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Em um modelo consistente, executar funções deixa de ser uma atribuição do líder e passa a 
ser da gestão. 

 

 

 

A crise da economia mundial, deflagrada em 2008, trouxe à cena prejuízos financeiros e 
sociais, mas também colocou em discussão um tema crucial: a qualidade da governança. 

A história, especialmente no pós-guerra, apresentou a consolidação de muitos negócios 
desenvolvidos por empreendedores e empresários competentes que, com seu senso de 
oportunidade e obstinação, construíram verdadeiras "nações empresariais". A partir dos anos 
90, porém, esse modelo de governança centrado em líderes começou a ser questionado. As 
pressões de mercado, a chamada "reengenharia" e outras mudanças de paradigma 
provocaram um forte impacto na qualidade e na quantidade de recursos humanos - o que 
levou muitas empresas a perder sua identidade, sua cultura e seus futuros líderes. Mais tarde, 
o avanço da tecnologia, a globalização, as crises econômicas, a inflação alta e inúmeros outros 
eventos nos levaram ao estágio atual - em que as fragilidades das organizações estão 
expostas. 

Nos países desenvolvidos, os líderes começaram a perder força à medida que aumentou a 
desregulamentação - realizada em nome do mercado - e se encaminharam mudanças 
ideológicas e políticas na esfera do governo. Como resultado, tanto na administração pública 
quanto no setor privado passamos a ter muita discussão de alternativas e poucos líderes 
capazes de nos levar a mudanças efetivas. 

Nesse novo ambiente, surgem novas questões acerca do papel da liderança. Afinal, quem pode 
ser líder? É possível formar líderes - mesmo nos casos em que eles não conhecem a história da 
organização? Que multiplicidade de conhecimentos deve ter um líder para gerir negócios em 
um ambiente global? Nesse contexto, quem é o timoneiro capaz de conduzir as empresas para 
seus inúmeros objetivos, localizados em portos dos mais diferentes tamanhos e estruturas? E 
o que falar, então, dos governantes, que assumem espaços no poder público com 
características muito diferentes, quase personalistas e altamente comprometidos com 
ideologias? 



Os reflexos dessa transição podem ser encontrados em empresas como a Microsoft, um dos 
ícones de sucesso da geração atual, mas que já começa a perder capacidade de inovação 
devido, principalmente, aos problemas que vem enfrentando para substituir seu líder, Bill 
Gates - seus sucessores simplesmente não têm o mesmo brilho. E a Apple, dependente de seu 
fundador, Steve Jobs? 

No Brasil, várias empresas tidas como referências tiveram de se fundir a outras sob pena de 
sumirem do mercado por essas e por outras razões. Os cenários políticos evidenciam que 
muitos países estão à deriva, carentes de bons navegadores. Empresas tradicionais e globais, 
como GM, Ford e muitas outras, já não contam mais com líderes fortes. Novas empresas 
surgidas no ambiente global também enfrentam a dificuldade de se comunicar e operar nesse 
novo ambiente. 

A alternativa é estruturar um sistema de governança para que as empresas, governos e outras 
entidades possam operar, crescer e se autocontrolar de maneira consistente e global. A 
governança transfere do líder para a gestão a responsabilidade de executar funções. 

Governança é a capacidade de uma organização estar estruturada em conceitos ou formas, a 
partir de uma reflexão estratégica que deriva não só do pensamento racional, mas também do 
intuitivo e perspectivo. É uma soma de conhecimentos. Einstein, por exemplo, dizia que 
preferia o conhecimento (ou criatividade) ao ensinamento. Que assim seja nas organizações. 
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