
Em uma participação recente no blog 
Management Innovation eXchange, 
Terri Kelly, CEO da W.L. Gore & As-
sociates, convocou as empresas em 
geral a aderir ao inovador modelo 
gerencial Gore. "0 modelo de um lí-
der único e poderoso é atraente por 
sua simplicidade, mas não é práti-
co, nem evita catástrofes, como a 
história já mostrou; à medida que 
as empresas crescem em tamanho 
e complexidade, torna-se necessá-
rio distr ibuir o ônus da liderança 
entre funcionários", explicou Kelly, 
argumentando que, de outro modo, 
corre-se o risco de a companhia f i-
car sem talentos (ser rejeitada por 
estes] e restringir seu crescimento. 

DEMOCRACIA CORPORATIVA 
0 modelo gerencial da empresa 
norte-americana especializada no 
desenvolvimento de tecnologias de 
fluoropolímeros para aplicação in-
dustrial é considerado superior pelos 
mais diversos especialistas em ges-
tão. A organização, que figura na lis-
ta da Fortune como um dos melhores 
lugares para trabalhar, aboliu a es-
trutura hierárquica, como os leitores 
de HSM Management já sabem, tro-
cando-a pela liderança comparti lha-
da. Isso, apesar de ter mais de 9 mil 
funcionários em 30 países e faturando 
mais de US$ 2,5 bilhões por ano. Na 
Gore não há chefes; cada um deve 
ter iniciativa e coordenar a si próprio, 
determinando seus compromissos e 

objetivos. E, se precisar de ajuda, 
pode recorrer ao "patrocinador" que 
lhe foi designado, um funcionário 
com mais experiência cuja função é 
velar pelo crescimento e sucesso do 
iniciante dentro da companhia. 

Engana-se, contudo, quem pensa 
que essa democracia corporativa é 
fácil. Vertigem é o sentimento de to-

dos os funcionários da Gore em seu 
primeiro dia de trabalho ali, ao lado 
da sensação de liberdade, conforme 
pesquisas realizadas. 

Para Kelly, a capacidade de uma 
organização aumenta de fato quando 
o peso das decisões é dividido entre 
vários líderes competentes. "Uma 
ampla base de indivíduos com valo-
res comuns e que se sentem respon-
sáveis pelo sucesso da companhia 
torna-se a melhor guardiã da conti-
nuidade do negócio", disse ela. 

A executiva observou ainda que 
esse sistema aperfeiçoa a disciplina. 
Por exemplo, cada "associado" (nome 
dado pela Gore a seus funcionários) 
é avaliado e qualificado por seus pa-
res e sua recompensa depende des-
sas informações. "A pressão exercida 
por um modelo de valoração de pares 
é ainda mais poderosa que a do es-
quema hierárquico. Todos querem ser 
vistos como eficientes", apontou. 

O DESAFIO DA TRANSIÇÃO 
Passar de um modelo de liderança 
tradicional para um compartilhado 
demanda, contudo, forte convicção 
dos líderes seniores, porque implica 
mudanças profundas. Entre outros 
aspectos, é preciso revisar os valo-
res organizacionais, os sistemas de 
remuneração, os métodos de seleção 
de líderes e as conseqüências que en-
frentam aqueles que não estão à altu-
ra das metas desejadas. 

"A liderança compartilhada exige 
que a empresa deixe de dar impor-
tância apenas a uns poucos funcioná-
rios-chave para reconhecer as con-
tribuições de muitos. Todos precisam 
sentir que são ouvidos. As pessoas 
devem poder selecionar e avaliar seus 
líderes, e estes têm de compreender 
que seu papel é proporcionar poder 
aos outros e não construir o próprio 
poder", explicou Kelly. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 16, n. 91, p.10, mar./ abr. 2012.




