
A influência
DECISIVA
O que faz a diferença para o desempenho, o crescimento e

a própria sobrevivência das organizações é a qualidade das

interações entre líderes e colaboradores no dia-a-dia

m tempos de crise, é preciso aumentar a
produtividade, reduzir e, se possível,
eliminar o desperdício e melhorar o
desempenho organizacional. As
organizações que o conseguirem terão
condições de superar os tempos difíceis e,

• até mesmo, de prosperar durante estes. As
que falharem, colocarão em sério risco sua
própria sobrevivência. A um ano atrás,

quem imaginaria que alguns dos maiores gigantes do mundo
financeiro e industrial estariam hoje falidos ou, na melhor das
hipóteses, à beira da falência?

Organizações de alto desempenho
Até há pouco, julgava-se que uma organização de alto

desempenho é aquela que apresenta o maior lucro. Hoje,
sabemos que para que uma organização atinja e mantenha um
alto padrão de desempenho é preciso satisfazer pelo menos
três condições:
1) Tornar-se o fornecedor favorito de seus clientes;
2) Tornar-se o empregador favorito de seus colaboradores; e
3) Tornar-se o investimento favorito de seus acionistas.

Na verdade, todos sabemos disso, apenas tendemos a
esquecer que é preciso dar ênfase simultânea aos três aspectos,
e não apenas priorizar o resultado financeiro da empresa.

Anualmente, a revista "Exame1'publica a relação das "500

T.D 159 / 2009



Melhores e Maiores Empresas do Brasil''. Outra lista de interesse
geral é a relação das "Melhores Empresas para Trabalhar". O
que nem todos notaram é que a "Exame" também publicou
que a média do retorno sobre o capital investido das "500
Melhores e Maiores" era de 13%. Já as "Melhores Empresas
para Trabalhar" tinham uma rentabilidade média de 18%f e,
dentre estas, as dez empresas do topo da lista, no último ano,
tiveram uma rentabilidade média de 26%. Conclusão óbvia: o
fato de uma empresa ser uma das melhores para trabalhar faz
com que, simultaneamente, ela seja também mais rentável e
lucrativa.

Qual é o principal fator que contribui para que uma
organização seja percebida pelos seus próprios colaboradores
como uma das melhores empresas para trabalhar? Será a que
paga os melhores salários do mercado? Será aquela cujas
instalações são as mais luxuosas e confortáveis? Será a que tem
o melhor plano de assistência médica, dentária e hospitalar?
Enquanto tudo isto, sem dúvida, contribui, o fator decisivo
identificado pelas pesquisas é a qualidade da liderança que é
exercida no dia a dia na organização.

O papel dos líderes na criação de
uma cultura de alto desempenho

Uma pesquisa internacional realizada pela Gaüup concluiu
que os colaboradores podem ser classificados em três grupos:
os comprometidos, os não comprometidos e os ativamente
descomprometidos. Os comprometidos ou engajados assumem
a iniciativa, fazem mais do que o mero cumprimento do dever;
oferecem sugestões e contribuições; são mais criativos e
assumem a responsabilidade pelas suas decisões e pelas
conseqüências destas. São os primeiros a aderir a mudanças
positivas e falam com entusiasmo da empresa e das
oportunidades que esta oferece.

Os não comprometidos cumprem seu horário de trabalho e
as instruções recebidas de seus superiores; executam as tarefas
que lhes foram atribuídas, mas apresentam poucas sugestões de
melhoria. Raramente tomam a iniciativa e evitam assumir
riscos. Vão contabilizando seus anos de serviço enquanto
esperam pela aposentadoria.

Os ativamente descomprometidos sonegam suas
contribuições; fazem o mínimo que for possível; apresentam o
maior número de faltas ao trabalho e, em geral, são contrários
às inovações e a qualquer coisa que possa tirá-los de sua zona de
conforto. .Sempre acham que "não vai dar certo" e que não

adianta nem tentar melhorar. Chegam
a solapar projetos e, muitas vezes,
parecem estar torcendo pelo time
adversário.

