
ertos líderes sugam toda a inteli
gência e capacidade da equipe. Por 
precisar ser a pessoa mais brilhan

te e competente do recinto, um chefe des
ses costuma sufocar a inteligência alheia 

— e, em última análise, cortar o fluxo de 
ideias. O leitor conhece bem o tipo, pois já 
trabalhou com e para ele. 

Peguemos aquela diretora de marke
ting que, semana após semana, sugere 
novas metas e campanhas para a equi
pe — obrigando o subalterno a se virar pa
ra acompanhar seu raciocínio, em vez de 
pensar por si mesmo e contribuir com su
as próprias ideias. Ou, então, aquele dire
tor de desenvolvimento de produtos que, 
embora conte com uma equipe de mais de 
4 mi l tarimbados engenheiros de software, 
confessa que ouve apenas um par de gen
te nas reuniões de desenvolvimento, sob 
a justificativa de que "ninguém mais tem 
muito a oferecer". Esses líderes — que 
chamamos de "diminuidores" — subutili-
zam as pessoas e deixam sua criatividade 
e seu talento inaproveitados. 

No extremo oposto estão líderes que, 
por mais capazes que sejam, estão menos 

interessados em exi
bir o próprio QI e mais 

em cultivar uma cultura 
de inteligência na orga

nização. Sob a liderança 
desses "multiplicadores", 

o pessoal não só se sente 
mais inteligente, mas também 

se torna mais inteligente. Um 
exemplo é o de K.R. Sridhar, cien

tista renomado e presidente da Bloom 
Energy, empresa americana de tecnologia 

verde. Embora contrate grandes cérebros, 
Sridhar tem o cuidado de não cultivar di
vas, que poderiam dominar o raciocínio 
da equipe. Quando um de seus melhores 
cientistas começou a promover incessan
temente as próprias ideias, chegando a dar 
um ultimato ao presidente, Sridhar deci
diu apostar as fichas na equipe, ainda que 
a decisão pudesse comprometer o lança
mento do produto seguinte. Depois da 
perda desse ator aparentemente crucial, o 
resto do pessoal se mobilizou, aprendeu 
rapidamente novas tecnologias e conse
guiu honrar a data de lançamento. 

Embora trabalhar para multiplicadores 
como Sridhar seja maravilhoso, esse líder 
não se encaixa no perfil do boa-praça. É, 
antes, rigoroso. Espera um desempenho 
estelar dos funcionários e leva cada indi
víduo a atingir resultados extraordinários. 

Como sabemos disso? Anos atrás, em
barcamos num estudo para responder ao 
seguinte: qual a diferença entre líderes 
que multiplicam a inteligência de seus 
funcionários e aqueles que a diminuem, e 
que impacto esses dirigentes exercem so
bre a organização? Foram entrevistados 



profissionais de alto nível em setores nos 
quais a inteligência organizacional é uma 
vantagem competitiva — tecnologia da 
informação, saúde e biotecnologia, por 
exemplo. Pedimos a todos que identificas
sem dois líderes com que tivessem tido 
contato ao longo da carreira: um que, em 
sua opinião, diminuíra sua inteligência 
e sua capacidade, e outro que as tives
se multiplicado. Em seguida, analisamos 
mais de 150 dos líderes indicados em mais 
de 35 empresas espalhadas por quatro 
continentes. Fizemos uma intensa análi
se de 360 graus do comportamento e das 
práticas de muitos desses líderes. 

Encontramos várias diferenças funda
mentais de mentalidade entre esses dois 
tipos de líder. A visão de inteligência do 
diminuidor baseia-se no elitismo, na es
cassez e na imutabilidade: ou seja, nin
guém vai encontrar grande poder intelec
tual em toda parte, em todo mundo, e, se 
seu pessoal não capta a mensagem hoje, é 
porque nunca captará. Já a visão do mul
tiplicador é bem menos rígida. Esse tipo 
de gestor acredita que a inteligência está 
sempre evoluindo e que pode ser culti
vada. A pergunta fundamental, para esse 
líder, não é "essa pessoa é inteligente?", 

mas "que tipo de inteligência essa pessoa 
tem?". Na opinião do multiplicador, sua 
função é reunir a gente certa num ambien
te que faça brotar suas melhores ideias — 
e, em seguida, sair da frente. 

