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Quando lançou O Monge e o Exe-
cutivo, em 1998, o consultor James
C. Hunter tinha um objetivo no-

bre: mostrar que a liderança não é um
mero exercício de poder e controle. Ins-
pirado nos estudos de Jim Collins, Daniel
Goleman e de outros gurus da gestão
organizacional - que vinham dizendo a
mesma coisa há décadas, Hunter pariu
uma pequena parábola sobre a importân-
cia de se liderar pela via dos relaciona-
mentos, da compaixão e da influência
pessoal. Foi um sucesso. A história de
John Daily, o executivo desiludido que se
refugia em um mosteiro para seguir os
passos do frade Len Hoffmann, tornou-
se presença cativa na lista de best-sellers
do mundo inteiro. Mais do que isso: aju-
dou a difundir o ideal do "líder servidor"
um conceito criado por Hunter para de-
signar o sujeito de personalidade encan-
tadora, capaz inspirar as pessoas, de ouvi-
las com entusiasmo e de tratá-las com
respeito e benevolência. O ícone desse
estilo de liderança? Ninguém menos do
que Jesus Cristo.

Há sinais, no entanto, de que o culto
ao líder servidor já foi longe demais. E que
a velha necessidade de humanizar as rela-
ções de trabalho começa a dar origem a
uma geração de executivos muito legais,
mas não necessariamente eficientes. É o
que sustenta um estudo divulgado no iní-
cio deste ano, nos Estados Unidos, pelos
professores Steven Kaplan, Mark Kleba-

nov e Morten Sorensen. Intitulado" Which
CEO Characteristics and Abilities
Matter?" - algo como "Quais característi-
cas e habilidades de um CEO são impor-
tantes?" -, o trabalho se baseia na análise
das personalidades de mais de 300 presi-
dentes de empresas norte-americanas.
Durante seis anos, Kaplan, Klebanov e
Sorensen mapearam as competências des-
ses líderes e verificaram quais deles apre-
sentavam os melhores resultados. Conclu-
são: os que se destacavam não eram lá
muito hábeis nas relações interpessoais.
Na verdade, apresentavam poucos traços
semelhantes ao do ideal do líder servidor
- tais como saber ouvir, motivar, formar
boas equipes e se comunicar com clareza.

Conforme o estudo, os presidentes
que apresentam os melhores resultados
são aqueles que se destacam pelo senso de
organização e de disciplina, além de uma
capacidade ímpar de execução. "São os
CEOs que nós costumamos classificar
como PEP: persistentes, eficientes e
proativos. Em outras palavras, são os
CEOs que se concentram em fazer as coi-
sas acontecerem" detalha Steven Kaplan,
professor de Empreendedorismo e Finan-
ças da Universidade de Chicago e um dos
autores do estudo, em entrevista a AMA-
NHA. Kaplan admite que as habilidades
relacionadas à gestão de pessoas também
são importantes, mas acredita que elas
não fazem tanta diferença na hora de iden-



tificar os líderes mais propensos a ter su-
cesso. Para ele, relacionar-se bem com co-
legas e subordinados é como falar inglês:
um requisito elementar, quase banal - e
que não pode ser visto como diferencial
de liderança. "Você pode ser a pessoa mais
legal do mundo, um excelente ouvinte etc.
Mas se você não consegue fazer as coisas
acontecerem, você acaba perdendo espa-
ço e legitimidade como líder. Fatalmente,
você também perderá a capacidade de mo-
tivar, inspirar e até de reter os melhores
profissionais da sua equipe" ilustra Kaplan.