As estatísticas mundiais
levantadas pela Gallup mostram que,
respeitadas as variações de um país
para o outro e até, entre empresas de
um mesmo pais, os comprometidos,
não comprometidos e ativamente
descomprometidos correspondem,
respectivamente, a 19%, 64% e 17%
da população de colaboradores. Mais
ainda, há outros estudos que mostram
que a baixa produtividade e perda de
qualidade em produtos e no
atendimento a clientes gerada pelos
colaboradores ativamente descom-
prometidos custa mais de 300 bilhões
de dólares anualmente às empresas
norte-americanas, tão somente. É
desnecessário dizer que em tempos
de crise esta é uma situação mais do
que intolerável. É suicídio orga-
nizacional.

Sabendo-se que os colaboradores
comprometidos são os que apresen-
tam os mais altos níveis de
desempenho e de satisfação no
trabalho e que o líder é quem tem o
impacto mais significativo sobre o
comprometimento dos colabora-
dores, vale perguntar: qual é o
verdadeiro papel dos líderes na
criação de uma cultura de alto
desempenho? A resposta é simples:

"O papel de um líder é equilibrar,
com precisão, o desempenho e o

comprometimento dos
colaboradores".

O curioso é que se perguntarmos
a um grupo de gerentes qual é sua
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identificado pelas

pesquisas é a qualidade da

liderança que é exercida

no dia a dia na organização

principal contribuição para o sucesso da organização, a
esmagadora maioria responderá que sua responsabilidade é
atingir os objetivos, cumprir as metas de produção ou vendas e
obter resultados. Em outras palavras, consideram-se
responsáveis pelo desempenho de suas equipes. Indagados sobre
qual é a contribuição de suas equipes, os gerentes queixam-se
da falta de comprometimento de muitos dos colaboradores.
Raros são os que percebem seu papel como fomentadores tanto
do desempenho quanto do comprometimento dos
colaboradores.

Ai está o "calcanhar de Aquiles" desses gerentes. Se, por
um lado, é óbvio que é preciso obter um alto nível de
desempenho, mais ainda num período de crise internacional,
poucos estão suficientemente conscientes de que um alto
desempenho sustentável só será obtido mediante o
comprometimento dos colaboradores. E, aqueles que estão
conscientes de que a organização precisa tomar-se o fornecedor
favorito de seus clientes e o empregador favorito de seus
colaboradores para poder ser o investimento favorito de seus
acionistas, ainda assim, ficam perplexos em relação a como
chegar lá. Só obteremos um alto padrão de desempenho se os
líderes assumirem seu papel e se tornarem parceiros de seus
colaboradores,

Parceria para o desempenho

Como já dissemos, o líder eficaz deve equilibrar, com
precisão, o desempenho e o comprometimento dos
colaboradores. O ponto de partida é o estabelecimento de

objetivos claros e padrões de
desempenho. O líder deverá
certificar-se de que o colaborador
saiba o que é considerado um trabalho
bem feito e quais os parâmetros de
avaliação que serão usados para aferir
o sucesso. A seguir, deverá ser traçado
um plano de ação que descreva as
várias etapas do projeto e os prazos
alocadosa cada uma delas. Opróximo
passo compreende combinar como
será feito o acompanhamento de cada
etapa e a correspondente verificação
do progresso alcançado. O líder deve
certificar-se de que o colaborador
disponha das informações e dos
recursos necessários para levar a bom
termo o trabalho ou, pelo menos, que
saiba como e onde obtê-los. O
trabalho do líder não termina logo
após o acordo sobre os objetivos,
padrões e etapas do projeto, mas
prossegue com o acompanhamento
no dia-a-dia, com a verificação do
progresso e fornecimento de feedback
sobre o desempenho. Esta é a parte
do trabalho do líder que foca o
desempenho.

Por outro lado, o líder deverá
assegurar-se de que o colaborador
esteja motivado a dar o melhor de si
para que o objetivo seja alcançado ou
a tarefa realizada. O líder deve aferir
o grau de comprometimento do
colaborador^com os resultados a
serem obtidos. O colaborador deve
estar confiante de que tem as
condições favoráveis para um alto
padrão de desempenho. Deve estar
convencido de que o líder está
apostando no seu sucesso e estará
disponível para ajudar no que for
necessário. O colaborador deverá
acreditar que realizar a tarefa ou
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projeto contribuirá para seu
crescimento pessoal e profissional. O
colaborador deverá entender como o
objetivo ou projeto se alinha com os
objetivos maiores da organização e
como agregará valor a esta. O
colaborador deve perceber seu
trabalho como significativo e fazer
uma diferença positiva. O líder deve
também mostrar ao colaborador
como este será reconhecido pela
contribuição prestada. Esta é aparte
do trabalho do líder que foca o
comprometimento.