Tirar o máximo de sua equipe é i m 
portante em qualquer momento. Quando 
a economia vai mal, contudo, é ainda mais 
crucial. Não é gastando dinheiro — con
tratando gente "melhor" por salários 
mais elevados — que se resolvem proble
mas ligados a talentos. Embora seu pes
soal possa estar no limite da capacidade, 
muitos dos indivíduos de melhor desem
penho provavelmente diriam que se sen
tem subutilizados. Sua carga de trabalho 
pode até ser elevada, mas estão senta
dos numa pilha de ideias, habilidades e 
interesses inexplorados — ou, pior ainda, 
frustrados. 

Logo, embora ache que não há como 
exigir mais do pessoal em tempos já difí
ceis, isso é possível, sim. Mas só se estiver 
disposto a transferir a responsabilidade 
por pensar de si mesmo para os subor
dinados. Nossa pesquisa sugere que o 
gestor pode obter muito mais da equipe 
(até o dobro) sem o acréscimo de recur
sos ou gastos fixos se liderar como um 

multiplicador — algo possível indepen
dentemente do ponto em que se encontra 
no espectro de estilos de liderança. 

O que distingue o multiplicador 
Nossa análise dos líderes identificados co
mo multiplicadores mostrou que aplicam 
técnicas singulares para promoção da i n 
teligência virai e coletiva na equipe. Para 
sermos mais específicos, o multiplicador 
administra cinco áreas — talentos, cultura, 
estratégia, tomada de decisão e execução 

— de um jeito muito distinto dos colegas 
menos esclarecidos (os diminuidores). 

Gerir talentos. E m qualquer organi
zação, haverá certos dirigentes com capa
cidade para atrair para a equipe gente de 
alto calibre. Mas qual é seu objetivo com a 
contratação de sangue novo? Mais impor
tante, estão obtendo o máximo possível 
desses contratados? Um diminuidor ten
de a se concentrar no ato de contratar e de 
exibir o pessoal novo e dar menos atenção 
ao desenvolvimento e à utilização desses 
talentos. 

O multiplicador, por sua vez, atrai gen
te para sua órbita com o explícito enten
dimento de que o desenvolvimento ace
lerado é parte do acordo. Busca talentos 



em toda parte — sabe que a inteligência 
se manifesta de muitas maneiras distin
tas numa empresa e, portanto, dá pouca 
atenção a organogramas. Em vez disso, se 
concentra em achar pessoas que saibam 
aquilo que ele, o líder, não sabe, seja qual 
for seu nível hierárquico. Reconhece o 

"dom natural" das pessoas — não só o que 
fazem excepcionalmente bem, mas aqui-
lo que fazem naturalmente, muitas vezes 
sem que lhe peçam e, por vezes, sem ser 
remuneradas. O multiplicador também 
busca entender a capacitação do indiví
duo para poder casar cada profissional 
com as pessoas e as oportunidades certas 

— criando assim um ciclo virtuoso de atra
ção, crescimento e oportunidade. 

Foi o que ocorreu na Hexal AG, fabri
cante alemã de medicamentos genéricos 
controlada e dirigida pelos irmãos Tho

mas e Andreas Strüengmann. A dupla 
usava táticas atípicas para casar profis
sionais certos com as maiores oportuni
dades de negócios. A Hexal não tinha um 
organograma. Havia, em vez disso, o que 
os Strüengmann chamavam de "modelo 
ameba": postos de trabalho que se estru
turavam livremente em torno dos interes
ses e dos dotes de cada indivíduo. No 
curso natural de sua atividade, por exem
plo, uma representante do atendimento 
ao cliente descobriu um jeito de tornar 
seu trabalho (e o dos colegas) mais fácil 
com a criação de um sistema de monitora
mento online que alertava todos da situa
ção de pedidos, solicitações e outras ques
tões ligadas ao serviço ao cliente. Embora 
não tivesse nenhuma responsabilidade 
formal pelos sistemas de TI da Hexal, 
essa funcionária se incumbiu de tirar a 
ideia do papel. Enviou um e-mail aos co
legas pedindo sua opinião — era uma boa 
ideia ou não? Quando recebeu uma leva 

de feedback positivo, arregaçou as man
gas: montou uma equipe, criou um protó
tipo. No final, a aplicação da ideia a toda 
a empresa foi autorizada. Com isso, os 
irmãos permitiram que o talento fluísse 
(como uma ameba) para as oportunidades 
certas, o que gerou novas oportunidades. 
Graças a esse tipo de prática, subiu muito 
o valor de mercado da Hexal, que acabou 
sendo vendida à Novartis em 2005 por 
US$ 7,6 bilhões. 

