mercado de trabalho é que as
decisões estratégicas são, de
fato, tomadas e o profissional
tem a oportunidade e o desafio
de desenvolver habilidades e
competências na prática diária.
A própria vida militar nos
mostra que algumas pessoas
nos surpreendem no 'calor do
combate' ou nas situações de
extrema dificuldade, aflorando
a sua capacidade de liderança
e assumindo posições que
elas próprias desconheciam.
A dificuldade faz o herói.

Todo líder, comandante ou
diretor de empresa, deve
conhecer profundamente seus
colaboradores. Não precisa ser
um psicólogo formado para

Reter talentos deve ser uma
das políticas primordiais de
uma empresa, seja ela do
mundo corporativo, seja nas
próprias Forças Armadas.
Isso passa por uma política
de valorização pessoal e de
remuneração diferenciada.

Essas medidas destacam aqueles
talentos perante os seus pares
e os qualificam para assumir
posições de destaque nas suas
respectivas áreas.

o meio da madrugada,
uma sirene anuncia que
todos têm pouco tempo



conhecer a pessoa humana,
compreender as suas virtudes
e os seus defeitos. Esse
conhecimento nos possibilita ter
condições de separar o joio do
trigo e valorizar aqueles que são
melhores. Para formar a melhor
equipe, é preciso escolher esses
destaques. Para manter esse
time motivado, é necessário que
todos estejam alinhados com a
missão, os valores e a visão de
futuro da empresa em questão,
vestindo a camisa e somando
esforços em busca disso tudo.

Como identificar o talento
certo para a função certa?
Acreditamos que o verdadeiro
líder deva conhecer
profundamente seus homens.
Além disso, deve alinhavar
as principais características e
qualificações de cada função
da estrutura organizacional
da empresa. Cabe a ele,
num perfeito exercício de
chefia e liderança, buscar
esse casamento entre as
qualificações pessoais e as
características de cada função.

Algumas das bases da vida
militar são disciplina, honra e
respeito à hierarquia. Como
transportar esses conceitos da
caserna para a vida corporativa?
Em uma empresa, a cultura de
valores como esses nasce na
alta administração. É dando o
exemplo que o mais alto nível
da empresa pode cobrar o
mesmo de seus subordinados.
Se ele cultuar esses valores, a
sua empresa vai se espelhar
no seu exemplo. Colocar esses
valores entre os
da empresa é o primeiro passo,
pois transmite o pensamento
maior da instituição.

Nem sempre o líder de um projeto
é o "chefe". Na caserna. em
função do conceito de hierarquia,
é o oficial de mais alta patente
(chamado de "mais antigo") quem
lidera - ao menos é a visão que
muitos têm. Como identificar
esse comandante e nomeá-lo sem
causar problemas aos demais?
É primordial que haja um
perfeito conhecimento das
características pessoais de
cada um por parte dos chefes.
O mais capaz deve receber as
atribuições de tarefas mais
complexas e mais difíceis.
No universo militar, em cada
nível, o comando de frações
de tropa ou de tarefas cabe
ao mais antigo, normalmente.
Mas não é nenhuma heresia ou
novidade que o comandante
do nível superior escolha o
mais capaz em detrimento de
antigüidade (conceito que traduz
a hierarquia), realizando um
"rodízio" de pessoas igualmente
habilitadas. E a própria
estrutura reconhece isso, pois o
mais capaz operacionalmente
nem sempre é o mais capaz
administrativamente. Cabe ao
gestor escolher o homem certo
para a missão mais adequada,
sem ferir suscetibilidades.

Como apontar erros de um
profissional e corrigi-lo sem
minar o moral da tropa?
Valorizando aqueles que
acertaram, colocando-os como
destaque perante o restante do
grupo. Aqueles que cometeram o
erro - que têm de ser informados
desse erro, de maneira discreta,
e sem que se sintam diminuídos
perante os demais -, movidos
pelo sentimento de autoestima,
devem ser motivados a buscar a
melhoria de seus padrões.
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