
Quando a economia se recuperar, as coisas não voltarão ao
normal. Isso exigirá outro estilo de liderança.

Ronald Heifetz, Alexander Grashow e Marty Linsky

SERIA PROFUNDAMENTE ALENTADOR encarar a atual crise
econômica como apenas outra zona de turbulência a atraves-
sar. Infelizmente, a combinação de urgência, altos riscos e in-
certeza continuará sendo a norma mesmo quando a recessão
acabar. Economia nenhuma pode erguer um paredão contra
a competição mundial cada vez mais intensa, contra limites
energéticos, contra a mudança climática, contra a instabilida-
de política. A crise aqui e agora — que vamos superar com a
ajuda de ajustes técnicos de especialistas do poder público —
apenas arma o palco para uma crise sustentada, ou até perma-
nente, de sérios e desconhecidos desafios.

Pensemos no infarto que acomete o sujeito no meio da ma-
drugada. A equipe de resgate leva a vítima às pressas ao hos-
pital. Ali, profissionais da emergência e cirurgiões — guiados
por procedimentos estabelecidos, pois há pouco tempo para o



» Está esperando a volta da orga-
nização à normalidade? Sentimos
dizer, mas o novo modelo de
liderança terá de se adaptar a um
ambiente de urgência, alto risco
e incerteza — mesmo depois de
encerrada a atual crise econômica.

» O líder terá de:
Promover adaptação, ajudando a
conceber as "próximas práticas"
que permitirão à empresa vicejar
no novo mundo sem descuidar
da aplicação das melhores práti-
cas necessárias para o sucesso
no presente.
Aceitar o desequilíbrio, mantendo
todos num estado incômodo o
bastante para levar a mudanças,
mas sem causar resistência, fuga
ou paralisia.
Gerar liderança, dando a gente
em todos os níveis da organiza-
ção a chance de conduzir experi-
mentos que ajudem na adapta-
ção aos novos tempos.

» Se negligenciar as próprias neces-
sidades num gesto de sacrifício, o
líder não atingirá suas metas de
liderança.

improviso e a criatividade — estabilizam o pacien-
te e restabelecem a irrigação do coração. A emer-
gência passou, mas deixou no rastro uma série de
desafios de alto impacto, embora menos urgentes.
Tendo se recuperado da cirurgia, como o pacien-
te previne outro infarto? Tendo sobrevivido, como
se adapta à incerteza da nova realidade, para viver

plenamente? A crise está longe de
encerrada.

Liderar durante uma crise sus-
tentada — seja o leitor o presiden-
te de uma grande empresa, seja o
gerente a cargo de uma iniciati-
va improvisada pela organização

— é tarefa espinhosa. A liderança
na crise tem duas fases distintas. A
primeira é a da emergência, quan-
do seu papel é estabilizar a situa-
ção e ganhar tempo. A segunda é
a fase adaptativa — é a hora de
enfrentar as causas subjacentes
da crise e adquirir a capacidade
de vicejar na nova realidade. Essa
fase adaptativa é particularmente
difícil: o líder sente enorme pres-
são para responder ao nervosis-
mo dos outros com total seguran-
ça, ainda que isso signifique exa-
gerar o que realmente sabe e ig-
norar o que desconhece. Ao exigir
mudanças adaptativas necessárias,
mas incômodas, na conduta ou no
trabalho, os outros podem tentar
derrubá-lo. Todos clamam por um
norte, enquanto tudo o que o lí-
der enxerga diante de si é um ca-
minho nada claro. Voltas e revira-
voltas são a única certeza.

E ainda assim, há que liderar.

Bater na mesma tecla ou apertar reset?
O perigo, na atual situação econômica, é que aque-
les em posição de autoridade sigam batendo na mes-
ma tecla. O que farão é tentar resolver o problema
com soluções de curto prazo: controle mais rígido,
cortes generalizados, planos de reestruturação. Vão
recorrer àquilo que sabem fazer para reduzir a frus-
tração e aplacar o medo — o seu e o dos outros. Ba-
sicamente, vão usar o know-how de sempre para aju-
dar a organização a enfrentar a tormenta.