O que há de errado, então, com o
modelo de liderança apregoado em O
Monge e o Executivo? Absolutamente nada.
James Hunter, o autor do livro, sempre
deixou claro que o líder também deve ser
avaliado pelos resultados que obtém. E que
o princípio de "servir para liderar" não deve
ser confundido com uma atitude permis-
siva ou solidária demais. O verdadeiro pro-
blema está na forma como as pessoas e
algumas empresas vêm tentando incorpo-
rar os valores presentes em O Monge e o
Executivo e em várias outras obras que cri-
ticam o velho estereótipo do chefe - aquele
sujeito turrão e maquiavélico que costu-
mava habitar as grandes organizações da
era industrial. Hoje, o que se vê é a exal-
tação ao estereótipo oposto. Todos so-
nham em se tornar ou pelo menos contra-
tar líderes visionários, encantadores e "ser-
vidores". Para ser reconhecido como um
autêntico líder, o sujeito precisa se mos-
trar humilde e honesto, estar disposto a
aprender com os outros, saber ouvir, ter
facilidade para se relacionar, estar dispos-
to a se sacrificar pelos liderados, ter uma
atitude positiva e entusiasmada, compar-
tilhar decisões, ter foco em resultados...

"A verdade é que ninguém precisa ter
todas essas qualidades para se tornar um
líder bem-sucedido" assevera Kaplan. Ele
lembra que, ao longo da história, vários
empresários e executivos conseguiram
prosperar mesmo sem apresentar um
comportamento admirável. Um dos



exemplos mais recentes é o do cofun-
dador da Apple, Steve Jobs, cuja arrogân-
cia se tornou célebre no mundo da
tecnologia. Intolerante ao erro e avesso a
críticas, Jobs sempre foi um verdadeiro
terror para seus empregados. Além de
intervir pessoalmente em quase todos os
detalhes relacionados ao design dos pro-
dutos, ele não hesitava em mandar para a
rua qualquer funcionário que aparentas-
se ser um pouco menos do que genial.
"Jobs não é um líder exemplar, mas faz as
coisas acontecerem na Apple. Conse-
quentemente, ele consegue atrair os me-
lhores profissionais da área em vez de
afugentá-los. Hoje, todo mundo reconhe-
ce a Apple como uma referência em design
e tecnologia" raciocina Kaplan.

Ponto de equilíbrio
John Kotter, o guru da mudança

organizacional, costuma dizer que os lí-
deres mais bem-sucedidos são aqueles
que exercem a "liderança" sem perder de
vista o "gerenciamento". As duas palavras
têm significados bastante distintos, espe-
cialmente aos olhos de Kotter. Lideran-
ça, diz ele, é trabalhar com as pessoas
para a realização de uma visão em co-

mum - o que demanda todas aquelas
competências idealizadas em O Monge e
o Executivo. Já o gerenciamento se refere
ao ato de organizar a empresa e fazê-la
funcionar - isto é, a capacidade de esta-
belecer rotinas, controles, disciplina etc.
Ambos são absolutamente necessários
para que um líder obtenha bons resulta-
dos, segundo Kotter. Líderes focados só
na gestão de relações interpessoais ten-
dem a ser compreensivos demais e a ter
uma flagrante dificuldade para fazer crí-

ticas, cobranças ou simplesmente para
dizer "não" Já os líderes focados só nos
controles e nas metas de produção cos-
tumam ser vistos como autoritários e até
insensíveis - o que, evidentemente, re-
sulta em problemas de relacionamento
com a equipe (veja o quadro "Onde está
você?", nas páginas a seguir).

O importante é que cada executivo
encontre um denominador comum en-
tre liderança e gerenciamento. Pelas teo-
rias, a parcela de atenção dedicada a um



ou a outro fator deve variar conforme o
nível de qualificação e de maturidade da
equipe a ser liderada. Empresas com pro-
fissionais imaturos e de baixa qualifi-
cação exigem que o líder dedique mais
atenção a atividades ligadas estritamente
a gerenciamento. Já nas organizações
mais avançadas, como as de serviços e de
alta tecnologia, o principal executivo pode
afrouxar um pouco os controles e exer-
cer uma liderança calcada na influência
pessoal, na inspiração e na visão de longo
prazo. É exatamente isso que faz Bernar-
do Hees, presidente da América Latina
Logística (ALL). "Eu passo aproximada-
mente 70% do meu tempo falando com
as pessoas, identificando talentos, os nos-
sos gaps de competências etc. O resto do
tempo vai para as minhas rotinas. Até
porque quem não gosta de rotinas não
gerencia coisa nenhuma" conta ele. Co-
municativo e atencioso, Hees se aproxi-
ma bastante do modelo de líder servidor
- ele próprio costuma dizer que "o papel
de um líder é servir, e não ser servido"
Entretanto, não abre mão da busca in-
cessante por resultados.

