
oi-se o tempo em que lideran
ça corporativa era sinônimo de 
supremacia, de inacessibilida
de e até de temor. Os conceitos 

de liderança foram sofrendo transfor
mações ao longo do tempo, adaptando-
se às particularidades de cada negócio. 
Atualmente, valoriza-se a autoridade que 
é exercida de forma harmônica, sem im
posições severas, principalmente quando 
lidamos com pessoas de variados níveis 
de instrução e cultura. 

Para que o líder contemporâneo consiga 
motivar seus colaboradores a atingir resul
tados positivos para a empresa é impres
cindível ter uma postura de parceria e pro
ximidade, compartilhar visões, experiên
cias, conquistas e, consequentemente, co
memorar os objetivos atingidos. "O verda
deiro líder entende com clareza que o que 

está em jogo não é a sua pessoa, mas sim 
a marca, a entidade, o legado do próprio 
negócio, enquanto que o autoritarismo 
soa como imposição, muitas vezes alcan
çada pelo simples poder que ostenta, pon
do em xeque toda a sua liderança", avalia o 
sócio do escritório de advocacia Moraes & 
Souza, Alexandre Moraes e Souza. 

Com o passar do tempo, percebeu-se 
que o líder é uma referência para os seus 
liderados, e sua atitude perante eles in
fluencia diretamente no comportamento 
da equipe. Isso é um processo de cultura 
corporativa, que se instaurou quando as 
empresas começaram a notar que as pes
soas são fundamentais para seu sucesso: 
são elas que tomam as decisões, tanto 
boas quanto más, que atendem a clien
tes, desenvolvem produtos, assumem ou 
eliminam riscos, etc. 



O papel do líder é criar um ambien
te propício para o crescimento e desen
volvimento de sua equipe, e isso só po
de acontecer de maneira harmoniosa. É 
dele, também, a função de disseminar os 
valores e princípios da empresa e estimu
lar o compartilhamento da visão estraté
gica. Peter Drucker, um estudioso da área, 
costuma dizer que "um bom líder faz com 
que homens comuns façam coisas inco-
muns". Esse tipo de resultado não se con
quista na base do autoritarismo, mas da 
inspiração por meio do exemplo. 

Segundo o consultor de treinamen
to corporativo e diretor executivo de 
marketing e projetos especiais da unida
de São Paulo da Sampling Planejamento, 
Bráulio Candian Jr., a liderança autori
tária somente pode ser adotada em mo
mentos de crise, para promover uma vi
rada, ou mesmo no trato com pessoas 
menos flexíveis. "Mas, de modo geral, as 
empresas estão preferindo apostar em 
lideranças que pratiquem a inteligência 
emocional, incentivando a qualidade de 
vida no trabalho, ressaltando os pontos 
fortes dos profissionais, estimulando o 
inter-relacionamento e estabelecendo 
uma comunicação saudável entre os 
membros da equipe. O mais importante 
é ganhar a confiança do grupo e ser par
te efetiva dele", explica. 



ENTENDA OS OBJETIVOS 
Entretanto, para que isso realmente 

funcione, é preciso que os gestores te
nham clareza e compreensão do que 
significa um colaborador motivado, 
quais as condições necessárias para que 
alcance esse objetivo e ser facilitador 
das relações de trabalho. 

Pesquisas recentes conduzidas em 
grandes empresas mostram que não bas
tam os bônus e benefícios para estimu
lar os funcionários, é preciso ajudá-los a 
encontrar motivação intrínseca. O bom 
líder precisa ser capaz de fazer sua equi
pe enxergar os objetivos da companhia e 
o progresso que conquistam para com
preenderem que estão crescendo juntos, 
e, assim, terem cada vez mais vontade de 
fazer um bom trabalho. 

"Sempre dei extrema importância pa
ra a comunicação e a interatividade en
tre os colaboradores, pois entendo que 
isso me traz a real percepção do poten
cial da equipe liderada. É fundamental 
para o sucesso de uma empresa que a 
comunicação seja praticada em todos os 
níveis, nos sentidos vertical e horizon
tal. O líder de hoje precisa ser flexível 
e estar próximo dos seus funcionários, 
não pode mais existir distância entre 
os diferentes níveis hierárquicos. Essa 
é a única maneira de acompanhar seu 
desenvolvimento e poder motivá-los", 
pondera o presidente e CEO da Chubb 
Seguros do Brasil, Acacio Queiroz. 