É algo compreensível. É natural que uma figura
de autoridade tente proteger os seus de ameaças
externas, para que todos possam voltar rapidamen-

te à normalidade. Só que, no momento, até o mais
competente dos líderes será incapaz de garantir es-
sa proteção. A capacidade de adaptação exigida pa-
ra que a organização enfrente uma série infindável
de desafios está além do poder atual de qualquer
indivíduo. Ninguém em posição de autoridade —
nenhum de nós, aliás — já viveu algo parecido (o
conhecimento no qual apostamos no passado é o
que nos deixou nessa situação, afinal). Uma organi-
zação que dependa apenas de seus altos gerentes
para lidar com os desafios pode desabar.

O risco aumenta se, ao sairmos da atual crise eco-
nômica (o que é provável), tirarmos as conclusões
erradas. Muita gente sobrevive a um infarto. De-
pois da cirurgia, no entanto, é comum o cardíaco
retomar velhos hábitos: somente 20% deles deixam
de fumar, mudam a alimentação ou passam a se
exercitar mais. Aliás, o próprio sucesso da interven-
ção inicial, ao derrubar o senso de urgência, cria a
ilusão de que tudo voltou ao normal. A habilidade
técnica dos profissionais da medicina, que resolve
o problema imediato da sobrevivência, sem querer
desincentiva o paciente a mudar de hábitos para
ter uma vida saudável a longo prazo. O risco e a
incerteza permanecem, mas um senso menor de
urgência impede que a maioria dos infartados se
concentre na necessidade de adaptação.

Gente que pratica o que chamamos de liderança
adaptativa não comete esse erro. Em vez de seguir
batendo na mesma tecla, aproveita a oportunidade
surgida em momentos como o atual para apertar
o botão de reset da organização. Esses indivíduos
usam a turbulência do presente para aprender com
o passado e fechar mais um capítulo. No processo,
mudam regras importantes do jogo, reformulam
partes da organização e redefinem o trabalho que
todos fazem.

Não estamos falando em provocar uma revira-
volta tão grande na organização que nada mais fa-
ça sentido. O processo de adaptação é um proces-
so de conservação — tanto quanto de reinvenção.
Modificações direcionadas em cadeias específicas
do DNA organizacional vão fazer toda a diferença
(não esqueçamos que mais de 90% do DNA do ser
humano é idêntico ao do chimpanzé).

Ainda assim, haverá perdas. Certas áreas da orga-
nização terão de morrer. Certas funções e certas for-
mas habituais de trabalhar serão eliminadas. À me-
dida que tentar adquirir uma capacitação nova, mui-
ta gente sentirá vergonha da própria incompetência.
Muitos terão de renegociar a lealdade para com men-
tores e colegas cujos ensinamentos já não servem.

Sua empatia será tão essencial para o sucesso
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quanto as decisões estratégicas que tomar sobre
que elementos do DNA organizacional descartar.
Isso porque o líder precisará da ajuda das pessoas.
Não de sua lealdade cega, seguindo uma rota rumo
ao futuro por ele traçada — mas de seu empenho
e entusiasmo para descobrir que rota é esta. E, para
que prestem essa assistência, é preciso dar a todos a
capacidade de operar a contento em um ambiente
de contínua incerteza e incontroláveis mudanças.

Tarefas da atual liderança
Neste contexto, a liderança é uma arte experimental,
do improviso. Tudo aquilo que permitiu à maioria
dos executivos chegar à posição de comando — ca-
pacidade analítica para resolver problemas, agilida-
de na tomada de decisões, articulação de rumos cla-
ros — pode, agora, se interpor ao sucesso. Embora
aqui e ali isso siga sendo necessário, a fase adaptati-
va de uma crise requer práticas novas de liderança.

Promova a adaptação. Hoje, o executivo en-
frenta duas demandas conflitantes. Precisa execu-
tar para fazer frente aos desafios presentes. E pre-
cisa adaptar o que é feito, e como, para poder pros-
perar no mundo de amanhã. Precisa conceber as

"próximas práticas" e, ao mesmo tempo, dominar as
melhores práticas do presente.

