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interesses individuais em prol dos objetivos organi
zacionais, bem como do total alinhamento dos valo
res e aspirações da empresa com a essência indivi
dual do líder, legitimando suas convicções e ações. 
Por fim, e não menos importante, o uso harmonioso 
e efetivo das ferramentas da liderança essencial exi
ge o compromisso verdadeiro com a equipe, a partir 
da disposição para influenciar seus catalisadores de 
desempenho. 

A seguir, uma visão mais detalhada sobre cada elo: 

O ambiente competitivo não determina, mas de fa
to influencia o desempenho das organizações. Em 
qualquer setor econômico, em qualquer arranjo con
correncial, o ambiente é o primeiro elo no radar da l i 
derança essencial, estruturado em quatro direciona-
dores: ambiente macroeconômico, ambiente social, 
ambiente tecnológico e ambiente do negócio. 

O ambiente macroeconômico influencia o custo 
de capital, o comportamento dos consumidores, a 
disponibilidade de crédito, os agregados monetários, 
a taxa cambial e a atuação do governo. O ambien
te do negócio é composto pela dinâmica das forças 
competitivas e das fronteiras verticais e horizontais 
das empresas. O ambiente social reflete as profundas 
transformações decorrentes da ascensão da base da 
pirâmide social, das novas configurações familiares, 
do perfil das novas gerações, do envelhecimento po
pulacional, dos novos papéis da religião no cotidiano 
das pessoas. O ambiente tecnológico traz dinâmicas 
disruptivas cada vez mais intensas e rápidas com o 

advento e disseminação das redes sociais, internet 
em alta velocidade, compras coletivas virtuais, com
putação em nuvem, nanotecnologia, biomimetismo, 
energias renováveis, mobilidade e inovações abertas. 

Fundada em 1979, a MRV Engenharia ilustra mui
to bem como o líder essencial promove a transforma
ção organizacional a partir da dinâmica do ambiente 
competitivo. Alienação fiduciária, queda nas taxas 
de juros, expansão do crédito imobiliário, programa 
governamental "Minha Casa, Minha Vida", uso pio
neiro da tecnologia modular de construção e ascen
são social da classe C têm sido direcionadores que 
posicionaram a empresa como referência em cons
trução civil para famílias de baixa renda. 

A proposta de valor tornou-se mais complexa e 
abrangente, desafiando as organizações a conciliar 
expectativas e objetivos muitas vezes dissonantes. A 
capacidade de uma organização gerar valor está ne
cessariamente vinculada à sua capacidade de satis
fazer acionistas e investidores, colaboradores e for
necedores, clientes e parceiros, sociedade e governo. 

As organizações sustentáveis operam, portanto, 
além do foco exclusivo em geração de caixa e renta
bilidade operacional. Naturalmente, acionistas e in
vestidores devem ser muito bem remunerados aci
ma do seu custo de capital, tornando viável a ativi
dade empreendedora. Mas no cenário atual e futuro, 
com o fortalecimento da sociedade a partir das redes 
sociais virtuais, as organizações e suas lideranças 
são cobradas a desempenhar seu papel social junto 
ao planeta, ao país e à comunidade. Colaboradores e 
fornecedores também têm equilibrado mais as rela
ções com as organizações à medida que ativos intan
gíveis sobrepujam cada vez mais terra e capital. Por 
último, alianças em rede e inovações abertas são ten
dências irreversíveis à medida que clientes tornam-
se cada vez menos fiéis e mais exigentes na busca 
por experiências verdadeiramente significativas e 
exclusivas. 

Desde 1969, a Natura convive com a complexi
dade em conciliar propostas de valor para diferen
tes stakeholders. Reconhecida por sua valorização 
da biodiversidade e pelo compromisso social no re
lacionamento com mais de um milhão de consulto
ras, a empresa define seu próprio balanced scorecard 
com foco em sustentabilidade, clima organizacional, 
satisfação das consultoras, lucratividade operacio
nal e inovação. 
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A essência de uma organização é composta por sua vi
são, cultura, estratégia e estrutura. A ausência de um 
desses direcionadores rompe com a coesão necessária 
a sua sustentabilidade. Essa essência organizacional 
interage com a essência individual do líder, significan
do sua atuação por meio da convergência de valores. 

A visão define a aspiração organizacional que será 
a inspiração essencial da liderança e colaboradores, 
alinhando seus esforços rumo a um objetivo comum. 
A cultura organizacional, materializada nos compor
tamentos e nas relações, é a própria definição da per
sonalidade corporativa. O posicionamento estratégi
co deve ser firme para evitar dispersão de recursos e 
perda de diferenciais competitivos, mas flexível para 
adotar estratégias emergentes que acelerem o alcan
ce da visão organizacional. Finalmente, a estrutura 
tem o objetivo único de viabilizar a entrega da pro
posta de valor, combinando estruturas verticais por 
processos com matrizes de projetos que reduzam 
custos e tempo, e acelerem qualidade e flexibilidade. 

