


s f o r ça s arma
das a tuam no 
desenvolvimen
to de l ideranças 
há mui to mais 
tempo do que o 
mundo empre
sarial . Os Esta
dos Unidos, por 
exemplo , v ê m 

formando oficiais para a l iderança eficaz dentro e 
fora de combate por mais de dois séculos (a Acade
mia Militar de West Point data de 1802). Mas a guerra 
mudou — e a atividade empresarial t ambém. 

Líderes militares precisam de novas ferramen
tas e novas técnicas para enfrentar um novo tipo de 
inimigo (que muda depressa e é imprevisível). Daí 
as forças armadas treinarem seus oficiais de modo 
a erguer uma cultura de pront idão e compromisso. 

É exatamente essa cultura que líderes empresariais 
precisam para sobreviver e ter sucesso, já que tam
b é m enfrentam uma incerteza sem precedentes — e 
novos tipos de concorrentes. 

Isso explica por que eu e colegas da Wharton in
cluímos princípios de l iderança militar em nossos 
programas de MBA e MBA executivo, promovendo o 
contato direto com membros do Exército americano, 
do Corpo de Fuzileiros Navais e do Departamento 
de Defesa dos EUA. Isso dá ao aluno a oportunidade 
de interagir com altos líderes das forças armadas, de 
participar de exercícios de treinamento militar e de 
visitar campos de batalha históricos. A maioria dos 
eventos tem curta duração — um ou dois dias —, mas 
todos são intensos. 

A nosso ver, ancorar momentos de aprendizado 
nessas experiências dá vida aos preceitos de lideran
ça. Neste artigo, vou me concentrar em quatro deles: 
conhecer a tropa, tomar decisões, concentrar-se na 



missão e transmitir a intenção estratégica. A maioria 
dos gestores sabe que isso tudo é essencial à lideran
ça. Mas a verdadeira compreensão vem de ver cada 
princípio desses em ação, de vivê-los pessoalmente 
e de testemunhar onde fizeram uma diferença. 

Conheça a tropa 
Estabelecer v íncu los pessoais é crucial para 
liderar os outros em tempos dif íceis . 
Um aspecto importante de nosso programa de lide
rança empresarial é trazer oficiais militares para o 
campus. Vejamos como foi o dia em que o chefe do 
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas ameri
canas visitou a turma do MBA em sala de aula. 

Faltando dez minutos para o início da aula, mui
tos dos 65 alunos do primeiro ano estão se acomo
dando nos respectivos assentos no anfiteatro. O ge
neral entra no recinto — quatro estrelas nas drago 
nas e uma meia dúzia de assessores e seguranças lo-

go atrás. Vai direto para a primeira fila e se apresen
ta ao aluno mais próximo. Aperta sua mão, troca um 
punhado de palavras de caráter pessoal e passa, en
tão, para o estudante seguinte. O que está fazendo é 

"work the room" — interagir com o público. Minutos 
depois, chega a um aluno de Moscou na terceira fila. 

Normalmente alvoroçados antes do início da aula, 
os alunos acompanham em profundo silêncio o que 
ocorre na sala. O aluno russo diz que o pai foi general 
do Exército Vermelho — servira, portanto, do outro 
lado da Guerra Fria. O general faz uma pausa e, em 
seguida, responde que ele e o pai do rapaz sem dú
vida tiveram muitas experiências similares e que, se 
um dia o general russo estivesse nos EUA, seria inte
ressante tomarem uma rodada de vodca juntos. Os 
alunos ficam visivelmente aliviados ao ver o general 
imediatamente achar um terreno comum em meio a 
uma divisão histórica. 

Em outra sala de aula, em outra visita ã faculda
de, um aluno conta que, por pertencer à reserva ati
va dos fuzileiros navais, fora convocado para lutar 
no Iraque e em breve teria de trancar a matrícula do 

MBA. O rapaz pergunta ao general o que ele acha so
bre a convocação e a interrupção. A resposta do ge
neral é simples: "Parabéns!". É um lembrete, para os 
alunos, de que no mundo das forças armadas servir 
ao país é um chamado, sejam quais forem os custos 
ou os benefícios pessoais. Por inferência, a organiza
ção deve vir em primeiro lugar na arena empresarial, 
seja qual for o cálculo individual, e é importante que 
o líder esteja sempre martelando isso. 

Num momento anterior da carreira militar, o ge
neral fora responsável por cerca de 92 mi l soldados 
prontos para destacamento em zonas deflagradas co
mo Bósnia e Somália. A l i , adotara a política de, todo 
ano, ter um contato pessoal com todo indivíduo sob 
seu comando. Às vezes, se reunia com um punhado 
de soldados num local pequeno; era mais comum 
participar de uma reunião com milhares no hangar 
de um aeroporto. Mas sempre com a meta de tornar 
esses encontros o mais pessoais possível. Um aperto 
de mão, um breve olhar nos olhos — pequenos ges
tos que deixam uma impressão indelével, ajudando 
a focar a atenção e a garantir a apreensão da missão e 
da mensagem que o líder pretende transmitir. 

