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A modéstia não é um atributo do líder brasileiro. Mesmo que a maioria liste essa característica 
como uma de suas qualidades, este lado de sua personalidade não é percebido por suas 
equipes, pelos outros executivos e seus superiores. É o que mostra pesquisa com 460 
profissionais em cargos de liderança realizada pela DBM, consultoria especializada em gestão 
do capital humano. 
 
Presidentes, diretores e gerentes responderam vários questionários onde fizeram uma 
autoavaliação de sua liderança e também analisaram a de outros executivos da empresa e a 
de seus chefes. No cruzamento dessas informações ficou claro que os comandantes de 
empresas brasileiras têm uma visão muito mais generosa sobre seu próprio "modus operandi" 
do que sobre o dos outros. "Eles se acham melhores do que são vistos", diz Cláudio Garcia, 
presidente da DBM no Brasil. 
 
Quando perguntados se em sua organização os profissionais que ocupam cargos de chefia se 
comportam como líderes, apenas 1% concordou. Quase metade preferiu dizer que isso 
acontecia apenas parcialmente. "Eles se sentem mais capazes do que os outros que exercem a 
mesma função", diz Garcia. Os líderes entrevistados têm a mesma percepção sobre os próprios 
chefes. Somente 16% foram enfáticos ao dizer que trabalhavam com comandantes que atuam 
como verdadeiros líderes. Para 32%, eles agem desta forma apenas parcialmente.  
 
Até quando olham para dentro da organização, eles não conseguem enxergar pessoas com 
potencial para exercer um papel de liderança. Ninguém parece ter condições de atuar no 
futuro tão bem quanto eles. Entre os pesquisados, 62% disseram concordar, em parte, que 
exista um contingente de líderes em suas empresas.  
 
Para Garcia, o fato de um líder não entender como seus pares, subordinados e chefes o 
percebem prejudica sua efetividade na organização. O estudo mostra que existe pouca 
abertura da parte deles para serem liderados em momentos onde isso seria necessário. "Eles 
não ouvirão a opinião de quem não consideram capaz", diz Garcia. 
 
"O problema hoje é que existe um culto muito forte à liderança e todo mundo se sente capaz 
de exercer essa função", afirma o presidente da DBM. Como os chamados "high potencials"- 
pessoas escolhidas pelas grandes organizações como potenciais candidatos a assumir postos 
de comando no futuro- costumam ser tratados de forma diferenciada todos se empenham para 
estar nessa elite de profissionais. 
 
A questão, segundo Garcia, é que existem bons executivos que são engenheiros, técnicos e 
não possuem habilidades naturais para comandar. "Eles se esforçam para ganhar 
reconhecimento na organização. Querem se tornar chefes e se frustram quando isso não 
acontece", diz. Na verdade, deveriam se esmerar naquilo que sabem fazem melhor. "A 
companhia precisa deles em outras funções", afirma. 
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