Cultivar um ambiente produtivo. 
0 ambiente corporativo e a organização 
moderna são terreno fértil para a gestão 
tirânica. Organogramas e cargos empur
ram o poder para a cúpula e embutem i n 
centivos para que funcionários de escalão 
inferior fiquem calados e obedeçam. O re
sultado é um raciocínio engessado — com 
pouco conhecimento fluindo de subalter
nos para líderes. Nesse tipo de cultura, um 
diminuidor pode virar um tirano, espa
lhando ansiedade. É por isso que quando 
pede, ou mesmo exige, ideias ousadas do 
pessoal, raramente recebe: quanto mais 
inseguros se sentirem os integrantes da 
equipe, mais prudentes serão suas ideias. 

Já o multiplicador combate esse efeito 
ao dar autorização expressa para que as 
pessoas possam pensar, falar e agir com a 
razão. Esse tipo de líder gera uma inten
sidade que exige trabalho de alto nível 
da equipe, mas exibe uma alta tolerância 
a erros e compreende a importância de 
aprender ao longo do caminho. Cria, por
tanto, espaços mentais nos quais as pes
soas possam vicejar. 

Peguemos a cultura cultivada por Lutz 
Ziob, gerente-geral da Microsoft Learning. 
O ambiente de trabalho que cria tem do
ses iguais de pressão e aprendizado. Ziob 
é claro quanto às pressões comerciais que 
exigem que a Microsoft Learning aumente 
a receita em 20% a cada ano. Mas também 
é o primeiro a confessar os próprios erros 
e não se envergonha de relatar ocasiões 
em que tropeçou e aprendeu. Ao pessoal, 
dá a mesma liberdade. Quando um subor
dinado direto sugeriu uma promoção de 
vendas arriscada — dar aos usuários for
te desconto num produto importante de 



c e r t i f i c a ç ã o , Ziob deixou que pusesse a 
ideia em prática ainda que tivesse reser
vas quanto ao uso de descontos como i n 
centivo para o aprendizado. Quando a pro
moção não surtiu efeito, Ziob não teve de 
chamar a atenção do executivo de vendas: 
ele próprio veio explicar por que a decisão 
fora um erro, o que aprendera com aqui
lo e como pretendia usar essa informação 
para melhorar o produto. De Ziob, o líder 
de vendas disse: "Temos liberdade para 
errar — é só aprender rápido e não come
ter o mesmo erro duas vezes". 

Definir rumos. As melhores ideias 
surgem da necessidade e da mudança. 
Uma nova tecnologia entra em cena ou 
uma nova concorrente adota um mode
lo de negócios inédito, mudando por 
completo o rumo da empresa e do setor. 
Um multiplicador sabe disso. Logo, na 
hora de traçar o rumo da organização, 
faz o pessoal olhar além daquilo que já 
sabe. Em contrapartida, o diminuidor é 
o sabe-tudo: a seu ver, sua função é ter 
todas as melhores ideias. Suas iniciativas 
em geral giram em torno daquilo que o 
líder sabe, e não daquilo que o grupo pos
sa aprender. Integrantes da equipe per
dem muito tempo e energia mental ten
tando adivinhar o que o chefe pensa e 
como agir a partir disso. 

Multiplicadores fazem perguntas di
fíceis, que criam uma tensão natural que 
impele as pessoas a buscar respostas. À 
medida que os membros da equipe vão re
gistrando pequenas vitórias, sua confian
ça cresce e problemas aparentemente in
superáveis parecem menos assustadores. 
Obstáculos no meio do caminho viram 
charadas interessantes para a equipe re
solver. Essa foi a abordagem de Matt Mc-
Cauley, presidente da rede americana de 
varejo de roupas infantis Gymboree, em 
2005, quando estabeleceu a ousada meta 
de elevar o lucro líquido por ação da em
presa de US$ 0,69 para US$ 1. O conselho 
inicialmente duvidou da viabilidade, mas 
McCauley estava convencido de que a me
ta era factível. Semanas depois, apresen
tava a "missão impossível" aos integran
tes da equipe, fundando sua lógica e seus 

cálculos no profundo conhecimento das 
operações e do estoque da empresa. A to
dos, perguntou: que mudanças você e sua 
equipe poderiam fazer para nos ajudar a 
atingir essa meta? Qual será sua própria 
missão impossível? 

