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Para consultora, experiência
acumulada em todos os campos
é útil para uma gestão eficiente

Ser um jovem líder não é uma
tarefa fácil, mas em tempos de
era digital, muito da realidade
das gerações mais recentes pode
ser considerado para que isso se
concretize com sucesso. Para
Beatrix Morath, sócia da con-
sultoria Roland Berger, a expe-
riência em outros campos que
não apenas dos negócios, é sufi-
cientes para que um jovem se
torne um bom gestor.

O que é ser um bom líder?
Liderança é ter um objetivo,
uma visão que influencia o com-
portamento humano a realizar
este objetivo. Entre as caracte-
rísticas de um líder extraordiná-
rio também estão auto-reflexão
e auto-conhecimento, uma co-
municação clara e paixão pelos
valores e missão. A habilidade
mais importante de um líder é a
capacidade de permitir e incen-
tivar outros a seguirem o mesmo
caminho, não somente no tra-
balho, mas na vida social.

Os jovens de hoje estão
preparados para serem líderes?
Eles estão mais preparados que
as gerações anteriores, pois têm
tido cada vez mais acesso à edu-
cação internacional. Além de
usarem modernas ferramentas
de comunicação e de terem in-
teresse genuino em explorar e
aprender sobre outras partes do
mundo, o que faz com que se-
jam seus próprios motivadores

e se comuniquem muito bem
com pessoas de outras culturas.

Quais são suas maiores
dificuldades?
Um jovem líder tem que encon-
trar seu próprio caminho. Isso
significa descobrir valores, for-
ças e missão também. Mas para
isso você tem que fazer suas
próprias experiências e também
encontrar pessoas motivadas
para compartilhar ideias.

Qualquer um pode ser líder?
Qualquer um pode se tornar um
líder, depende da situação e do
contexto. Assim você tem dife-
rentes líderes no mundo — líde-
res de negócios, políticos, inte-
lectuais. Também professores e
parentes são líderes em seus pró-
prios mundos. No entanto, estou
certa de que ser um líder é prin-
cipalmente uma questão de ati-
tude, de oportunidade de educa-
ção e de rede de relacionamento.

A carreira em Y, em que um
profissional especializado,
em vez de ser promovido
a um cargo de gestão, recebe
incentivos para crescer de
forma paralela, pode ser uma
opção de acordo com o perfil
profissional e pessoal. Então
por que buscar a liderança?
Uma coisa não exclui a outra.
Assim, profissionais de habili-
dades elevadas podem mover
suas carreiras para uma função
de liderança ou de volta para al-
guns projetos específicos. A li-
derança não está restrita à fun-
ções de gerência. ■ M.C.

Debate virtual ajuda RH no ensino de idiomas
Acontece hoje, às 15h30, a sessão “Aprendizado de idiomas como
benefício para empregados e treinamento de sua companhia”.
O seminário realizado pela Livemocha, comunidade on-line de
aprendizado de idiomas, será direcionado a gestores de recursos
humanos. Deficiências no treinamento da língua inglesa e maneiras
de compensar esse cenário são algumas das questões que serão
tratadas pelo presidente da Livemocha, Michael Schutzler.

Livemocha divulgação

ENTREVISTA BEATRIX MORATH Sócia Roland Berger Strategy Consultants

Uma das ações criadas por Wagner Martins, sócio da
agência Espalhe, foi erguer à altura de 50 metros uma
pessoa presa por ganchos à pele durante duas horas,
na esquina de duas importantes avenidas de São Paulo,
para a divulgação de uma nova série do canal National
Geographic. “Às vezes passo o dia assistindo vídeos
divertidos na internet, quem passa pela minha mesa
acha que não estou trabalhando”, diz. Martins conta
que busca inspiração para suas ideias basicamente
em pesquisa na internet, vasculhando sites e blogs.
“Minha dificuldade é conviver com a angústia da criação,
pois não importa se a verba é ampla ou restrita, ou se
o produto é interessante ou chato, tenho que entregar
uma proposta que vá agregar valor ao produto do meu
cliente e gerar a ele bons resultados”. M.C.

Divulgação

AGÊNCIA PENDUROU PROMOTOR A 50 M POR 2 HORAS

Divulgação

“Qualquer pessoa
pode se tornar um líder”

“Profissionais de habilidades
elevadas podem mover suas
carreiras para uma função
de liderança ou de volta para
alguns projetos específicos.
A liderança não está restrita
a funções de gerência”

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 27.
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