Como manter um alto nível de
comprometimento

Nossa experiência mostra que a
maioria dos gerentes dá mais ênfase
ao desempenho do que ao
comprometimento dos colabo-
radores, como se o desempenho
pudesse ser obtido sem, ao mesmo
tempo, investir no comprome-
timento. Considerando que o
estabelecimento de objetivos e
padrões de desempenho é matéria
sobejamente discutida na maioria
dos programas e currículos
gerenciais, propomo-nos a oferecer
algumas recomendações simples,
mas eficazes, de como os gerentes
podem contribuir para aumentar o
comprometimento dos colabora-
dores. Para tornar-se um líder
eficaz, além de todas as ações
destinadas a favorecer a obtenção
de um alto desempenho, o líder
poderá lançar mão de três
ferramentas para o aumento do
compro metimento:
1) Gerenciar pontos críticos;
2) Escutar ativamente; e
3) Fornecer-feedback.

E desnecessário dizer que

em tempos de crise esta é

uma situação mais do que

intolerável. E suicídio

organizacional

Gerenciando os pontos críticos do relacionamento

Cada interação entre um líder e um colaborador pode
tornar-se um ponto crítico, isto é, uma oportunidade para
aumentar o comprometimento do colaborador ou para
descomprometê-lo. Ao final de uma interação pessoal com o
líder ou, até mesmo, de uma conversa por telefone, não
importando se a duração da interação foi de um minuto, cinco
minutos ou sessenta minutos, o impacto desta interação sobre
o comprometimento poderá ter sido positivo ou negativo.

Se, ao término da interação, o colaborador sente-se
respeitado como pessoa, valorizado como profissional,
reconhecido por suas contribuições e com sua auto-estima
elevada, cresce a probabilidade de que se sinta mais
comprometido e de que irá dedicar-se com mais empenho à
tarefa ou projeto, aumentando assim suas probabilidades de
sucesso.

Se, por outro lado, ao término da interação, o colaborador
sente-se desrespeitado como pessoa, desvalorizado como
profissional, tendo sido sua contribuição criticada ou
desmerecida, o resultado é que sua. auto-estima terá sido
erodida. Nestas condições, reduzern-se o comprometimento
e as probabilidades de sucesso.

Pensem bem: se as pessoas ficarem aborrecidas ou
inconformadas com a maneira como foram tratadas, qual o
passe de mágica que fará com que se dediquem com mais
afinco e dêem o melhor de si para que os objetivos sejam
alcançados?

A conseqüência prática é que os lideres precisam cuidar
para que haja mais interações positivas do que negativas. O
relacionamento humano, sejano trabalho ou foradele, funciona
como uma conta-corrente bancária. É preciso que se façam
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Muitos líderes escutam

com impaciência, mais

preocupados com o que

vão responder do que em

entender o ponto de vista e

as preocupações do

interlocutor
depósitos primeiro para podermos sacar depois. Se acontecer o
contrário, acabaremos sacando a descoberto, e correremos o
risco de emitir cheques sem fundos ou, no mínimo, de pagar
juros...

A propósito de interações positivas e negativas, é útil citar
a pesquisa realizada pelo Dr. Ken Blanchard (vejam "O Poder
do Elogio", publicado na edição 134 da Revista T&D). O Dr.
Blanchard queria estudar as reações das pessoas ao receberem
críticas ou elogios. Constatou que quando a proporção era de
l: l (um elogio para cada crítica), as pessoas achavam que o
relacionamento com o chefe era altamente negativo. Quando a
proporção mudou para 2: l (dois elogios para cada crítica), as
pessoas ainda achavam que o chefe estava a fim de "pegá-las".
A proporção de 3: l ainda gerou comentários de que o tratamento
recebido não era satisfatório. Quando, finalmente, foi atingida
aproporçãode4:l (quatro elogios para cada crítica), as pessoas
começaram a achar que tinham um bom relacionamento com
o chefe e de que este estava empenhado no sucesso dos
colaboradores.

