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forme e homogênea em diferentes líde
res, sendo que o conjunto de valores ou 
atributos e talentos especiais são as prin
cipais fontes de diferenciação e de desta

que entre líderes. 
Segundo o CEO da ClearSale, Pedro 

Chiamurela, embora saiba que esse as
sunto é bastante polêmico, acredita em 

talentos natos, alguma propensão ge
nética com a qual você já nasce. No en
tanto, ele fala que essa característica é só 
um potencial que precisa ser cultivado e 
desenvolvido. Também confia que há fa
ses na vida em que desenvolvemos me
lhor determinado potencial. "No caso da 
liderança, creio que a infância e adoles
cência são fases fundamentais nas quais 
o exercício da mesma, em condições in
formais, propicia seu pleno desenvolvi
mento. Isso está na base de determina
dos métodos educacionais, como o es
cotismo, por exemplo, que Baden Powell 
centra no desenvolvimento da liderança 
na infância e adolescência. Dessa forma, 
quando vou promover alguém ou con
tratar um gestor, já estou à procura do lí
der potencial. Não aposto em desenvol
vê-lo do zero", explica. 

Seguindo a mesma linha de pensa
mento, mas com algumas ressalvas, o di
retor e fundador da UNS Idiomas, Marcel 
Magalhães, acredita, sim, que algumas 
características básicas podem até ser na
tas, mas a liderança pode ser aprendida 
também. "Liderança pode ser desenvol
vida, principalmente, com exemplos de 
outros líderes, basta ter humildade para 
ouvir, sabedoria para aplicar e ter uma 
das principais características da lideran
ça que é o prazer de servir e desenvolver 
pessoas", analisa. 

COMO IDENTIFICAR UM 
LÍDER EM SUA EQUIPE? 
De acordo com alguns de nossos en

trevistados, além de administrar bem 
o trabalho, uma característica de um 
bom líder é encontrar outros líderes em 
sua equipe. Mas como fazê-lo e iden
tificar essas pessoas? Segundo Roberta 
da Muttare, comece procurando movi
mentos de liderança e não de gestores. 
"Primeiro, entenda que liderança é mui
to diferente de gestor. Um é atitude e ou
tro é o cargo. Não significa que se eu te
nho um cargo com colaboradores que 
se reportam a mim, não significa que eu 
sou um líder. Outra dica é que não adian
ta nada exigir comportamentos de lide
rança se na avaliação de desempenho 
seus indicadores são relacionados à ges
tão", mostra ela. 
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A rede de escola de idiomas UNS Idiomas, 
lançou o programa UNS Competition, uma 
ferramenta de endomarketing elaborada 
dentro da rede que estimula e motiva o pú
blico interno, funcionários e franqueados. 

O programa, que engloba uma competição 
segmentada pelas atividades realizadas 
em cada área da empresa, tem a missão 
de trabalhar a gestão de pessoas em cinco 
frentes: formação de líderes, aumento da 
rentabilidade da unidade, motivação da 
equipe, multiplicação da confiança e da 
credibilidade da marca em seus colabora
dores e estimulação de novos empreen
dedores. 

Cada temporada do UNS Competition 
tem duração de quatro meses. A lém dis
so, semestralmente a empresa organiza 
uma convenção para divulgar os resul
tados e premiar os melhores desempe
nhos. Para muitos colaboradores e até 
mesmo para alguns franqueados, a ex
pectativa de estar entre os finalistas é o 
ponto alto da compet ição. 

Os franqueados t a m b é m participam da 
competição, pois muitos estão na gestão 
da unidade em algum dos departamentos: 
comercial, administrativo ou pedagógi
co; lembrando, t a m b é m , que os mesmos 
estão, paralelamente, competindo por prê
mios de melhor franquia em três catego
rias: Emergente, Pleno e Master, de acordo 
com o período de abertura da unidade, 
homenageados uma vez ao ano. 
Em quatro anos de funcionamento, os resul
tados são significativos em todas as áreas: 

• 80% dos atuais diretores comerciais 
iniciaram na empresa como trainees; 

• 65% dos novos investidores da rede 
fecharam o negócio depois de conhece
rem as vantagens do UNS Competition; 

• 70% dos franqueados t ê m mais de 
uma unidade UNS Idiomas devido ao 
forte desempenho dos funcionários da 
escola por conta do UNS Competition; 

• A maioria das aprovações de abertu
ras das novas unidades, para os que 
já são franqueados, acontece baseada 
no desempenho do UNS Competition. 