O entusiasmo de McCauley contagiou 
a equipe e se alastrou por toda a organi
zação, com 9.500 funcionários. Metas 
individuais e coletivas foram incorpora
das a apresentações e afixadas nas portas. 

Nessa missão impossível, havia até uma 
série de metas para a equipe de serviços 
de alimentação em exibição perto da má
quina de refrigerante na cantina. No prazo 
de um ano, a empresa tinha ultrapassado 
a meta, chegando a US$ 1,19 por ação. No 
exercício fiscal de 2007, a Gymboree deu 
u m lucro de US$ 2,15 por ação; e, em 2008, 
de incríveis US$ 3,21 por ação. 

McCauley tinha apresentado desafios 
concretos e, então, transferido à equipe a 
responsabilidade por encontrar soluções. 
Com isso, deu aos funcionários permissão 
para que repensassem o modo como esta
vam operando, mesmo nos níveis mais bá
sicos. E, ao reconhecer a natureza "impos
sível" da missão, permitiu que as pessoas 
corressem riscos sem medo do fracasso. 

Tomar decisões. Decisões organiza
cionais importantes estão sempre sujeitas 
a discussão. O problema é quando esse 
debate acontece após consumado o fato 

— em conversas sussurradas nos corredo
res e baias, quando uma equipe perplexa 
tenta buscar algum sentido em decisões 
aparentemente abruptas e aleatórias. O 
diminuidor cria essa dinâmica improdu
tiva, pois tende a tomar decisões sozinho 
ou com a participação exclusiva de um 
pequeno círculo interno de assessores. O 
resultado é uma organização que, em vez 
de partir para a execução, patina. O mul
tiplicador, em contrapartida, envolve as 
pessoas em rigorosas discussões prévias 
sobre as questões em pauta. Dá a todos a 
oportunidade de opinar e de considerar 
distintas possibilidades — o que, em úl
tima instância, aumenta a compreensão 
que os membros da equipe têm da ques
tão e a probabilidade de que estejam pron
tos para tomar quaisquer medidas que se 
fizerem necessárias. 

Sue Siegel, ex-gerente-geral da Affy-
metrix, empresa de ciências da vida com 
sede no Vale do Silício, usou o poder do 
debate aberto para conduzir a empresa 
durante uma delicada decisão de recall de 
produtos em 2001. A clientela vinha infor
mando que microarranjos murinos da l i 
nha GeneChip estavam produzindo dados 
incorretos de DNA em 20% do chip. Siegel 



era uma veterana do setor; tinha profundo 
conhecimento das questões tecnológicas 
subjacentes ao problema com o GeneChip. 
Provavelmente poderia ter dado sozinha 
um diagnóstico da situação. 

Em vez disso, convocou um fórum de 
executivos de alto a baixo na hierarquia. 
Explicou a magnitude do problema e seus 
potenciais efeitos sobre a empresa, que 
tinha estreado em bolsa havia apenas três 
anos. Esboçou um punhado de cenários, 
fez perguntas difíceis e, em seguida, abriu 
a discussão: como os clientes reagirão? 
Qual é nossa obrigação legal? Se fizermos 
um recall, qual o impacto financeiro? E se 
não fizermos? Parte do grupo alegou que 
a clientela estava obtendo dados valiosos 
em 80% do chip. Outros eram da opinião 
de que os chips deveriam ser substituídos. 
A discussão durou dois dias. Ao fim desse 
prazo, Siegel pediu que a equipe executi
va dissesse o que achava. Levando todas 
as opiniões em conta, a diretoria decidiu 
recolher o produto. 

O recall podia ter destruído uma em
presa tão jovem (e, de fato, o valor de mer
cado da empresa despencou por dois tri
mestres consecutivos). Mas a Affymetrix 
se reergueu e recuperou seu valor, em par
te porque o processo decisório tinha se va
lido da alta inteligência de funcionários de 
toda a organização, buscando seu apoio e 
garantindo seu empenho chegada a hora 
de executar a decisão. 

Executar. Quando uma equipe está 
se debatendo com um projeto ou processo 

— especialmente no caso de iniciativas em
presariais em que há muito em j o g o , um 
líder inteligente pode achar difícil não se 
intrometer. Ele tem as respostas; poderia 
fazer um relatório melhor — e provavel
mente mais depressa. Mas que recado isso 
mandaria? 