Julie Gilbert é prova de que essa dupla tarefa po-
de — e, aliás, deve — ser assumida por gente que
não está necessariamente no cume da organização.
Na posição de vice-presidente e, mais tarde, de vice-
presidente sênior da varejista americana Best Buy
(de 2000 a princípios de 2009), Gilbert vislumbrou
a crise que se avizinhava devido à incapacidade da
varejista de tirar proveito do maior envolvimento
da mulher no mercado de eletroeletrônicos, no qual
o homem é o centro. Direta e indiretamente, a mu-
lher estava exercendo mais influência em decisões
de compra. Explorar a tendência, no entanto, exigi-
ria mais do que um bom plano de marketing. Seria
preciso uma mudança na orientação da empresa.

Fazer uma organização se adaptar a mudanças
no entorno não é fácil. É preciso enfrentar a lealda-
de a velhas práticas e entender que o desejo de mu-
dá-las faz de você um alvo de ataques. Gilbert acha-
va que, em vez de simplesmente vender aparelhos
eletrônicos a um público basicamente masculino,
a Best Buy precisava apelar para a mulher — refle-
tindo, para tanto, a crescente integração dos apare-
lhos à vida da família. O que fez foi capitanear uma
iniciativa para montar, dentro das lojas, "butiques"
que vendessem sistemas de home theater ao lado
de móveis e acessórios coordenados. As lojas mon-
taram ambientes parecidos à sala da casa para ven-

der não só a parafernália eletrônica, mas também o
ambiente de lazer. O pessoal de vendas foi treinado
para interagir com a mulher (até ali ignorada) que
vinha ao lado de um homem conferir a oferta.

Segundo Gilbert, a defesa dessa abordagem a ex-
pôs a duras críticas de gerentes que viam a Best Buy
como uma loja de produtos de tecnologia, não de

"experiências". Mas desviar a atenção à consumido-
ra quando um casal entrava na loja — fazendo con-
tato visual com a mulher, cumprimentando-a, per-
guntando de que filmes gostava para passá-los nos
sistemas à venda — não raro levava o casal a com-
prar um produto mais sofisticado do que o inicial-
mente considerado. Segundo Gilbert, o movimento

de troca e devolução de aparelhos adquiridos por
casais era 60% menor do que o de compras feitas
por homens. Com a reconsideração de práticas ha-
bituais, a área de home theater da Best Buy deco-
lou. As duas butiques de teste abertas em meados
de 2004 tinham subido para 350 cinco anos depois.

Ao considerar a abolição de práticas que pare-
çam inadequadas para um ambiente em mutação, é
preciso distinguir o essencial do dispensável. O que é
tão valioso e tão central para a identidade e a capa-
cidade da organização que precisa ser preservado?
O que, ainda que apreciado por muitos, precisa ser
abandonado para que a organização avance?

Gilbert queria preservar algo forte na cultura da
Best Buy: a capacidade de reagir a necessidades do
consumidor. Mas essa cultura, quase que exclusiva-
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mente masculina — "homem vendendo para ho-
mem" —, parecia, a seu ver, um impedimento ao
sucesso. Uma expressão usada na Best Buy — "the
jets are up" — significava que os principais execu-
tivos, todos homens, estavam a bordo do jatinho da
empresa para visitar lojas. Durante o voo, tinham a
oportunidade de conversar sobre temas importan-
tes e estreitar as relações. Ao fim de uma viagem des-
sas era comum soltarem grandes decisões. Depois de
responder, por telefone, a uma pergunta sobre o pú-
blico feminino de um grupo desses, que visitava uma
butique de home theater da Best Buy, Gilbert con-

venceu a diretoria a nunca mais deixar que o jatinho
decolasse sem pelo menos uma mulher a bordo.

Já que ao injetar adaptabilidade na organização é
difícil saber ao certo para onde se caminha, é pruden-
te evitar planos estratégicos grandiosos e detalhados.
O melhor é conduzir vários experimentos. Muitos da-
rão errado, obviamente, e a trajetória se caracteriza-
rá por constantes correções de rota. Mas esse zigue-
zague será um emblema da capacidade da empresa
de descobrir produtos e processos melhores. Aqui, o
setor de tecnologia dá uma boa lição: a versão 2.0 é
o reconhecimento expresso de que todo produto que
chega ao mercado é um experimento, um protótipo
a ser aprimorado na iteração seguinte.