Nos meus seminários de liderança, costumo perguntar aos
participantes qual é a proporção de elogios versus críticas que
consideram ser típica na sua situação de trabalho. A resposta
nunca é muito animadora: na maioria das organizações, não
importando o ramo de atividade, ocorrem 80% de críticas para
apenas 20% de elogios.

Se, segundo as conclusões da pesquisa do Dr. Blanchard, o

ideal seria que tivéssemos quatro
elogios para cada crítica e se nossa
realidade organizacional mostra que
ocorre exatamente o contrário, isto é,
quatro críticas para cada elogio, como
vamos obter um alto grau de
comprometimento e fazer com que
nossos colaboradores dêem o melhor
de si por uma organização
representada, no dia-a-dia, por um
chefe que, ao lidar com os membros
da sua equipe, gera quatro vezes mais
interações negativas do que positivas?

Escutar ativamente
Escutar ativa e empaticamente é

certamente uma das habilidades
menos desenvolvidas e mais
negligenciadas na maioria das
organizações. Ironicamente, é uma
habilidade que, se cultivada, pode
contribuir significativamente para
aumentar o comprometimento e o
empenho dos colaboradores,
envolver as pessoas na identificação e
busca de soluções para os problemas,
obter entendimento e acordos
mútuos, solidificar a base da
confiança reciproca e construir e
consolidar relacionamentos.

Não obstante, muitos líderes
escutam corri impaciência, mais
preocupados com o que vão responder
do que em entender o ponto de vista e
as preocupações do interlocutor.
Quando querem obter informações ou
esclarecimentos adicionais, lançam
mão de perguntas fechadas quando
deveriam fazer perguntas abertas,
perdendo grande parte da riqueza da
informação. Ao invés de concentrar-
se no assunto em pauta, os lideres
usam e abusam de juízos de valor ou
de expressões hostis que prejudicam
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a qualidade da interação e contribuem
para deteriorai a comunicação (por
exemplo: "Acho uma péssima idéia.
Em vez disso, você deveria...")- A
conseqüência dessa falta de habilidade
é que, rapidamente, o que poderia ser
uma interação positiva transforma-se
numa interação negativa que
contribui para reduzir o

. comprometimento do colaborador.
Para aprimorar a qualidade das

interações com nossos colaboradores,
devemos seguir alguns passos
simples:
1) Quando alguém nos diz algo,
escutamos atentamente, sem
interromper, procurando, antes de
mais nada, nos certificar se realmente
estamos entendendo o ponto de vista
do interlocutor ou se temos
informações suficientes para
prosseguir.
2) Se a resposta for "não", devemos
pesquisar mais, de preferência através
de perguntas abertas.
3) Se a resposta for "sim", devemos
reconhecer os sentimentos e
preocupações do interlocutor, sem
fazer juízos de valor ou antagonizar a
pessoa com comentários negativos ou
hostis.
4) Deixamos apessoa responder aos
nossos comentários e, se necessário,
repetimos a etapa 2 ou 3.
5) Só então responderemos ao que a
pessoa nos disse, oferecendo soluções
ou sugestões construtivas, tendo o
cuidado de continuar a nos abster de
emitir juízos de valor ou de fazer
quaisquer comentários hostis.

Um dos autores que mais
contribuiu para o desenvolvimento
das habilidades de escutar ativa e
empaticarnente foi Jack Carew, que,

O relacionamento humanol

funciona como uma conta-

corrente bancária. E preciso

que se façam depósitos

primeiro para podermos sacar

depois

no seu best-selíer "Você Nunca Receberá um Não como Resposta"
e no seu programa de treinamento em vendas' 'Positional Sellín^,
demonstrou a eficácia dessas habilidades na interação com
clientes e, em geral, em qualquer relacionamento humano.
Escutar ativamente e demonstrar empatia pode, inclusive,
contribuir para acalmar pessoas irritadas e agressivas e
restabelecer a hajmonia em situações de conflito.