Um diminuidor tem muito interesse 
em ser visto como herói; afinal, se con

sidera o mais inteligente da turma. O 
multiplicador, em comparação, enxerga 
a si mesmo como um coach, um profes
sor. Permite que os outros atuem com 
independência ao deixar que cada um 
responda pelos próprios resultados e ao 

recompensar suas conquistas. Esse líder 
dá alto valor à autossuficiência: uma vez 
que delega uma tarefa ou decisão, não 
tenta recuperá-la para si . 

Vejamos como Jae Choi, um sócio da 
McKinsey & Company em Seul, lidou há 
pouco com uma situação de tensão na 
equipe. Faltavam dois dias para uma apre
sentação crucial a um dos maiores clientes 
da McKinsey. Já passava da meia-noite e 
a líder do projeto, Hyunjee, estava parada 
em frente a um quadro branco, um marca
dor em punho, lutando com a equipe para 
criar uma apresentação contundente. A 
moça lançou um olhar exausto para Choi, 
como se dissesse "socorro". Choi se levan
tou, pegou a caneta da mão de Hyunjee e 
deu uma série de sugestões para o redire-
cionamento da apresentação. Essa injeção 
de ideias reviveu o grupo — e todos pare
ciam contentes de vê-lo assumir o coman
do. Aliás, pediram que o fizesse. Depois de 
alguns minutos, Choi sabiamente parou 
de escrever, voltou-se para a funcionária, 
certificou-se de que esta entendera bem 
o novo rumo e lhe devolveu o marcador. 
Isso feito, Hyunjee conduziu o processo a 
uma satisfatória conclusão. 

A lição aqui? Para erguer uma organiza
ção que consiga executar de forma flexível 
e independente do líder, é absolutamente 
essencial dar o marcador de volta ao pes
soal, por assim dizer. 

Seja um multiplicador 
Como, então, virar um multiplicador 
(se não o for naturalmente)? Certos líde
res chegam lá com o passar do tempo, 
com a maturidade e a experiência. Bil l 
Campbell, que foi presidente da Intuit e 
conselheiro de líderes empresariais do 
Vale do Silício, confessa que já foi um di
minuidor. Para ele, o despertar ocorreu 
quando um colega chegado criticou seu 
estilo de liderança, dizendo: "Você fica 
aí nesse manda e desmanda, tomando 
todas as decisões. Queremos trabalhar 
para você, mas precisamos ser capazes 
de fazer nosso trabalho". Depois desse 
quase-motim, Campbell se empenhou 
para virar um multiplicador; hoje, é um 

multiplicador de multiplicadores. 
Assim como Campbell, todos nós nos 

situamos em algum ponto do espectro de 
multiplicadores e diminuidores. Eis dois 
passos para avançar no sentido certo. 

Aposte suas fichas — com mo
deração. Não dê todas as suas ideias e 
sugestões de uma só vez. Vá administran
do seus pensamentos em doses pequenas, 
mas intensas. Ao limitar seus próprios 
comentários, você deixa espaço para que 
outros possam contribuir — e suas pala
vras se tornam muito mais influentes. Se 
quiser, faça o que fez um executivo duran
te uma importante reunião de estratégia: 
deu a si mesmo cinco fichas de pôquer, 
sendo que cada uma permitia que falas
se por um total específico de segundos. 
Usando as fichas como guia, ele planejou 
cuidadosamente seus comentários, inse
rindo cada um na discussão com precisão 
cirúrgica. 

Faça perguntas. Pare de se preocu
par em ter todas as respostas. Use seu co
nhecimento do negócio para fazer pergun
tas perspicazes que levem os integrantes 
da equipe a parar, pensar e, em seguida, re
pensar. Para colocar essa ideia em prática, 
encare um "desafio radical": escolha uma 
reunião ou conversa para conduzir apenas 
com perguntas. Parta com uma indagação 
para deflagrar a discussão, faça outras per
guntas para esclarecer as questões e faça 
outras mais para esmiuçar ideias promis
soras. Por último, use perguntas para de
terminar os passos seguintes. 

Trocando em miúdos, quando incenti
va o pessoal a usar ao máximo a cabeça e 
lidera como um multiplicador, sua equipe 
lhe dará mais — mais esforço discricioná
rio, mais energia física e mental e mais das 
ideias inovadoras cruciais para o sucesso 
a longo prazo. 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 5, p. 85-89, maio 2010.




