
Procuram-se

Especialistas mostram que liderança
se aprende, sim, e apontam caminhos
para se conquistar o reconhecimento
e se extrair resultados das equipes
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ucesso, rentabilidade, cresci-
mento, produtividade, inova-
ção, criatividade. Estes são

apenas alguns dos vários objetivos
que as empresas de hoje almejam al-
cançar. Num mercado onde a compe-
tição está cada vez mais acirrada, elas
cobram diariamente de si mesmas a
realização desses objetivos.

Esse nível de exigência não é
diferente no setor atacadista dis-
tribuidor. E no meio da cadeia de
abastecimento, suscetível a sofrer
pressões tanto por parte das indús-
trias como do varejo e do governo,
e constituindo, por isso, um univer-
so de margens estreitas e onde são
poucos os atalhos que permitem,
às empresas que os seguem, man-
ter um crescimento contínuo, que
a presença de um verdadeiro líder é
capaz de fazer a diferença.

Falar de liderança sem que isso pa-
reça ter mera função de "perfumaria"
na literatura de negócios é algo com-
plicado. Afinal, na prática, o perfil de
um líder não é lá muito fácil de se des-
crever, pois é algo que simplesmente
se reconhece, e que só parece de fato
funcionar com base nesse reconhe-
cimento por parte dos colegas e das
equipes, como a fé dos seguidores re-
conhece a capacidade de um profeta.
Um líder nunca passa em branco.

ATRIBUTOS
Mas o que alguém precisa fazer para
se tornar um bom líder? Será que
existem atributos menos genéricos e
mais práticos capazes de identificar
esse tipo de "talento"? Segundo a
diretora-executiva da Sextante Bra-
sil e da Gênesis Desenvolvimento e
Potencialização Humana, Rugenia



lGESTÃO

Líder é aquele
que inspira. Uma
empresa que não
forme gente com

essa disposição fica
menos competitiva

e mais frágil

Pomi, as qualidades de um líder estão
menos focadas nas habilidades de um
bom administrador, que sabe planejar,
delegar e cobrar, do que nas compe-
tências humanas desse profissional.

"O mais prático é o exemplo. O
líder não é aquele que proclama o
que tem de fazer e faz de outra ma-
neira, mas, isto sim, é aquele que
normalmente faz junto. Pensa junto,
sente junto, quer junto e age junto",
diz. Para ela, o líder costuma ter um
sonho, uma visão, mas precisa saber
comunicá-lo, de modo a mobilizar o
grupo para alcançar essa meta.
"O líder é aquele que inspira, anima

e motiva pessoas, idéias e projetos.
Uma empresa que não forme gente
com essa disposição e com essa atitu-
de fica menos competitiva e mais frá-
gil", argumenta o filósofo e autor do
livro Liderança em Foco, Mario Sérgio
Cortella.

SEM PERDER A TERNURA
Disposição e humildade para aprender
e para se aventurar na inovação, ain-
da que tenha de pisar num solo que
ele não domina, também são qualida-
des que Cortella reconhece no líder.
Aqueles velhos hábitos de centralizar
as decisões e de se prender ao conhe-
cido, aos métodos que deram certo
no passado (ou que são bons na te-
oria), e que são comuns a executivos
em cargos de chefia, não têm espaço
quando o assunto é liderança. Esse
tipo de postura não apenas desmotiva
as equipes como também afugenta os
colaboradores das empresas que po-
deriam se agregar ao negócio, trazen-
do novas idéias.

'A equipe é o que robustece a ca-
pacidade individual; a equipe é o que
gera, a partir das diferenças, novas
soluções; ela acolhe e corrige, apoia e
orienta, vibra e rejeita. A equipe é o
que permite à liderança ganhar senti-
do" , aponta Cortella.

À primeira vista, pode até parecer
que um bom líder, no linguajar dos
profissionais de Recursos Humanos,

seja muito mais um profissional in-
corrigivelmente compreensivo do que
alguém de pulso firme, que consiga
fazer com que as coisas aconteçam
de fato.

Ledo engano. "O líder não tem
de ser bonzinho, não. As vezes, ele é
muito exigente, e não só com o grupo,
mas até consigo mesmo. Se olharmos
para os que foram os nossos mestres,
para aqueles que nos inspiraram e que
fizeram a diferença, reconheceremos,
na maioria das vezes, pessoas exigen-
tes e difíceis", observa Rugenia.

O líder pode estar presente, esti-
mular a descoberta e olhar para o lado
mais humano dos profissionais com
quem trabalha, mas isso não significa
que ele deixará os papéis de amigo e
de chefe se confundirem, nem que
deixará de cobrar resultados ou de dar
a palavra final. Ele precisa delegar sem
medo e cobrar sem culpa. "Ele tem de
ouvir, mas sabe que não pode simples-
mente aceitar tudo. Deve perguntar e
expressar claramente o que quer, pois
quem não se comunica direito nunca
chega à meta", diz a diretora-executi-
va da Sextante.