A seção de home theater da Best Buy foi um ex-
perimento. Outro, bem mais abrangente, partiu da
tese de Gilbert de que, para se adaptar a uma base

de consumidores com uma representação feminina
cada vez maior, a Best Buy teria de mudar o papel
da mulher dentro da organização. A empresa sem-
pre se voltara aos altos executivos em busca de di-
reção e inovação. Mas, conforme nos explicou Gil-
bert, uma definição de varejo de aparelhos eletrô-
nicos que incluísse o público feminino teria de vir,
ao fim e ao cabo, das bases da empresa. Para atrair a
consumidora seria preciso dar poder à mulher em
todas as instâncias da empresa.

Isso levou à criação de grupos de liderança femi-
nina na empresa (Womerfs Leadership Fórum, ou

"WoLF packs", como foram chamados).
De caixas das lojas a executivas da ma-
triz, as mulheres da Best Buy se reuniam
para apoiar umas às outras e criar pro-
jetos inovadores com base em sua expe-
riência coletiva. Numa tentativa nada or-
todoxa de neutralizar a ameaça à cultura
tradicionalmente masculina da empresa,
cada grupo era liderado conjuntamente
por dois homens e duas mulheres.

Mais de 30 mil funcionários parti-
ciparam dos "WoLF packs". Segundo a
empresa, a iniciativa fortaleceu a reser-
va de líderes de alto potencial, fez dispa-
rar o número de candidatas a um posto
na empresa e melhorou os resultados
ao reduzir a evasão de funcionárias. Gil-
bert, que há pouco deixou a Best Buy
para ajudar outras empresas a instituir
programas parecidos, conseguiu cum-
prir a dupla meta da liderança adapta-
tiva: enfrentar o desafio presente e cul-
tivar a adaptabilidade. Exerceu um im-
pacto positivo imediato sobre o desem-

penho financeiro, ao mesmo tempo permitindo
que a organização destacasse um número maior de
funcionários para explorar mercados mais amplos.

Aceite o desequilíbrio. Sem um senso de ur-
gência, a probabilidade de que mudanças difíceis
ocorram é bem menor. Já uma aflição grande de-
mais provoca resistência, fuga ou paralisia. A arte
da liderança no mundo atual envolve orquestrar o
conflito, o caos e a confusão que a mudança inevi-
tavelmente traz para que o distúrbio seja produti-
vo, não destrutivo.

O setor de saúde é, de certa fôrma, um microcos-
mo da turbulência e da incerteza que assolam a eco-
nomia de modo geral. Paul Levy, presidente do hospi-
tal americano Beth Israel Deaconess Medicai Center,
em Boston, está tentando ajudar a instituição a se
adaptar às constantes mudanças do setor.



Quando Levy assumiu o comando, em 2002, o Be-
th Israel Deaconess era uma organização disfuncio-
nal, com sérios problemas financeiros. Criado anos
antes com a fusão atabalhoada de dois hospitais uni-
versitários da Harvard Medical School, o hospital
penara para promover a integração de duas cultu-
ras muito distintas. Agora estava no vermelho e en-
frentava a possibilidade de ser comprado por uma
empresa com fins comerciais, o que o faria perder o
status de prestigiada instituição de pesquisa. Levy ra-
pidamente fez mudanças que fortaleceram as finan-
ças do hospital e aliviaram a tensão cultural.

Para salvar a instituição, Levy teve de causar des-
conforto. Obrigou todos a encararem as conseqüên-
cias potencialmente catastróficas da preservação
do status quo — mais prejuízos financeiros, demis-
sões em massa, a venda do hospital —, declarando
em um comunicado a todos os funcionários que
aquela era "a última chance" de salvarem a institui-
ção. Desafiou publicamente facções poderosas de
médicos do hospital e deixou claro que não tolera-
ria mais o confronto das duas culturas.

Só que o sucesso na reestruturação não era ga-
rantia de sucesso a longo prazo em um ambiente
repleto de incerteza. Aliás, a estabilidade trazida
pelos feitos iniciais de Levy ameaçava a capacida-
de do hospital de se adaptar à sucessão de desafios
que estava por vir.

Manter a organização numa zona produtiva de
desequilíbrio é tarefa delicada; na prática da lide-
rança, é preciso ficar sempre de olho no termostato.
Se a temperatura for invariavelmente baixa demais,
ninguém sentirá necessidade de fazer perguntas
incômodas ou de tomar decisões difíceis. Já se for
sempre alta demais, a organização pode se desinte-
grar: as pessoas tenderão a entrar em pânico e a se
entrincheirar.