Segundo ele, desde que assumiu a 
Chubb, em 2005, conseguiu aumentar 
consideravelmente a produtividade por 
funcionário, gerando ainda um incre
mento de 212% no faturamento no perío
do. "Tenho muito orgulho dos resultados 
que conseguimos e de atingir os objetivos 
com o mesmo time de colaboradores que 
lá estavam. Comprometimento, união e 
motivação são essenciais para o sucesso 
dos negócios", afirma. 

SEMPRE ANTENADO 
Independentemente do tipo de lide

rança, uma pessoa com cargo central de-
ve adotar a ética, a transparência e a moti

vação como premissas para obter sucesso 
na sua gestão e, consequentemente, nos 
resultados da empresa. Além disso, para 
ser líder, é preciso conhecer a fundo o seu 
negócio, estar antenado com as novidades 
do mercado, entender como a concorrên
cia se posiciona e direcionar os seus fun
cionários a buscar soluções inteligentes 
e criativas. "Costumo dizer que qualquer 
profissional nos dias de hoje precisa cons
tantemente atualizar seu conhecimento. 
Isso não apenas no sentido formal, em fa
culdades e pós-graduação, e sim aprovei
tar todas as informações que estão dispo
níveis. Eu faço questão de acordar todos os 
dias ainda de madrugada para ler os jor
nais, e leio ainda mais de 40 veículos du
rante o mês. É fundamental estar bem pre
parado", aconselha Queiroz. 

Bráulio Candian ressalta que a per
cepção do mercado atrelada ao estilo 
agregador de liderança pode produzir 
excelentes resultados. "Melhor ainda se 
for um líder que procura orientar o gru
po para a mesma postura e, com isso, 
multiplicar o domínio do mercado por 
parte dos colaboradores." 

Embora haja uma necessidade de se ter 
um conhecimento específico sobre um 
determinado segmento, dada as parti
cularidades de cada negócio, o líder não 
pode ser indiferente às demais questões 
envolvendo outros segmentos. Sobretudo 
porque, em virtude da globalização, os 
segmentos estão inevitavelmente inter
ligados. Assim, uma decisão estratégica 
adotada por uma empresa ou pelo mer
cado pode perfeitamente impactar em 
outras atividades, com resultados positi
vos ou negativos. 

"É imprescindível que o líder este
ja muito bem informado e posiciona-
do, mantendo uma visão generalista, 
mas com atuação pontual. Veja só o ca
so da crise financeira desencadeada na 
América do Norte em setembro de 2008, 
fazendo com que centenas de empresas 
no Brasil e mesmo no mundo repensas
sem sua atuação, mediante o emprego de 
nova estratégia, objetivando adequar-se à 
realidade", reflete Souza. 



CADA ÁREA COM SEU PERFIL 
Para o especialista em gestão compor

tamental e profissional, vice-presidente da 
Thomas Brasil e sócio do Your Life, Edson 
Rodriguez, o conceito de liderança se aplica 
a várias situações e prevê comportamentos 
diferentes. "Por exemplo, um líder de uma 
área técnica ou de controle de qualida
de tem que assumir posturas condizentes 
com essa situação, abordando seus coman
dados de forma exata, comedida, enquanto 
que um líder de vendas tem que ser muito 
mais motivador e verbal", defende ele. 

"No nosso caso, temos o exemplo 
do mercado imobiliário que represen
ta 80% do faturamento da Bloom. Este 
é um segmento em que a concorrência 
é acirrada, exigindo maior dinamismo 
e proatividade por parte dos profissio
nais. Daí, para manter o controle das 
campanhas de lançamento, a liderança 
precisa ser bastante enérgica e presen
te", diz a empresária e sócia diretora de 
atendimento e planejamento da agên
cia de publicidade Bloom, Julia Maciel. 

Quem também concorda com essa forma 
de pensar é a diretora executiva da Apdata, 
desenvolvedora de soluções para gestão de 
RH e BPO, Luiza Nizoli. "Diferentes objeti
vos organizacionais e diferentes formas pa
ra alcançá-los podem definir as necessida
des de cada segmento, o que também defi
ne o perfil profissional adequado e o exercí
cio da liderança", argumenta. 