Tome decisões 
Tomar dec isões boas na hora certa é a 
responsabilidade suprema de quem lidera. 
Duas vezes por ano, levamos 90 alunos do M B A para 
participar de um exercício de aprendizado na Escola 
de Candidatos a Oficiais do Corpo de Fuzileiros Na
vais dos EUA em Quantico, no estado da Virginia. Ao 
chegarmos, um oficial da inst i tuição dá uma expli
cação sobre o programa de treinamento; em segui
da, instrutores assumem as rédeas. No dia seguinte, 
nossos alunos começam os cursos de Combate e Re
ação de Liderança da escola. 

O dia está raiando na base militar e estamos pron
tos para começar. Sob o efeito da ríspida orientação 
dos instrutores do exercício e do sono entrecortado 
no quartel na noite anterior, os alunos formam "equi
pes de fogo" — cinco pessoas — para uma das experi
ências de aprendizagem mais intensas que qualquer 
um deles provavelmente viverá. Em determinado 
momento, por exemplo, o instrutor explica que a 
equipe tem dez minutos para resolver um problema 
aparentemente sem solução: levar um pesado tam
bor de aço de um lado de uma barreira quase vertical 
de mais de três metros ao outro lado sem pisar na tin
ta vermelha que indica a presença de explosivos. 

Uma das equipes traça uma estratégia antes de 
agir, levando o tambor ao outro lado com uma saída 



engenhosa. A comemoração dura pouco, no entan
to, pois o instrutor dos fuzileiros navais repreende 
a equipe por ter demorado muito a incorporar as su
gestões de todos para transpor a barreira. Agiram de
vagar demais, diz o instrutor; o mais provável é que o 
inimigo já tivesse ocupado o outro lado quando che
gassem lá. Embora abalados com a crítica, os alunos 
aprenderam a lição. Ficaram muito tempo deliberan
do, sem muita liderança na equipe, antes de agir. 

A capacidade de tomar com rapidez decisões bo
as que incorporem rapidamente subsídios de todos 
aqueles na linha de frente é um dos atributos defini
dores da liderança pronta para o combate. É algo co
dificado num princípio dos fuzileiros navais: quando 
estiver 7 0 % pronto e tiver 7 0 % de consenso, aja. Não 
se precipite, mas tampouco espere tudo estar perfei
to. Naturalmente, 7 0 % não é uma métr ica rigorosa, 
mas sim uma metáfora para a necessidade de equili
brar deliberação e ação. 

A lição é diretamente aplicável à sala de reuniões 
da diretoria ou à ala executiva: se não puder apren
der a tomar decisões boas na hora certa e em condi
ções ambíguas, você escolheu a atividade errada. 

Concentre-se na missão 
Estabelecer um p r o p ó s i t o comum, fortalecer 
quem o a j u d a r á a atingi-lo e não buscar 
vantagens pessoais. 
Depois do jantar no clube de oficiais em Quantico, 
um general do corpo de fuzileiros navais explica aos 
alunos do M B A que em combate um comandante 
deve se comprometer de forma inequívoca com dois 
objetivos: (1) cumprir a missão e (2) trazer todo o regi
mento de volta ao quartel, seja qual for sua condição. 
Primeiro a missão, depois a equipe e, por últ imo, eu. 

Esse ponto central mereceu destaque em outro 
programa que ajudamos a conduzir com uma equi
pe de executivos de uma das maiores instituições fi
nanceiras dos EUA. 

Logo no começo do dia, os participantes são me
tidos numa sala de aula em West Point com dois ins
trutores da academia — que dão sua visão sobre a l i 
derança militar e as implicações para a liderança em
presarial. Em seguida, já com capacetes de Kevlar e 
camuflados com tinta, os executivos do banco se lan
çam à parte física de um curso de reação de liderança 
semelhante ao dos alunos do MBA que foram a Quan
tico. Uma série de tarefas difíceis — como transpor um 
vão com pouco tempo e pouco material ou se deslocar 
por uma série de correntes bambas, muito separadas 
e sem qualquer rota óbvia — espera por eles. As equi
pes enfrentam problema após problema, suas fileiras 
se reduzindo sem parar à medida que cada indivíduo 
vai pisando em pontos letais de tinta vermelha. 