Levy manteve alta a temperatura mesmo depois
de resolvida a emergência financeira. Em uma me-
dida praticamente inédita em um hospital, divul-
gou publicamente relatórios trimestrais de erros
médicos e estabeleceu a meta de eliminar as fa-
lhas no prazo de quatro anos. Embora a medida te-
nha causado constrangimento para o hospital, Le-
vy achava que admitir erros sérios e aprender com
eles melhoraria o atendimento aos pacientes, traria
mais confiança na instituição e aumentaria sua via-
bilidade a longo prazo.

Para manter o nível certo de desequilíbrio é pre-
ciso despersonalizar o conflito, que surge naturalmen-
te à medida que as pessoas experimentam e mudam
de rota em um ambiente de incerteza e turbulência.
A meta é focar a divergência nos problemas, incluin-

do alguns de seus próprios pontos de vista, e não nas
partes envolvidas. Só que os problemas propriamen-
te ditos são mais do que fatos e análises abstratos.
Por trás deles há a qualificação, a lealdade e os inte-
resses diretos de indivíduos. Logo, é preciso agir po-
liticamente, e não só analiticamente. Em um período
de turbulência, é preciso olhar além dos méritos de
um problema para entender interesses, medos, aspi-
rações e lealdades das facções surgidas em torno de-
le. A questão, aqui, é orquestrar conflitos e perdas e
harmonizar interesses distintos.

Para tanto, o líder precisa criar uma cultura de
conversas corajosas. Em um período de incerteza
constante, é preciso discutir os temas mais difíceis.
Dissidentes que possam trazer insights cruciais pre-
cisam ser protegidos da pressão da organização pa-
ra que sigam calados. Executivos precisam ouvir vo-
zes pouco conhecidas e dar o tom para que todos
sejam francos e assumam riscos.

No começo de 2009, com o Beth Israel Deaco-
ness projetando um prejuízo anual de US$ 20 mi-
lhões depois de vários anos operando no azul, Paul
Levy convocou os funcionários para uma reunião.
Iam falar de demissões. Mostrou preocupação com
o impacto do corte em empregados de renda infe-
rior, como o pessoal da limpeza. Com certa cautela,
sugeriu algo que provavelmente causaria desagra-
do: reduzir o salário e os benefícios de gente com
salários altos — incluindo muitos dos presentes no
auditório — para poupar
parte dos postos de bai-
xa remuneração. Para sua
surpresa, a platéia irrom-
peu em aplausos.

Seu singelo pedido
de ajuda levou a inúme-
ras sugestões de corte de
custos, incluindo a oferta
de chefes dos 13 departa-
mentos médicos de pou-
par dez postos com doa-
ções particulares no total
de US$ 350 mil. No final,
isso tudo reduziu em 75%
o número de demissões
planejadas.

Gere liderança. A ca-
pacidade de adaptação
da empresa normalmente
não nasce de uma grande
e inédita iniciativa ideali-
zada pela matriz, mas do
acúmulo de microadapta-

Liderança adaptativa
na prática

BEST BUY l Uma diretora fez a varejista

se adaptar ao fato de que a mulher é, cada
vez mais, quem toma a decisão na compra

de aparelhos eletrônicos.

BETH ISRAEL DEACONESS MEDICAl
CENTER | O novo presidente ajudou uma

organização disfuncionai — nascida da fu-

são atabalhoada de dois hospitais universi-
tários nos EUA — a se adaptar a modernos
desafios na área da saúde.

EGON ZEHNDER INTERNATIONAL l O

fundador promoveu um estilo de liderança
que ajudou a firma de busca de executivos

a se adaptar à chegada do recrutamento
online e à abertura de capitai de rivais.



ções surgidas por toda a empresa em resposta a seus
inúmeros microambientes. Até a novidade de alto
impacto em geral é produto de muitos experimentos,
um dos quais por fim se prova revolucionário.

Para fomentar esses experimentos é preciso re-
conhecer a interdependência de todos na organiza-
ção, assim como a empresa cada vez mais reconhe-
ce a interdependência de atores distintos — forne-
cedores, clientes, até rivais — além de suas frontei-
ras. É ilusão esperar que uma equipe executiva con-
siga, por si só, achar o melhor caminho rumo ao fu-
turo. É preciso, portanto, usar a liderança para ge-
rar mais liderança nos recônditos da organização.