Prova disso foi a verdadeira opera-
ção de ressuscitamento que Hees coman-
dou na quase falida Brasil Ferrovias, ad-
quirida pela ALL em 2006. Na época, a
Brasil Ferrovias era o retrato da estatal
ineficiente. O quadro de funcionários es-
tava claramente inchado, os índices de
produtividade eram baixos e as condições
das máquinas e equipamentos deixavam

a desejar. Coube a Hees a tarefa de encai-
xar esse corpo estranho no negócio da
ALL, uma empresa movida a merito-
cracia e que oferece remuneração variá-
vel até para operários de chão de fábrica.
"Durante o processo de integração, o que
eu mais fiz foi trabalhar a parte da comu-
nicação. Não se consegue fazer uma vi-
rada desse tamanho sem passar um for-
mato claro de liderança para as pessoas"
recorda. Reuniões, visitas, conversas em
separado... Hees fez de tudo para derru-
bar a desconfiança do pessoal da Brasil
Ferrovias. "As pessoas viam que b presi-
dente' estava lá e isso fazia toda a diferen-

"Eu diria que 90% das
empresas escolhem seus
líderes com base em
critérios equivocados"
George Andrew Brough
Diretor de desenvolvimento organizacional da Caliper

ça" relata. Hoje, a companhia está perfei-
tamente integrada à ALL. O quadro di-
minuiu, os índices de produtividade se
elevaram e as instalações foram recupe-
radas. Todos os funcionários passaram a
ser remunerados de acordo com a pro-
dutividade. "A gente gosta de trabalhar
muito por aqui" diz Hees, satisfeito.

Líder superstar
Outra conclusão curiosa diz respei-

to a fatores como fama e carisma. Kaplan,
Klebanov e Sorensen perceberam que
pessoas muito calorosas e maleáveis, com
facilidade para aparecer e falar em públi-
co, não costumam figurar na lista dos
CEOs mais eficientes. Em geral, quem se
sobressai são os líderes do tipo low-profile
- organizados, humildes, obstinados,
detalhistas e até certo ponto tediosos. A
descoberta reforça uma tendência que já
vinha sendo verificada por outros estudio-
sos. Em junho de 2008, os professores
Ulrike Malmendier e Geoffrey Tate che-
garam à conclusão de que os presidentes
de empresas vão ficando menos eficien-
tes à medida que se tornam mais famo-
sos e requisitados. A badalação acaba des-
viando a atenção dos executivos para ati-
vidades que nada têm a ver com o negó-
cio. "CEOs muito prestigiados tendem a
dedicar mais tempo a iniciativas de inte-
resse pessoal, tais como participar do
conselho de administração de outras
companhias, dar palestras ou escrever li-
vros" alegam Malmendier e Tate no arti-
go "Superstar CEOs"

Luis Fernando Estima, presidente da
Forjas Taurus, no Rio Grande do Sul, é o
típico exemplo de líder low-profile. "Eu
não gosto de me expor externamente.
Tenho certa relutância com isso. Procu-
ro me dedicar mais às necessidades do
nosso público interno" reconhece. Esti-
ma procura ser discreto também na rela-
ção com funcionários e fornecedores. "O
meu contato com eles é sempre o mais
pessoal possível. Isso ajuda a diminuir a



distância entre o presidente e as demais
pessoas que compõem a empresa. E ain-
da quebra aquele paradigma de que o
presidente é um ser especial ou esotérico"
revela. Longe dos holofotes, Estima valo-
riza a capacidade de se relacionar com os
colegas e trabalhar em equipe. Para ele,
essa é a melhor maneira de fazer as coi-
sas acontecerem. "Eu acredito que a pes-
soa não precisa necessariamente ser
carismática para liderar. O ponto-chave
é manter o foco nos resultados e ter cons-
ciência de que eles não podem ser alcan-
çados por uma única pessoa" explica. Es-
tima sabe do que fala. Desde 2005, a
Taurus vem batendo recordes sucessivos

de faturamento. Só no ano passado, a
receita bruta chegou a R$ 724,3 milhões
- 38% a mais do que em 2007. Nada mau
para um líder que não gosta de se "expor
externamente"