Enquanto os participantes se deslocam de volta 
ao centro de reuniões da empresa, há uma avaliação 
pós-ação — o "after-action review", festejado méto
do militar de esquadrinhar uma missão para melho
rar o desempenho no futuro. Um dos altos executi
vos é bem veemente. Segundo ele, é muito comum, 
no banco, um executivo assistir impávido a um co
lega pisar num ponto vermelho — cometendo um 
erro letal para a carreira (assumir riscos demais, por 
exemplo). No íntimo, muitos acham que subirão pro
fissionalmente se a carreira dos outros afundar. Mas 
o que é bom para o indivíduo não é necessariamente 
bom para a empresa. A missão deve vir em primeiro 
lugar; em último, o interesse próprio. A meta de criar 
valor para a empresa, não para si próprio, diz ele, de
veria pautar os atos da liderança. 

No curso de combate em West Point o pessoal do 
banco aprendeu — a duras penas — a alertar outros 

"soldados" sobre a tinta vermelha. A lição foi assimila
da depois de vários terem tocado nos "explosivos" e 
saído de combate. Na hora da avaliação, esses execu
tivos manifestaram a necessidade visceral de instau
rar uma cultura mais preventiva na empresa. Volta
ram para lá com a resolução renovada de advertir um 



colega quando este estivesse a ponto de cometer um 
erro na carreira — mesmo quando o erro do outro pu
desse ser benéfico para o indivíduo que advertia. 

Transmita a intenção estratégica 
Deixe bem claros os objetivos, mas evite 
microgerenciar aqueles a cargo da execução . 
Tanto com gerentes de empresas como com alunos 
de MBA, é comum visitarmos um campo de batalha 
da Guerra Civil americana para aprender com a his
tória das forças armadas, não só com suas práticas 
atuais. Há muito as forças armadas chamam essas v i 
sitas de estudo de "staff rides". Oficiais militares em 
formação visitam campos de batalha como o de Get-
tysburg e o da Normandia para aguçar seu raciocínio 
estratégico ao testemunhar como outros exercitaram 
o seu durante momentos de grande importância. 

combate, o esquadrão de Chamberlain quase esgo
tara a munição. Chamberlain sabia que seu posto em 
breve seria tomado — mas sabia t a m b é m que preci
saria usar de criatividade para cumprir a ordem do 
comandante. No calor do combate, deu a ordem pa
ra uma tática raramente empregada: afixar baionetas 
a espingardas dos soldados e sair em ataque ladeira 
abaixo. Surpreendente, a manobra fez os atacantes 
recuarem e salvou o dia. 

Pela bravura e criatividade, Chamberlain recebeu 
a Medalha de Honra, o maior reconhecimento mil i 
tar da nação americana. Nossa turma está pisando no 
mesmo solo no qual o oficial comandou o ataque. Ao 
visualizar o momento, somos lembrados de quão im
portante é exprimir claramente a intenção estratégica 
para a realização de uma missão, seja ela qual for. Se 
o comandante não tivesse dito claramente qual era a 

Em certa ocasião, fizemos uma visita a Gettys-
burg com 50 alunos do M B A , um executivo de um 
banco, um investidor de uma firma de private equi-
ty e um guia do campo de batalha. Fomos todos pa
ra a colina que ancorou o flanco mais à esquerda da 
linha de frente das forças unionistas — formada, em 
2 julho de 1863, para a defesa contra o exército con
federado. Soldados do general Robert E. Lee tinham 
invadido o norte para pôr um ponto final à Guerra Ci
v i l sob as condições do sul; já o presidente americano 
Abraham Lincoln despachara o exército ianque para 
evitar justamente isso. 

No exercício, recordamos o momento no qual um 
comandante da União instala um subordinado, o ofi
cial Joshua Lawrence Chamberlain (e seus 4 0 0 sol
dados) naquele ponto extremo da linha unionista. O 
comandante avisa: se a linha for invadida pelas for
ças confederadas, o exército da União se desintegra
rá por inteiro. O oficial subordinado precisa proteger 
o flanco esquerdo, aconteça o que acontecer. O co
mandante não diz como, mas dá esse recado de for
ma inequívoca. 

Minutos depois de recebida a ordem, come
ça o esperado ataque. Após duas horas de intenso 

meta e se Chamberlain não tivesse liberdade para de
cidir como atingi-la, seus atos naquela colina históri
ca poderiam ter tomado um rumo muito distinto. 

Entre o pessoal que acompanhava a turma do 
MBA, tanto o executivo do banco como o investidor 
reiteraram a mensagem: transmitir a intenção estra
tégica é uma das habilidades essenciais para alinhar 
todos na organização rumo a uma meta comum: to
do líder deve contar com a criatividade dos outros 
para chegar lá. 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 11, p. 42-46, nov. 2010.




