
pulso que acompanha o sucesso é duradouro apenas 
para aqueles que não dão o sucesso como certo. 

A humildade, no entanto, jamais deve substituir 
a confiança. Pelo contrário: uma deve completar a ou
tra. O bom CEO é aquele que sabe equilibrar as duas 
coisas. Os líderes devem ter cuidado para que a pró
pria segurança não os deixe cegos diante de fraque
zas. Ao mesmo tempo, precisam transmitir confiança 
suficiente para que as pessoas se sintam seguras ao 
seguir o rumo indicado por uma visão ousada. 

A segunda qualidade necessária a um CEO é hu
manidade. Eu me refiro à importância de reconhecer 
que, acima de tudo, negócios são feitos de gente. A 
partir daí, é preciso liderar com solidariedade, colo
cando-se sempre no lugar dos outros. Fazer isso exige 
um alto grau de sensibilidade em relação ao compor
tamento humano, e também uma compreensão da
quilo que realmente serve de incentivo às pessoas. 

Para isso, CEOs precisam transmitir e demons
trar valores que inspirem admiração. E preciso saber 
ouvir - tanto os consumidores quanto os funcioná
rios. Devemos recompensar bons desempenhos e 
esforços, e incentivar grandes talentos para que os 
profissionais avancem na carreira. Quase todo mun
do tem o desejo genuíno de fazer um bom trabalho, 
e não apenas em troca do contracheque ou de um 
bônus. As pessoas querem evoluir e fazer parte de 
algo que valha a pena. Incentivo os CEOs de hoje a 
realmente valorizar as pessoas - honrando não ape
nas o trabalho executado por elas, mas também o ser 
humano por trás de cada tarefa realizada. 

Há ainda um terceiro elemento capaz de garan
tir o sucesso de um CEO - ainda que seja mais um 
sentimento que uma qualidade. Ele está relacionado 
à segunda parte da pergunta do leitor: o que significa 
liderança para mim? Vou dizer uma palavra que não 
costuma ser usada no mundo dos negócios: amor. Meu 
amor pela empresa que comando é quase tão grande 

UE QUALIDADES VOCÊ CONSIDERA NECES-
sárias para ser um CEO bem-sucedido? O que sig
nifica liderança para você? - Shrishailya Panchva-
vishe, Pune, índia. 

Sua pergunta chegou na hora certa. No mês 
passado eu me reuni com os 200 principais líde
res da Starbucks em todo o mundo. Conversei com 

eles sobre a importância da liderança em tempos complexos - ainda 
que animadores - como este em que vivemos, e falei sobre as caracterís
ticas que devem buscar. São as mesmas que, a meu ver, um CEO precisa 
para vencer nos dias de hoje. 

Ou seja: a humildade mantém os egos sob controle. 
A humildade também abre os olhos para situações de mudança cons
tante. Essa capacidade de alternar ideias, mesmo quando nos sentimos 
seguros, pode evitar passos na direção errada - e permite que líderes 
enxerguem e tirem proveito de novas oportunidades. 

Diante do sucesso, a modéstia nos prepara para os próximos de
safios. E sempre há um novo desafio. O mercado de trabalho muda, nós 
nos adaptamos, e o mercado muda de novo - o que nos força a encontrar 
maneiras diferentes de evoluir. Isso significa que as habilidades e o co
nhecimento que ajudaram a empresa a chegar até aqui talvez não sirvam 
para novos avanços. É evidente que grandes conquistas devem ser come
moradas, mas um CEO humilde sabe que não há linha de chegada. O im-
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quanto o que tenho por minha família. Eu realmente vejo a Starbucks 
como minha segunda família. A empresa faz parte de mim, e as dores 
e alegrias da companhia têm impacto pessoal na minha vida. Da mes
ma forma que um filho ou uma filha, ela às vezes me faz perder o sono de 
preocupação, mas é também um tremendo incentivo para que eu levante 
todos os dias bem cedinho, cheio de energia. 

A meu ver, o amor é parte integrante da liderança, e está inexoravel
mente ligado ao respeito. Sem respeito, qualquer relacionamento - entre 
cliente e empresa, entre gerente e subordinado, entre pai e filho - está 
fadado ao fracasso. Por isso, à semelhança de outras características trans
mitidas para toda a organização, amor e respeito precisam vir de cima. 

Humildade. Humanidade. Amor. Talvez você não esperasse que eu 
fosse falar sobre esses temas. Gostaria de acrescentar apenas que essas 
qualidades, por mais importantes que sejam, não devem servir de obs
táculo a uma cultura que busca o desempenho. Bom-senso e grandes 
expectativas de negócios são absolutamente imprescindíveis para os 
CEOs de hoje. Conforme eu disse aos principais líderes da nossa empre

sa, vivemos e trabalhamos em tempos competitivos. 
Os orçamentos estão apertados, e as expectativas 
dos acionistas são grandes. Ter um desempenho que 
atinja e supere essas expectativas exige disciplina 
fiscal e, por vezes, decisões impopulares. Mas quan
do decisões difíceis e trabalho árduo são realizados 
com humildade, humanidade e amor, o respeito pre
valece - e a consequência é o sucesso. 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 63, p. 40-41, maio 2012.




