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Estar líder não significa ser líder. Por isso, a partir do planejamento estratégico de 2010, a 
Açotubo, que lidera o mercado brasileiro em tubos de aço, iniciou um Programa de 
Desenvolvimento de Líderes, contemplando 89 profissionais, da alta administração, direção, 
coordenação e também supervisão. A Açotubo tem 900 funcionários.  
 
O programa já teve início, e o investimento representa 1,5% do faturamento da empresa em 
2011 e mais um valor similar a esse para o próximo ano. "Temos um bom modelo de gestão, 
mas sabemos que a competição é grande, e a intenção é não perder o espaço de mercado 
conquistado", explica Toni Camargo, gerente de recursos humanos. 
 
A relação entre verdadeiros líderes e espaço no mercado é simples: as empresas que têm os 
melhores ambientes de trabalho são as mais produtivas, pois geram menor stress nos 
colaboradores e isso é fator importante de retenção de pessoas. "A alta direção está 
convencida de que precisa dar condições e ferramentas para o aprendizado das novas 
habilidades exigidas dos ocupantes de postos de comando", afirma Camargo. Ele brinca que os 
executivos da Açotubo passarão por um míni-MBA interno até 2012.  
 
A programação, desenvolvida com consultores externos, é intensa. Os temas incluem eficácia 
na comunicação, negociação, focos de gestão, gestão do tempo, legislação trabalhista entre 
outros, embalados por metodologia eclética, que vai desde a tradicional sala de aula, passa por 
discussão de filmes, por leituras dirigidas e chega a reflexões sobre a aplicação prática, pelos 
executivos, do aprendizado. 
 
"A tradicional ideia de que o líder é nato é questionada atualmente. É possível adquirir as 
qualificações de liderança nos moldes atuais, especialmente quando o executivo se propõe a 
isso", diz. No entanto, o profissional precisa refletir sobre as exigências requeridas dele para 
poder se preparar adequadamente. 
 
Cláudio Macedo, engenheiro de 39 anos, diretor da NC Games, contratou os serviços de 
coaching com a expectativa de se preparar para um novo momento de sua empresa, criada há 
15 anos. Até 2004, a NC Games viveu as agruras de pequenos negócios. No ano passado, com 
o faturamento na casa dos R$ 200 milhões e 160 funcionários, Macedo percebeu estar à beira 
de dar um grande salto, aproveitando o momento de mercado não só brasileiro como 
internacional. "Necessito acelerar meus conhecimentos e agregar uma visão diferenciada de 
meu negócio", diz.  
 
Em sua busca, quis um profissional que aliasse experiência em liderança e gestão à visão 
arrojada de marketing voltada para o mercado nacional e internacional. "Queria acelerar meu 
perfil de empreendedor ao mesmo tempo em que vislumbrasse caminhos práticos para a 
expansão da NC Games", justifica. O plano de coaching contratado prevê um período entre um 
ano e meio a dois anos de sessões semanais, que devem terminar em 2013. "As habilidades 
adquiridas estão me revelando novas formas de lidar com as pessoas e ampliando minha 
perspectiva para uma abordagem mais estratégica em meu negócio", diz. Com isso, a intenção 
de Macedo é chegar a aumentar em 50% seu faturamento em 2011, atingindo R$ 300 
milhões. O investimento é significativo, mas compensador, diz ele. 
 
Carlos Boschetti, coach de Macedo, já esteve na alta direção de empresas brasileiras e 
multinacionais. "Sem o desenvolvimento de habilidades no indivíduo, fica difícil para o 
empreendedor lidar com a complexidade da atividade, especialmente no cenário brasileiro, tão 
adverso aos pequenos e médios negócios", afirma. 
 
Em sua visão, o potencial brasileiro no segmento é muito grande, mas é necessário acelerar o 
processo de amadurecimento para que os talentos não percam o momento histórico. "O 
empreendedor é muito exigido nas atividades diárias da empresa, e arrisca-se a perder a visão 
estratégica", analisa. O coaching ajuda a criar equipes internas eficientes, liberando o 
empresário para aproveitar as oportunidades, acredita. (C.L.T.) 
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