Para ganhar esse respeito, não po-
dem faltar clareza e direcionamento.
"O maior perigo não é a falta de lide-
rança, mas a falta de uma definição
clara do objetivo do trabalho. Quan-
do um grupo de pessoas se reúne para
atender a uma necessidade e lhes é
oferecida a liberdade de dar opinião
sobre seu objetivo, um líder surge na-
turalmente", aponta o consultor sê-
nior do Instituto MVC, José Augusto
Neves.

Segundo ele, a base da lideran-
ça está nas idéias. O líder eficiente
é aquele que consegue fazer com
que suas idéias sejam efetivamente
compradas pela equipe, e não apenas
executadas. Ele consegue levar sua
equipe a acreditar nelas. "Percebe-se
que quando um grupo chega a um
consenso a respeito de urna idéia a ser
implementada, não é necessário emitir
ordens para que as pessoas cumpram



suas tarefas. Elas já saem fazendo o
que precisa ser feito", diz Neves.

Embora ambos estejam ali com a
mesma missão de extrair bons resul-
tados do trabalho de um grupo, as
diferenças entre o chefe e o líder são
gritantes. Para começar, um deles a
gente respeita porque tem juízo, o ou-
tro porque sente admiração.

'A autoridade da gerência está liga-
da à hierarquia, enquanto a da lideran-
ça vem do respeito e da admiração",
explica Cortella. "O melhor é termos
gerentes líderes, que consigam mesclar
as competências e as ferramentas de
gerenciamento com a capacidade para
fortalecer a equipe, reconhecer os re-
sultados e vitalizar as práticas. Muitos
líderes não são gerentes, e vice-versa."

O livro O Desafio da Liderança, de
James Kouzes e Barry Posner, con-

O maior perigo
não é a falta de
liderança, mas
a falta de uma

definição clara do
objetivo do trabalho

JOSÉ AUGUSTO NEVES
consultor sênior do Instituto MVC
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segue resumir bem essa diferença:
chefe é aquele que faz as pessoas
fazerem (por bem ou por mal) e líder
é aquele que faz as pessoas terem
vontade de fazer.

A matemática necessária para se
saber quem tem mais sucesso nas
suas missões é simples. Se o trabalho
feito com vontade não desse mais re-
sultados do que aquele que é feito por
mera obrigação, os esforços com mo-
tivação profissional não tomariam o
tempo nem a energia que efetivamen-
te tomam na maioria das empresas.

APRENDIZAGEM POSSÍVEL
"O ser humano, por natureza, não
gosta de acomodação. Ele gosta é
de realizar coisas que lhe tragam
satisfação e reconhecimento. Nor-
malmente, os chefes apresentam
planos bem estabelecidos, definem
as metas sem consultar quem tem
de cumpri-las, e acreditam que ofe-
recendo gratificações financeiras
conquistarão o comprometimento
da equipe", afirma o consultor sê-
nior do Instituto MVC.

E verdade que há pessoas que têm
mais talento para a liderança, mas, feliz-
mente, aqueles que não gozam da rnes-
ma sorte também são capazes de desen-
volver essa habilidade. "Seria injusto se
a liderança não pudesse ser aprendida.
Tenho a convicção de que ela pode ser
treinada e desenvolvida. Por isso, cada
vez mais, as empresas investem no de-
senvolvimento de líderes baseando-se
nas competências essenciais e em seus
valores", afirma Neves.

Chefe é aquele
que faz as

pessoas fazerem,
e líder é aquele

que faz as
pessoas terem

vontade de fazer

O líder, segundo Warren Bennis,
professor da Southern Califórnia
University citado por Neves, se for-
ma desde criança, quando os pais o
incentivam a perguntar, a participar
das conversas entre os adultos e, prin-
cipalmente, não chamando a atenção
deles em público, nem mesmo na
frente do outro cônjuge. Fazer isso é
a maneira mais eficaz de tirar a auto-
estima de uma criança que, mais tar-
de, sem se lembrar por que, se sentirá
intimidada na frente de um superior
hierárquico. "O melhor caminho para
formar líderes é dar a eles uma liber-
dade acompanhada, não vigiada nem
controlada, mas orientada, e procurar
ficar sempre ao seu lado, acompa-
nhando-os, e lançando mão de todos
as oportunidades que possam promo-
ver a aprendizagem."

Para Rugenia, o aprendizado da
liderança está ligado ao autoconheci-
mento e ao nível de maturidade de que
o executivo dispõe. "As vezes, ele não
tem consciência das suas habilidades,
e é prejudicado por ter pontos cegos
que não consegue enxergar para po-
der exercer a liderança", diz.

Segundo Cortella, todos nós nas-
cemos com potencial para a liderança.
"Esse não é um dom, mas uma virtu-
de, isto é, uma capacidade que pode
ser desenvolvida ou não. Algumas
pessoas aproveitam as condições que
são favoráveis ao seu desenvolvimen-
to e fazem com que essa capacidade
se realize, mas outras não o fazem,
por desconhecimento, medo ou co-
modidade." •
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