
Realizamos recentemente um seminário com a Berlin School of 
Creative Leadership, a respeito da Liderança Criativa. Diga-se de pas
sagem, a Berlin School é a única escola do mundo que possui um MBA 
em Liderança Criativa e, foi por essa razão que nos interessamos pelo 
tema. O que a liderança criativa tem de diferente da liderança em geral? 
Trata-se de uma proposta a respeito das estratégias de negócios que per
mitam a uma determinada empresa liderar no seu segmento de atuação, 
ou, se refere à liderança de equipes de uma forma criativa? Um ou outro 
tema não representaria grandes novidades em relação ao saber pratica
do no Brasil e ensinado nos nossos próprios MBA's. 

Mas, a proposta é única e diferente. A liderança criativa é uma forma 
de liderar pessoas para que elas, por meio das suas ideias e decisões do 
dia a dia, garantam à empresa o domínio do seu respectivo segmento de 
atuação. Imagine um líder que perceba claramente e que tenha uma 
perfeita compreensão dos movimentos do mercado, dos impactos do 

cenário externo no negócio da empresa. Que decodifique as escolhas da empresa para 
entrar nesse jogo, não importa de que área ele seja. Que tenha energia para questionar, 
debater e aconselhar, percebendo as implicações políticas sempre presentes, mas, não 
permitindo que elas inibam o que deve ser feito para liderar. Pense agora que, esse mesmo 
profissional que sabe como agir, envolve a sua equipe na direção correta, usando com 
desenvoltura argumentos e práticas para influenciar e inspirar as pessoas. Pense em 
alguém altamente motivado, com energia de sobra para enfrentar dificuldades, que decide 
com visão de resultado e de retorno e, em permanência, utiliza seu senso crítico para 
avaliar a sua própria performance buscando sempre evoluir. Se você identifica esse 
alguém como um CEO, não é dele que estamos falando. Pois, afinal, tais qualidades no 
CEO são obrigatórias. Determinantes para assumir o cargo. A proposta é desenvolver a 
média liderança para agir como tal, pois, afinal, é no âmbito da média gerência que a 
empresa acontece, realiza as operações necessárias para servir os clientes, gerir resultados 
e remunerar acionistas. 

O conteúdo programático não é fragmentado em temas. Ou seja, não existe um dia 
para ensinar estratégia, um dia para o marketing, um dia para gestão de pessoas etc, de 
forma independente. Num framework que parte do mercado, da empresa até chegar às 
pessoas, sempre tendo em vista o objetivo da liderança do mercado, ou do segmento, as 
aulas integram todos os temas e se avança na profundidade dos mesmos, sem fragmentar 
a gestão do todo. 

Se o indivíduo é único, integrado, razões e emoções, vida pessoal e profissional, por 
que o gestor não pode agir de forma integrada? Por que não pode gerir clientes, produtos, 
resultados e pessoas como uma única atividade? Muito provavelmente porque não sabe, 
talvez não tenha mesmo a mínima ideia. Essa é a Liderança Criativa. 
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Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 167, p. 22, jun. 2012.




