
Funcionários com perfil de líder
têm efeito positivo na equipe e
produzem resultados benéficos
no ambiente corporativo.
De acordo com pesquisa da

Robert Half, 64,6% dos gesto-
res acreditam que estes profis-
sionais engajam a equipe em
busca de um bem comum, en-
quanto 21,6%apontamque con-
seguemdelegar tarefas de acor-
do com o perfil de cada profis-
sional. Entre os entrevistados,
10,3% citam ainda que estes
profissionais motivam a equipe.
Entre os resultados práticos

de ter pessoas com qualidades
de liderança na equipe, os ges-
tores citam em primeiro lugar
o aumento de produtividade
(49,5%), seguida retenção de
talentos (25,4%), bom clima or-
ganizacional (12,7%) e atração
de talentos (6,9%).

Para desenvolver habilida-
des de gestão de subordinados,
73,2% indicamo aconselhamen-
to (coaching), enquanto 62,2%
buscam oferecer desafios a po-
tenciais gestores e 43,3% prefe-
rem integrar subordinados e
chefes. Interações entre diferen-
tes áreas são citadas por 31,3%,
treinamento interno por 19,6%
eworkshops internos são a pre-
ferência de 16,5%. ■ M.A

Ricardo Garcia, 47 anos, vice-
presidente de recursos Huma-
nos, relações institucionais e
sustentabilidade da ArcelorMit-
tal começou a carreira como es-
tagiário na empresa.
Desdeentão, passoupordiver-

sos treinamentos e, em um de-
les, expôs seu desejo de encarar o
desafio de gerenciar equipes. Co-
mo a empresa precisava preen-
cher uma aquisição e o executivo
sinalizou o seu interesse, resol-
veu contratá-lo para o cargo.
Em um cenário econômico

mais desafiador, empresas têm
se preocupado em identificar lí-
deres que consigamdar novo fo-
co ao negócio (e que estejamdis-
postos) e também criar um bom
clima organizacional.
Pesquisa da Robert Half

com cerca de 300 presidentes,
superintendentes, diretores e
gerentes de empresas de mé-
dio e grande portes no país
aponta que 35% delas pos-
suem programa sistemático pa-
ra identificar líderes.
A Arcelor Mittal é um exem-

plo. A siderúrgica reformulou
seu programa de treinamento
de líderes há três anos e criou
um programa voltado para no-
vos gestores. Também resolveu
dividir treinamentos por áreas
e níveis gerenciais.
“Hoje temos profissionais de

30 anos em cargos de liderança,
escolhidos por suas competên-
cias técnicas e comportamen-
tais, mas que não têm experiên-

cia em gerir equipes. Apresenta-
mos fundamentos básicos para
que eles se tornem aptos para o
cargo”, diz Garcia.
Os tópicos vão desde como ti-

var a equipe até coaprimorar a
comunicação e momo apren-
der a negociar comdiversos ato-
res na empresa.
Líderes mais experientes, até

mesmo o vice-presidente e o
CEO, também são treinados.
Neste caso, o foco é outro, mais
voltado para a visão estratégica
da empresa, conta Garcia. “Em
um cenário de crise internacio-
nal, temos que mudar a visão
do negócio rapidamente e isso
tem que ser feito de forma res-
ponsável pelo gestor.”
Ao ter um programa próprio

para identificar potenciais líde-
res, a empresa desenvolve seus
profissionais, já acostumados
com os valores e cultura. Ter lí-
deres com estas características
é essencial, diz Marcelo Cue-
llar, headhunter da consulto-
ria Michael Page.
“Um líder bom em uma em-

presa não necessariamente será
bom em outra. Cada empresa
tem seus valores e perfil demer-
cado”, explica.
Identificar líderes e treiná-

los dentro da empresa também
reduz a rotatividade da equipe.
“Em geral funcionários não dei-
xam empresas, mas, sim, gesto-
res”, explica Cuellar. “Quando
a empresa verifica que perde
conhecimento ao perder seus
funcionários, sabe que identifi-
car os líderes certos e formar
gestores é importante.”
Programas de liderança po-

dem ainda acelerar o processo
de formação de gestores, uma
necessidade. “Opaís crescemui-
to mais rápido do que há dez
anos atrás. Faltam profissionais
experientes. Portanto, estes pro-

gramas são ummeio de acelerar
o processo”, acredita.
Características como inspi-

rar equipe são cada vezmais ob-
servadas pelas empresas na
busca por líderes. Curiosidade,
propensão para quebrar para-
digmas e flexibilidade também
são importantes.
“O mercado está bastante

competitivo. Se o líder não
tem carisma, não consegue re-
ter pessoas. Não há mais espa-
ço para autoritarismo”, aponta
Antoniel Silva, da área de ges-
tão de pessoas da consultoria
Grant Thornton. ■

Saiba como reconhecer, treinar
e lucrar com bons gestores

Perfil do líder
tem impacto
na empresa

Divulgação

Líder eficiente
reduz rotatividade
da equipe e ajuda
a criar um
bom ambiente
organizacional
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Especialistas dão a receita para escolher e formar líderes de forma eficiente entre seus funcionários
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