Para Savério, da Business Partners 
Consulting, uma pessoa com potencial 
de liderança pode ser identificada como 
alguém com alto nível de energia, inicia
tiva e engajamento aos objetivos do gru
po e que busca influenciar positivamen
te seus colegas. "Além disso, essa pes
soa costuma assumir responsabilidades 
sobre os resultados e riscos envolvidos, 
mesmo que isso não tenha sido delega
do a ela formalmente". 

É possível também enxergar um bom 
líder quando ele ainda é apenas parte de 
uma equipe. A liderança se manifesta de 
forma natural, na medida em que o grupo 
ou membros do grupo seguem a orienta
ção de alguém. Para isso, é fundamental 
que esse líder natural detenha o conheci
mento necessário ao projeto, empreendi
mento ou negócio. "É impossível liderar 
quando não se tem esse domínio. Dessa 
forma, o líder natural é aquele que é res
peitado pelo grupo e a quem o time recor
re nos momentos difíceis", complementa 
Chiamurela da ClearSale. 

O QUE O MERCADO ATUAL 
PROCURA EM UM LÍDER? 
O também autor do livro "Discursos 

e Práticas de gestão de pessoas e equi
pes", Gustavo Boog, afirma que faz parte 
da cultura de nosso País promover pes
soas para cargos de gestão muito mais 
com base em suas habilidades técnicas, 
sem um preparo para o desafio de geren
ciar equipes e pessoas. Profissionais com 
boas habilidades técnicas são muito va
lorizados no mercado de trabalho, po
rém o verdadeiro líder deve ter também 
competências comportamentais. "Por is
so, cada vez mais as organizações estão 
priorizando verdadeiros líderes, pois eles 
asseguram resultados sustentáveis", in
forma. 

Segundo Savério, "hoje, o estilo de lide
rança que interessa ao mercado contem
pla um líder que tem forte orientação a re
sultados, mas que conquista suas vitórias 
por meio do desenvolvimento das pesso
as de sua equipe e sempre alinhado aos 
valores da organização, apresentando ca
racterísticas como visão estratégica, alta 
capacidade analítica, habilidade na iden
tificação de talentos, desenvolvimento de 

pessoas, entre outras", diz. 
Para a consultora Roberta, o mercado 

leva muito em consideração o líder coa-
ch. Ele garante a formação do time, o fo
co para atingir os objetivos, pratica o que 
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fala, não viola valores e, dessa for
ma, garante resultados sustentá
veis. Mas, segundo Lúcia Velasco 
da Velasco Soluções em Gestão de 
Pessoas, existe ainda uma contra
dição entre o ideal e a realidade. 
"Teoricamente, os profissionais 
querem um líder coach, porém no 
dia a dia, o mercado valoriza o líder 
que é focado nas pessoas e nas es
tratégias da empresa", afirma. 

Sônia da Proton Consultoria 
acrescenta que hoje em dia fala-se 
em liderança compartilhada, que 
procura criar na equipe a participa
ção ativa na tomada de decisões e 
não somente nas ações. A base des
sa forma de liderança é o diálogo, 
responsabilidade e comprometi
mento, para que a equipe contribua 
efetivamente para gerar resultados. 

LIDER X CHEFE 
Normalmente, quando falamos 

em liderança, muitos já pensam no 
chefe, mas segundo o diretor geral 
da Business Partners Consulting, 
Luis Saverio, esses dois não são a 
mesma coisa. Para ele, o líder pode 
não ter subordinados diretos como 
um chefe possui. A chefia remete a 
um cargo e posição hierárquica, 

enquanto a liderança remete a uma po
sição de grande influência e impacto no 
grupo, não havendo, necessariamente, 
relação direta com a hierarquia. 

Também autor do livro "Discursos e 
Práticas de gestão de pessoas e equipes", 
Gustavo Boog, esses dois personagens 
não são semelhantes. "Chefe tem auto
ridade, o direito legal de tomar determi
nadas decisões. O líder tem poder, o de 
influenciar pessoas para atingirem um 
determinado objetivo", demonstra. 

Roberta argumenta, contudo, que ho
je chefe tem um sentido pejorativo de 
gestor autoritário, daquele que espera 
obediência do colaborador e demanda 
que as atividades sejam feitas de acordo 
com as suas ordens e no momento em 
que ele pede. E, o líder, como já falamos, 
é o contrário. Ele entende as necessida
des da equipe e trabalha para atendê-las 
de forma que ela tenha o melhor desem
penho possível. 

O líder tem foco no desenvolvimento 
das pessoas e no negócio, seu comporta
mento é o de estimular as pessoas no de
senvolvimento das estratégias da empre
sa. "Já o chefe tem uma postura mais au
toritária e em alguns casos gera desmoti
vação ou torna as pessoas dependentes 
dele pelo excesso de direção", comple
menta Lúcia. A ut
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 7, n. 40, p. 68-72, fev. 2012.