É preciso admitir: casos como o de
Luis Fernando Estima são incomuns.
Normalmente, as empresas tendem a
supervalorizar o perfil oposto - isto é, o
líder carismático e de personalidade exu-
berante. Trata-se de um erro primário de
gestão de pessoas. Dependendo da cul-
tura da companhia e dos objetivos que
ela pretende alcançar, esse tipo de líder
pode gerar conflitos e estagnação. "Há
uma idealização excessiva em cima do

papel do líder. Muitas organizações en-
caram o líder como se ele precisasse ser
'o cara' uma espécie de super-herói
corporativo. Mas a verdade é que pou-
quíssimas pessoas são tão extraordiná-
rias assim" percebe Ério Nascimento, pro-
fessor da disciplina de Gestão de Pessoas
no programa de pós-graduação da Esco-
la Superior de Propaganda e Marketing
no Rio Grande do Sul (ESPM-RS). Ele
conta que, recentemente, participou de
um seminário com empresários e execu-
tivos e, durante o debate, um dos pales-
trantes listou as dez competências que
considerava fundamentais para um líder
de sucesso. "Sinceramente, se eu conhe-



cesse alguém com pelo menos metade
de tudo que entrou naquela lista, eu con-
tratava na hora" brinca Nascimento.

Idealizar superlíderes - e pior, insistir
em contratá-los sem uma razão consisten-
te - é um deslize comum, mas com con-
seqüências graves. A primeira delas diz
respeito à manutenção do clima interno.
Ao buscar uma das "estrelas" do mercado,
a empresa necessariamente abre mão de
uma possível promoção interna - o que
pode frustrar aquele pequeno grupo de
executivos que almejava ocupar o cargo.
"Muitas vezes, a busca por esse super-ho-
mem resulta em uma desvalorização dos
líderes que já estavam em casa" conta o
consultor Rolando Pelliccia, diretor do Hay
Group no Brasil. Não por acaso, é comum
ver empresas reclamando da falta de ta-
lentos em seus quadros executivos. "Na
maioria dos casos, o que acontece é que a
organização ignora o potencial de seus
próprios executivos. Sem formação, eles
jamais estarão à altura do que o setor de
RH idealiza" diz Pelliccia.

O curioso é que o líder super-herói
nem sempre consegue colocar em práti-
ca seus superpoderes. Ao contrário: com

freqüência, ele deixa um legado maldito.
Um exemplo é Jack Welch. Com um es-
tilo de comando pragmático, agressivo e
fanaticamente focado em resultados,
Welch deixou uma marca indelével na
história da General Electric. "O que ele
fez foi tão forte que acabou ofuscando
tudo que foi feito depois de sua saída"
sustenta Pelliccia. Já a HP passou por uma
experiência desastrosa ao dar poderes
quase ilimitados a Carly Fiorina, a céle-
bre CEO que, a certa altura, chegou a ser
considerada a mulher mais poderosa dos
Estados Unidos. Em 2002, Carly fez valer
sua autoridade e atropelou o Conselho
de Administração da HP na decisão de
levar adiante a polêmica (e bilionária)
aquisição da Compaq. A operação, no
entanto, foi um fracasso. Durante um
bom tempo, a HP se viu às voltas com
custos altíssimos de integração e reestru-
turação que fizeram o preço de suas ações
despencar. No final, Carly acabou pedin-
do demissão. "O curioso é que ela foi su-
cedida por um ilustre desconhecido, que
tornou a HP novamente lucrativa e fez o
seu valor de mercado triplicar em apenas
três anos" recorda Pelliccia.