"
Fornecer feedback

Muitos leitores já terão ouvido a frase "O feedback é o
desjejum dos campeões". Queremos reformular a frase: O
feedback é o desjejum dos campeões... e o almoço, o jantar e o
lanchinho antes de deitar!" Poucas ferramentas disponíveis para
os líderes são mais poderosas e eficazes se bem utilizadas. A
falta de feedback, por si só, já tem um efeito potencialmente
negativo. O feedback negativo (criticas ao desempenho) tem de
ser usado com extremo cuidado e habilidade para não
transformar a interação num ponto crítico negativo.

As modalidades mais eficazes de feedback são o feedback
especifico e não avaliativo sobre o desempenho, o elogio
específico pelo bom desempenho e o redirecíonamento.

Em nossos cursos e palestras sobre liderança fazemos,
freqüentemente, uma demonstração prática do poder do
feedback. Um voluntário é solicitado a atirar pincéis de flip-
chart num cesto de papéis posicionado a quatro metros de
distância, com os olhos vendados. Indagados sobre a
probabilidade de acerto, o próprio voluntário e a platéia em
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Queremos reformular a

frase: O feedback é o

desjejum dos campeões... e

o almoço, o jantar e o

lanchinho antes de deitar!

peso, dizem que é zero. Contra todas as expectativas, o
voluntário acerta no alvo. A platéia aplaude em pé. Mágica?
Desempenho típico de membro do elenco do "Cirque Du
Solei!"? Nada disso! Trata-se apenas de uma demonstração
da utilização sistemática e disciplinada de feedback específico
sobre o desempenho, de elogios específicos e de
redirecionamento, ferramentas ao alcance de qualquer líder
que delas queira fazer uso.

A relação entre a liderança eficaz e o lucro
No início deste trabalho, destacamos que o lucro não

deveria ser considerado como referindo-se unicamente aos
resultados financeiros de uma organização, mas como parte
de um tripé de fatores que envolvem, também, encantar os
clientes e obter alto grau de comprometimento por parte dos
colaboradores.

Não poderíamos dar por encerrada esta nossa contribuição
sem destacar os estudos realizados nos últimos cinco anos
pelas empresas Ken Blanchard e que demonstram que a
liderança eficaz impacta significativamente três variáveis
críticas que se reforçam mutuamente: a Paixão dos
Colaboradores, a Devoção dos Clientes e a Vitalidade
Organizacional.

A Paixão dos Colaboradores foi aferida através da avaliação
da satisfação dos colaboradores com o trabalho; da sua disposição
para permanecer na empresa; do seu desempenho nas tarefas;
do relacionamento com o chefe; da qualidade do trabalho em
equipe; e da redução do absenteismo e do número de atrasos.

A Devoção dos Clientes foi descrita a partir da mensuraçào
de seu grau de satisfação com o atendimento proporcionado
pela empresa através de produtos e serviços de qualidade; da

fidelidade dos clientes; e de sua
disposição para dar testemunhos
positivos sobre seu relacionamento
com a empresa.

A Vitalidade Organizacional foi
medida através da quantificação da
lucratividade da empresa; de seu
crescimento no mercado; de sua
estabilidade econômica; e da
imagem da empresa no mercado.

Constatou-se que os três fatores
acima estavam relacionados entre si,
fortalecendo e realimeníando-se
reciprocamente, e eram diretamente
influenciados pelo que foi chamado
de Liderança Operacional. A
Liderança Operacional foca as
políticas e procedimentos da empresa,
o relacionamento entre líderes e
colaboradores no dia- adia e o
sentimento de equilíbrio e justiça que
os colaboradores têm em relação à
maneira como são tratados. A
Liderança Operacional demonstrou
terum impacto muito mais poderoso
sobre os três fatores citados do que a
Liderança Estratégica, que engloba a
Visão, a Cultura e os Imperativos
Estratégicos da empresa. A conclusão
prática desses estudos é simples: o que
faz a diferença para o desempenho, o
crescimento e apropria sobrevivência
das organizações, especialmente em
épocas de crise, é a qualidade das
interações entre líderes e
colaboradores no dia-a-dia, como
queríamos demonstrar desde o início
deste nosso trabalho.

Obrigado pelo interesse
demonstrado ao nos acompanharem
até este ponto. Sejam felizes em sua
jornada rumo ao alto desempenho e
a um alto grau de comprometimento
dos colaboradores através da
liderança eficaz, i
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