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Líderes autênticos -com caráter próprio e foco em desenvolvimento de pessoas- são essenciais 
na crise, afirma Bill George, professor da Harvard Business School e ex-CEO da Medtronic 
(tecnologia médica). Para ele, líderes que "comandam e controlam" são responsáveis pelas 
dificuldades de diversas empresas americanas. George participará do Fórum Mundial de 
Liderança e Alta Performance, promovido pela HSM entre 2 e 3 de junho, em São Paulo.  
 
Folha - O que é o líder autêntico? 
 
Bill George - São pessoas genuínas, que lideram tanto com seus corações como com suas 
cabeças, baseadas no seu caráter e nos seus valores. São compromissadas com dar aos outros 
e servi-los, e não com o que podem ganhar. Admitem seus erros e são responsáveis por suas 
ações. Elas empoderam outros líderes e constroem relacionamentos de longo prazo. 
 
Folha - O sr. diz que a mídia e os cursos de MBA descrevem um estilo de líder CEO 
celebridade e sugerem que as pessoas copiem essas características. Por que o sr. 
considera isso errado? 
 
George - Porque não é uma pessoa autêntica. Uma pessoa que imita outra é falsa. As pessoas 
que têm liderança baseada no carisma devem estar na mídia. Mas as pessoas que vêem 
liderança como carisma são líderes imperfeitos, estão pensando mais neles mesmos. 
 
Folha - Esses líderes autênticos são comuns? 
 
George - São bem comuns, mas nós tanto os diretores como os eleitores e a mídia 
valorizamos as qualidades mais carismáticas. Mas, dentro das companhias, há centenas de 
líderes excelentes. Precisamos encorajá-los a serem quem são. 
 
Folha - Como esse tipo de liderança pode ser identificado e encorajado dentro da 
companhia? 
 
George - As pessoas que são responsáveis por selecionar líderes podem escolher pessoas que 
são autênticas e, francamente, não promover aqueles que estão tentando impressionar, os 
falsos. E focar o desenvolvimento de líderes que têm qualidades autênticas e reais. 
 
Folha - Essas qualidades podem ser vistas em avaliações comuns ou nos resultados 
da empresa? 
 
George - Há muito foco nos números, mas eles mostram o curto prazo e não dizem nada 
sobre o caráter da pessoa. Líderes são testados no longo prazo e em tempos difíceis. Pode-se 
dizer 'essa é uma pessoa impressionante, olhe os resultados financeiros'. Mas essa é uma 
medida que engana porque se pode recompensar quem motiva pessoas a terem resultados no 
curto prazo e estraga tudo no longo prazo foi o que aconteceu em Wall Street. 
 
Folha - Há um sistema para avaliar a liderança autêntica de maneira mais objetiva? 
 
George - Sim. O melhor sistema é a avaliação 360°. Obtém-se 'feedback' de subordinados e 
colegas sobre líderes. Isso tende a ser um quadro mais exato e completo do líder porque o 
chefe só vê o líder no seu melhor, enquanto subordinados e colegas o vêem todo dia. 
 
Folha - Na Medtronic, o sr. obteve bons resultados. Como trabalhou a liderança para 
chegara isso? 
 
George - Os números são importantes. Mas é uma questão de criar valor sustentável para os 
clientes, os empregados e os acionistas. A medida do bom líder é essa, e não o valor da ação 
em um determinado momento. Na Medtronic, os empregados não focam ações ou ganhos 



trimestrais, e sim como podem fazer um bom trabalho e ajudar os clientes. Isso é verdadeiro 
para qualquer setor. 
 
Folha - Esse tipo de preocupação é diminuída em tempos como estes, quando há 
pressão para ter qualquer resultado positivo? 
 
George - Na crise atual, é essencial haver esse tipo de líder. O que vemos é o líder do tipo 
'comanda e controla' e os líderes que focam o curto prazo. E por isso que muitas instituições 
norte-americanas estão falidas ou em extrema dificuldade. Estão em apuros porque tiveram o 
tipo errado de liderança. Não é só uma falha financeira, é uma falha de quem fez um péssimo 
trabalho em sustentar a companhia para o longo prazo. Devemos responsabilizá-los por suas 
falhas, que custaram dinheiro e empregos. 
 
Folha - A solução para a crise pode estar na mão de líderes autênticos? 
 
George - O presidente dos Estados Unidos é muito autêntico. As instituições financeiras que 
estão bem agora, como JP Morgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley, estão nas mãos de 
líderes autênticos. No mundo corporativo, há muitos líderes que foram eleitos depois da queda 
da Enron. Como resultado, muitas diretorias elegeram líderes melhores mas, infelizmente, não 
fizeram isso em Wall Street. 
 
Folha - Essa liderança pode ser desenvolvida ou discutida em MBAs? 
 
George - Eu dou aula em Harvard e acho que não fazemos um bom trabalho em escolas de 
negócios, particularmente nos Estados Unidos. Há muito foco em serviços financeiros e 
consultorias e poucas pessoas indo para posições de liderança em geral. Espero que a crise 
leve as pessoas a repensar a educação em escolas de negócio. 
 
Folha - Que tipo de líder o sr. propõe para o futuro? 
 
George - Eu chamo de líder do século 21 alguém que sabe como unir pessoas em uma missão 
comum, alinhá-las e empoderá-las, e não quer exercer poder sobre elas. Alguém que serve 
clientes e empregados ao invés de ter os empregados para o servirem. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 24 maio 2009, Empregos, p. 2-3. 