EXISTE A HORA CERTA? 
Em relação ao momento certo de ser 

líder, os especialistas são categóricos: l i 
derança não está, necessariamente, re
lacionada ao fator idade, mas à maturi
dade e à postura desse profissional com 
suas responsabilidades e com os objeti
vos da empresa. Para Luiza, da Apdata, 
o melhor momento de assumir uma 
equipe é quando se é reconhecido pelas 
pessoas como líder. 

"Claro que experiência de vida contri
bui muito para solidificar comportamen
tos, mas não podemos precisar em que 
idade e momento a pessoa pode assumir 

uma liderança", diz Candian. Mais im
portante do que a idade é a qualidade da 
experiência e a bagagem que o líder car
rega. Além do tempo, é fundamental ava
liar como o profissional soube aproveitar 
as oportunidades que teve. 

"O fato é que as pessoas não nascem 
líderes, mas são constituídas assim. E as 
melhores empresas têm reconhecido is
so e percebido que é preciso reter e cul
tivar aqueles que demonstram talento 
para esse papel. Faz parte das compe
tências de um bom líder saber reconhe
cer aqueles que têm perfil de liderança e 
treiná-los para assumir esse tipo de cargo. 
Independente da idade que tem o líder, 
sua equipe precisa sentir que pode contar 
com ele, porque este já passou por diver
sas situações e soube superá-las, trans
mitindo tranquilidade e confiança em si 
mesmo. Esse é o tipo de reconhecimento 
que se conquista", reflete Queiroz. 

Para Souza, alguns já nascem com o es
pírito de liderar, sendo, portanto, da pró
pria pessoa. Ao passo que outras se tor
nam líderes pelas habilidades que vão 
desenvolvendo ao longo do tempo, desta
cando-se a experiência, inclusive a profis
sional, e a maturidade, aliados importan
tíssimos para alcançar esse estágio, no ca
so daqueles cuja liderança vem a ser ad
quirida. "Quando o ego do líder é deixado 
de lado em prol do grupo ou da empresa, 
significa que ele está preparado para ser 
um verdadeiro líder", ressalta a sócia da 
Abitari, especializada em móveis e obje
tos de design, Patrícia Heine. 





ASSÉDIO MORAL: 
COISA DO PASSADO 

Todo trabalho exige ética e com
prometimento daquele que se propõe 
a fazê-lo, portanto, assédio moral não 
cabe mais nos dias de hoje e já existem 
punições previstas em lei, já que pos
turas nesse modelo são repudiadas por 
empresas que valorizam o ambiente de 
trabalho e a qualidade de vida. 

O assédio moral é um fenômeno 
destruidor do ambiente de traba
lho, não só diminuindo a produti
vidade como também favorecendo 
o absenteísmo, provocando a des
motivação, a perda da autoestima e 
produzindo outros tipos de proble
mas psicológicos. "Uma eventual 
cobrança junto a determinado cola
borador que ainda não compreen
deu a importância de tornar aquele 
sonho realidade exige que o líder te
nha um mínimo de discrição e não 
exponha o colaborador perante a 
equipe, sob pena de perder a credi
bilidade de como coordena todo o 
trabalho", analisa Souza. 

Já Queiroz adverte que, em caso 
de assédio moral, é muito importan
te que o funcionário busque suporte 
em outros líderes e profissionais, que 
poderão avaliar o caso. "O líder preci
sa ser flexível para conseguir exercer 
o que é conhecido como liderança si
tuacional. Isso significa aplicar deter
minada atitude dependendo tanto do 
perfil do colaborador como da situa
ção em si", explica. 

A liderança coercitiva, o famoso 
"faça o que eu digo", poderia ser re
comendada em situações de crise in
tensa, nas quais são exigidas respos-
tas imediatas. Mas, no cotidiano, es
se tipo de atitude precisa ser evitada, 
pois seu impacto no clima da organi
zação é extremamente negativo. 

Quando se depara com uma situa
ção de assédio moral, por exemplo, o 
líder pode adotar uma postura agrega-
dora, que visa estimular a comunica
ção entre os membros da equipe para 



que construam relacionamentos mais du
radouros. "É uma prática valiosa, para to
dos os profissionais, e mais relevante, pa
ra os gestores de pessoas, relacionarem-se 
eticamente com todos os membros de sua 
equipe, sem preconceitos ou favoritismo, 
com capacidade de desenvolver ideias e 
de fazer com que o grupo as aceite, assim 
conquistando a cooperação dos membros 
e agregando valores para a empresa", refor
ça Queiroz. 

Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, n. 27, p. 44-52, 2010.