Em urna reunião mundial de sócios em junho
de 2000, Egon Zehnder, fundador da consultoria
de recrutamento de executivos que leva seu nome,

Uma equipe executiva não achará,
sozinha, as melhores soluções. Mas pode
gerar mais liderança organização afora.

anunciou a aposentadoria. Em vez de refletir sobre
os 36 anos de contínuo crescimento da firma sob
sua liderança, fez um alerta. Estabilidade "é uma
desvantagem, e não uma vantagem, no mundo de
hoje", disse. "Cada visão nova do horizonte é um
olhar por um giro distinto do caleidoscópio" (sím-
bolo por excelência do desequilíbrio). "O futuro da
firma", continuou Zehnder, "está totalmente nas
mãos dos homens e das mulheres aqui reunidos".

Se tivesse partido de outra pessoa, a declaração po-
deria ter soado como típica conversa para boi dormir.
Mas Egon Zehnder ergueu a consultoria com a con-
vicção de que mudanças dentro e fora da empresa
exigem novas formas de liderança. Lá no comecinho,
viu que a firma não atingiria seu pleno potencial se
ele, Egon, fosse o único responsável pelo sucesso.

Um executivo sozinho simplesmente não tem a
capacidade para detectar e decifrar todas as mudan-
ças que ocorrem a sua volta. Precisa distribuir a res-
ponsabilidade pela liderança, substituindo a hierar-
quia e a autoridade formal pelo poder de toda a or-
ganização, que explora a inteligência coletiva. O exe-
cutivo precisa se livrar um pouco da obrigação de
ser tudo e tudo fazer — e em vez disso aprender a
dividir seu fardo com gente que atua em áreas e lo-
calidades distintas da organização. Ao transferir par-

te da responsabilidade pela adaptação organização
abaixo, o líder abre para si mesmo um espaço para
pensar, para sondar e para identificar o próximo de-
safio no horizonte.

Para distribuir a responsabilidade pela liderança
de modo mais amplo, é preciso mobilizar todos para
gerar soluções. Para tanto, será preciso intensificar o
fluxo de informações de modo a permitir que gente
de toda a organização tome decisões com indepen-
dência e partilhe as lições aprendidas com iniciati-
vas de inovação.

Para gerar nova liderança e idéias inovadoras, é
preciso explorar a diversidade — o que, obviamente,
é mais fácil na teoria do que na prática. Todo mun-
do tende a buscar a companhia de quem é parecido.
Ouvir quem está do lado de lá, e aprender com esses

indivíduos, não é tarefa fácil. Mas, se
não abrir ao máximo o leque de ex-
periências e pontos de vista compu-
tados — incluindo os de funcioná-
rios mais jovens —, o líder corre o
risco de operar sem uma visão ma-
tizada da nova realidade enfrenta-
da pela empresa nos planos interno
e externo.

Criar um ambiente desses signi-
fica abrir mão de parte da autorida-

de normalmente associada à liderança — e até de
parte do controle, legal ou psicológico, sobre a or-
ganização. A meta, naturalmente, é que todo mun-
do "aja como se a empresa fosse sua" e que tenha,
portanto, motivos para buscar a inovação ou assu-
mir a liderança na geração de valor para a organi-
zação, seja qual for sua posição nela.

Zehnder de fato transformou a consultoria em
uma sociedade na qual todo sócio, incluindo ele
próprio, tinha igual participação no capital e igual
voto em reuniões de sócios. A remuneração de to-
dos subia ou caía segundo o desempenho geral da
firma. A meta era deixar todos os sócios "interliga-
dos em substância e propósito".

O modelo de liderança colaborativa e distribuí-
da de Zehnder norteou uma avaliação estratégica
conduzida pela consultoria pouco depois de sua
aposentadoria. No curto prazo, os sócios enfrenta-
vam uma dramática retração no mercado de recru-
tamento de executivos; já a longo prazo o desafio
era a mudança no cenário competitivo, incluindo a
ascensão do recrutamento pela internet e a estreia
em bolsa de várias rivais importantes. Enquanto a
firma tentava descobrir como se adaptar e vicejar
neste ambiente, as palavras de Zehnder pairavam
no ar: "A maneira de enfrentar a mudança é o que



distingue as empresas de melhor desempenho das
lanterninhas. Primeiro, no entanto, precisamos sa-
ber o que nunca deveria mudar. Precisamos enten-
der a diferença entre princípios eternos e práticas
diárias". De noyp, o vital, na mudança sustentável,
não é a mudança propriamente dita, mas discernir
e preservar o que é valioso e essencial.

