


e músicos contemporâneos", conta.
Em 1988, ele se mudou para Nova

Iorque, onde trabalhou corno instru-
tor de teatro e de voz, e em seguida
deu prosseguimento a um trabalho
para uma empresa de relações públi-
cas fazendo atividades de comunica-
ção e entonação de voz. Passados lon-
gos anos ele passou a trabalhar para o
The Strickland Group, uma empresa
baseada em Manhattan, especializa-
da em treinar executivos para traba-
lharem melhor a comunicação. Bill
Young concedeu uma entrevista ex-
clusiva para Carreira&Negócios para
contar mais sobre seu trabalho, além
de dar dicas importantes para aqueles
que precisam liderar ou pretendem
ser líderes respeitados.

Espera-se que todos os empregados de
uma empresa saibam executar algu-
mas atividades específicas. Isso quer
dizer que cada pessoa deve usar de
maneira criativa suas ferramentas dis-
poníveis como talento, estilo e perso-
nalidade para persuadir, influenciar e
chamar os colaboradores para a ação.
Isso é exatamente o que um ator deve
fazer para que o personagem tenha vi-
da e comova a audiência.

A resposta para essa pergunta poderia
ser um grande livro. Porém, deforma
simples, os estilos de liderança mais

efetivos são aqueles que começam por
ouvir seus liderados, depois determi-
nam o que motiva as pessoas com base
no que ouviu e, finalmente, reconhe-
cem a qualidade dos esforços realiza-
dos pelas pessoas. Já o estilo de lide-
rança menos vantajoso é aquele infle-
xível e autoritário, que falha na hora
de levar em consideração mudanças
naturais relacionadas à vida familiar
e sua integração com o trabalho.

Os tiranos são normalmente depostos,
tanto no mundo da política quanto no
dos negócios. A retenção dos talentos
diminui, a reputação da empresa pio-
ra e a qualidade do comprometimento
das pessoas enfraquece e isso reflete em
uma realidade negativa. A liderança
compartilhada permite que as pessoas
se tornem colaboradores de suas pró-
prias carreiras e parceiros genuínos no
sucesso da empresa.

Como mencionei antes, o maior erro
é não ouvir a pessoas que trabalham
com você e para você. E também líde-
res que dizem uma coisa publicamen-
te e outra em particular. Líderes cor-
porativos, mais que qualquer outra
coisa, são modelos de comportamen-
to. Há uma grande responsabilidade
em ser um exemplo de qualidade e
integridade.

Os líderes de hoje vivem em um mun-
do em que a comunicação é instan-
tânea. Caso alguém faça uma ação
bem feita, o mundo inteiro sabe ime-
diatamente, o mesmo ocorre quando
alguém age irresponsavelmente ou
toma decisões fracas estratégica e ta-
ticamente.

Prover uma visão inteligente para
aqueles que realmente executarão o
trabalho. Identificar claramente os
benefícios da companhia para seus
consumidores. Dizer a verdade e sa-
ber ouvir

A possibilidade de alcançar as pessoas
por meio da comunicação virtual mu-
dou todo o ambiente da comunicação.
Por exemplo, quando uma mulher
assume uma alta posição de lideran-
ça, o conteúdo da comunicação recebe
novos temas, como flexibilidade de ho-
rário, ambientes de trabalho alterna-
tivos, cuidado com crianças, assuntos
que fazem parte do universo femini-
no. Esses têm se tornado temas com
impacto nos consumidores, cultura e
discurso da organização. Alguns líde-
res e temas têm resultados eficientes e
impactantes na comunicação, outros
ainda precisam ser desenvolvidos.

Um dos grandes problemas está em
criar informações de credibilidade.
Neologismos e frases prontas reduzem
a credibilidade imediatamente.
Quando a comunicação parece tender
para um grupo ou para outro (espe-
cialmente quando a organização está
tentando alcançar a população intei-
ra). Por exemplo: quando o conteúdo
e as referências deixam de lado partes
importantes da população, ou quan-
do as palavras usadas requerem um
conhecimento muito grande do portu-
guês. Em uma comunidade multicul-



tural como a Novartis, cada um deve
prestar muita atenção no conteúdo
das mensagens e também na forma
como as informações são faladas.
Felizmente, as mensagens são feitas
para criar um ambiente inclusivo.
Antigamente, a comunicação era co-
mo conquistar o inimigo. Agora, todos
os stakeholders, shareholders e consu-
midores devem ser tratados com res-
peito e como parceiros, não como uma
massa a ser conquistada. Finalmente,
não deixar as pessoas perderem tempo
com detalhes que não interessam.

Linkadas talvez, mas não necessaria-
mente dominadas por eles. A origem
e a cultura inicial de uma organiza-
ção serão os fatores determinantes dos
valores de uma empresa. Isso pode ser,
em alguns momentos, um desafio (es-
pecialmente no começo), mas também
algo que contribui com a integridade
fundamental da organização.

Línguas e comportamentos sociais
variam de acordo com a região do
mundo, é essencial para uma empresa
multinacional construir a sua credi-
bilidade baseada no reconhecimen-
to dessas diferenças. Isto é verdadeiro
para a empresa quando se trata de
clientes e stakeholders. O estilo de co-

municação, mais do que ser feito para
cada empregado, deve ser baseado em
respeitar e reconhecer as diferenças
culturais e deve ser sempre guiado pelo
esforço de dizer sempre a verdade.

Eu já prestei consultoria para diver-
sas empresas que fazem parte da lista
Fortune 200. Agora eu trabalho pa-
ra apenas três empresas. A Novartis
deu um grande passo em ter o tema
Diversidade & Inclusão como uma ini-
ciativa organizacional vital, extrema-
mente ativa e direcionada para a sua
identidade. Não vi esse tema acontecer
deforma tão energética em nenhuma
das outras empresas para as quais eu
trabalhei.

As empresas devem ter total compro-
metimento em serem sinceras aos seus
valores. O processo de integração pes-
soal e cultural de muitas influências
diferentes é um verdadeiro processo. A

...os estilos de
liderança mais
efetivos são aqueles
que começam por
ouvir seus liderados,
depois determinam
o que motiva as
pessoas com base
no que ouviu..."
BILL YOUNG, CITANDO O ESTILO
DE LIDERANÇA MAIS VANTAJOSO

realização pessoal e familiar deve ser
sinceramente respeitada pelas orga-
nizações e grandes esforços devem ser
feitos para encorajar de forma positi-
va alternativas ao modelo tradicional
de ambiente organizacional. As fer-
ramentas são, de fato, as mesmas do
passado: modelo de liderança sincera
e positiva, fóruns que convidem e esti-
mulem opiniões e senso de fazer parte
da organização. É prudente também
estimular o uso de tecnologia, educa-
ção e treinamentos para desenvolver
as pessoas, assim eles perceberão que
a empresa está comprometida com o
futuro de cada um.

De maneira geral, quanto mais trans-
parente e honesta a comunicação, mais
respeito a empresa terá dos clientes.
As empresas que deixam claro que as
opiniões de todos são ouvidas e inclu-
sas nas decisões, tendem a ter elevada
moral e equipes motivadas. Eu acredito
que a area de oncologia da Novartis é
um bom exemplo de um grande setor
de uma empresa que se comunica bem
em todos os níveis.
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