Felizmente, nem todos os executivos
tentam seguir às cegas o exemplo das gran-
des personalidades do mundo dos negó-
cios. "Não adianta eu tentar copiar os mi-
tos do mercado. Eu tenho de estudar as
teorias e aplicar aquilo que melhor se adap-
ta à realidade da minha empresa" teoriza
Arlindo de Azevedo Moura, presidente
da SLC Agrícola, como é conhecido o bra-
ço de commoditíes agrícolas do Grupo
SLC. Moura conta que, no início, tinha
um pouco de dificuldade para estabelecer
uma comunicação proveitosa com os agri-
cultores da empresa. "Eu utilizava alguns
termos que não faziam parte da realidade
deles. E eles se sentiam constrangidos de
dizer que não entendiam." Hoje, Moura
adota uma estratégia de comunicação es-
pecífica para cada público com que se re-
laciona. Ao mesmo tempo, faz questão de
manter a simplicidade no trato com todas
as pessoas. 'As pessoas idealizam muito a
liderança. Mas o fato é que não dá pra ser
igual aos outros. Você pode assumir algu-
mas características de quem você admira.
Mas não pode perder a sua personalida-
de, que é única."

Murro na mesa
Inúmeros são os fatores que levam

as empresas a contratar os líderes erra-
dos. Um deles é a falta de clareza quanto
aos perfis que realmente são necessários
para o negócio andar. O outro é a pressa.
Em geral, as companhias só dão início a
processos seletivos quando a cadeira do
executivo já está vazia - e não há candi-
datos prontos a ocupá-la. "Eu diria que
90% das empresas escolhem seus líderes
com base em critérios equivocados" cal-
cula o escocês George Andrew Brough,
diretor de desenvolvimento organiza-
cional da Caliper Estratégias Humanas,
que presta consultoria em contratação e
desenvolvimento de equipes. Brough
conta que muitas empresas buscam exe-
cutivos no mercado apenas para se livrar
de um problema. Ou seja: agem como se

a contratação fosse suficiente para
recolocar todas as pendências em dia. "A
verdade é que o processo de desenvolvi-
mento de um líder apenas começa na
contratação. Há todo um trabalho que
precisa ser feito depois para que ele se
adapte ao ambiente" explica Brough.

O economista Luiz Tarquínio passou
na marra por esse tipo de adaptação quan-
do assumiu a presidência da Tupy S/A,
em 2002. Na época, a empresa catarinense
atravessava uma grave crise financeira,
com dívidas que eqüivaliam a mais de qua-
tro vezes a sua capacidade de geração de
caixa (ou Ebitda). Tarquínio, então presi-
dente de um dos maiores fundos de pen-
são do país - o Previ -, foi chamado por-
que parecia ter todas as qualidades neces-
sárias para assumir a Tupy e iniciar uma
reviravolta. Mas o fato é que a adaptação
não foi nada fácil. A empresa sempre teve
uma tradição hierárquica muito forte. Eu
vim para cá e as pessoas enxergavam em

mim a solução definitiva para um proble-
ma antigo e estrutural. O meu estilo de
liderança ajudou muito em algumas ho-
ras, mas também atrapalhou muito em
outras" confessa Tarquínio. A principal di-
ficuldade, lembra ele, era gerenciar os con-
flitos que surgiam na empresa devido às
tensões relacionadas à crise. "Felizmente,
eu escolhi uma equipe que me ajudou de-
mais a virar o jogo. Se eu chegasse dando
murro na mesa, a coisa provavelmente
não teria dado certo" pensa ele. Hoje, a
Tupy S/A está de pé novamente. As dívi-
das, que antes assustavam, hoje corres-
pondem a pouco mais de uma vez o Ebtida
da empresa.

Na dúvida, talvez seja prudente recor-
rer a Peter Drucker, que há 40 anos já escla-
recia que cada líder tem forças, fraquezas,
valores e crenças totalmente diferentes. Para
Drucker, o único ponto em comum entre
os líderes era a habilidade de chegar a gran-
des realizações. Como? Pouco importa. •
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