Para traçar seu futuro a consultoria adotou uma
abordagem participativa, envolvendo todo sócio, do
júnior ao sênior, no processo. Decidiu continuar co-
mo sociedade de capital fechado. Ao contrário de
rivais que vinham fazendo cortes pesados, resolveu
que praticamente não haveria demissões: preservar
o tecido social da organização, algo crucial para o su-
cesso a longo prazo, foi considerado mais importan-
te do que resultados financeiros no curto prazo. Ali-
ás, a empresa optou por seguir contratando e elegen-
do sócios mesmo com o mercado desaquecido.

Apoiada na cultura de interdependência, a firma
se adaptou ao novo ambiente, produzindo excelen-
tes resultados inclusive no curto prazo — à medida
que ganhava mais participação de mercado, manti-
nha margens saudáveis e sustentava o moral, motor
importante do contínuo sucesso. O trabalho adap-
tativo permitiu à empresa levar o melhor de sua
história para o futuro.

Cuide-se!
Para não ser encurralado pelas forças que provo-
caram a crise em primeiro lugar, o leitor precisará
abandonar o hábito automático da certeza autori-
tária. O trabalho de liderança exige que administre
não só o movimento crucial de adaptação dentro
e fora da empresa, mas também as próprias idéias,
as próprias emoções.

É algo que irá testar seus limites. Cuidar de si
mesmo, tanto física como emocionalmente, é cru-
cial para o sucesso. Quem se sacrifica pela cau-
sa não atinge nenhuma das metas de liderança
estabelecidas.

Primeiro, dê a si mesmo permissão paraser tanto
otimista como realista. Isso criará uma tensão sau-
dável e impedirá que o otimismo descambe para
a recusa em encarar os fatos e o realismo se torne
ceticismo.

Segundo, ache santuários que lhe permitam re-
fletir sobre os acontecimentos e recuperar a pers-
pectiva. Um santuário pode ser um local ou uma
atividade que o ajude a se afastar um pouco e re-
calibrar suas reações internas. Se tende a exigir de-
mais da organização, por exemplo, seria bom usar
esse tempo para se perguntar se não está sendo exi-
gente demais, se não está levando todos, incluindo

você, à exaustão, se entende realmente o sacrifício
que está pedindo de todos?

Terceiro, busque confidentes a quem possa relatar
como foi seu dia e articular os motivos que o leva-
ram a tomar certas medidas. O ideal é que um con-
fidente não seja um aliado na própria organização
— alguém que um dia possa estar do lado oposto em
alguma questão —, mas alguém de fora da empresa.
O critério decisivo é que esse confidente se importe
mais com você do que com as questões em pauta.

Quarto, deixe seu eu emocional mais à vista no
trabalho. Demonstrações pertinentes de emoção
podem ser uma ferramenta eficaz para a mudan-
ça, sobretudo quando mescladas com ponderação.
Manter esse equilíbrio mostra aos outros que, em-
bora seja carregada de emoção, a situação pode ser
contida. É um ato de equilibrismo difícil — espe-
cialmente para a mulher, que teria medo de ser vis-
ta como emotiva demais.

Por último, não se perca em seu papel. Definir
sua vida por uma única atividade, por mais impor-
tante que seu trabalho seja para você e para os ou-
tros, aumenta sua vulnerabilidade em caso de alte-
rações no entorno. Além disso, lhe furta de outras
oportunidades de realização.

Atingir as aspirações mais elevadas e nobres pa-
ra sua organização pode levar mais do que uma vi-
da. Seu esforço talvez seja apenas o começo da em-
preitada. Mas é possível realizar algo digno de nota
diariamente — na interação com gente no trabalho,
com a família, com aqueles que encontramos por
acaso. A liderança adaptativa é uma oportunidade
diária de mobilizar os recursos de todos para vice-
jar em um mundo novo e desafiante.
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