A Cielo é uma empresa forjada a viver grandes 
transformações. Fundada em 1995 como VisaNet 
Brasil, a empresa vivenciou uma drástica mudança 
no marco regulatório do setor de meios de pagamen
to eletrônicos, mudou sua marca, realizou uma das 
maiores operações de abertura de capital do País, re
novou grande parte de sua liderança, intensificou seu 
embate de estratégias com tradicionais e novos com
petidores, segmentou sua base de clientes e comple
tou seu portfólio com as novas tecnologias de paga
mento via telefonia celular e comércio eletrônico. 

A execução estratégica tem sido o principal desafio 
das lideranças organizacionais durante décadas. Os 
planos estratégicos mais brilhantes podem simples
mente sucumbir diante da incapacidade de execu
ção e, do mesmo modo, pela incompetência na ges
tão integrada das diversas áreas gerenciais da orga
nização. Curiosamente, não obstante sua relevância, 
a execução estratégica costuma ser vista como uma 
atividade menos nobre da liderança. 

A execução estratégica engloba todas as áreas 
gerenciais de uma empresa: finanças, operações e 
TI, pessoas, marketing e vendas. A gestão financei
ra tem o triplo objetivo de controlar a rentabilidade 
operacional, acelerar a geração de caixa e propor
cionar as fontes de financiamento dos projetos de 

investimentos. A gestão de operações e tecnologia é 
responsável pelo aumento da produtividade, contro
le de qualidade e inovação. A gestão de marketing e 
vendas tem a responsabilidade de agregar (para ex
trair) valor aos clientes de modo cada vez mais perso
nalizado. A gestão de pessoas tem a tripla missão de 
atrair e reter talentos, instrumentalizar a liderança e 
definir os incentivos que reforcem os comportamen
tos alinhados à cultura organizacional. 

Com mais de 100 anos de existência, a Coca-
Cola Company ostenta a liderança como a marca 
mais valiosa do mundo. No Brasil, o sistema Coca-

-Cola é composto pela Coca-Cola Brasil e 16 fabrican
tes independentes, além da Leão Júnior e Del Val
le. Além da força de suas marcas, a Coca-Cola dife
rencia-se por sua excelência na execução estratégi
ca, com destaque para gestão de operações e gestão 
comercial. Sua inteligência competitiva com base no 
conceito share of wallet — ou seja, participação no 
total de gastos do consumidor — mantém-se como 
vanguarda vis-à-vis os tradicionais modelos de aná
lise de concorrência intrassetorial. 

A liderança essencial diferencia-se muito da tradicio
nal abordagem baseada em pipeline da liderança. A 
liderança essencial consiste em quatro práticas fun
damentais ao exercício do papel de líder em qual
quer nível organizacional: comunicação, coaching e 
mentoring, ritos culturais e gestão de ações táticas. 

A comunicação é uma ferramenta essencial da lide
rança na transformação da estratégia em ação, ao sus
tentar alinhamento estratégico, engajamento e foco. 
Coaching e mentoring têm a dupla missão de garan
tir alinhamento dos colaboradores à cultura organiza
cional e viabilizar melhoria de desempenho individu
al e da colaboração em equipes de alto desempenho. A 
gestão tática reconhece a necessidade de ajustes contí
nuos no plano estratégico a partir das dinâmicas com
petitivas, com ênfase em gestão de tempo e definição 
de prioridades. Por fim, mas não menos importante, 
ritos culturais são mecanismos de consolidação e re
novação da cultura organizacional, preservando-a ao 
longo da trajetória de crescimento da empresa. 

A própria BMI Brazilian Management Institute, 
tal como as grandes consultorias globais de gestão, 
é muito dedicada ao desenvolvimento acelerado de 
capital intelectual (seu principal diferencial com
petitivo), com práticas agressivas de gestão de pes
soas. Programas de mentoring, on-the-job training, 
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coaching e feedback são algumas das ferramentas da 
liderança para mobilização dos colaboradores, en
quanto o programa de partnership visa ao reconhe
cimento e à fidelização dos principais talentos, tor
nando-os sócios da consultoria. 

Equipes de alto desempenho, com autonomia e res
ponsabilidade, são essenciais ao sucesso organiza
cional. Desenvolver, mobilizar e blindar equipes de 
alto desempenho são atribuições da liderança essen
cial, que deve influenciar quatro catalisadores de de
sempenho: significado, comprometimento, confian
ça e conhecimento. 

Vivemos hoje uma época transitória de signifi
cados. Igreja, Estado, família, carreira e emprego há 
tempos mudaram seus significados no cotidiano das 
pessoas, também influenciando o modo como as or
ganizações devem criar significado para cada um de 
seus colaboradores. Também a complexidade e a ve
locidade do processo decisório exigem cada vez mais 
relações de confiança que sustentem responsabilida
de para autogerenciamento sem necessidade de me
canismos de controle em cada etapa dos processos 

e projetos. Comprometimento viabiliza o perfeito 
alinhamento dos colaboradores aos valores e cultu
ra da organização, sustentando autonomia no pro
cesso decisório. Finalmente, conhecimento técnico 
sempre será fundamental ao alto desempenho indi
vidual, cada vez mais desenvolvido ao longo da pró
pria trajetória profissional com apoio de iniciativas 
de educação continuada. 

Não obstante ser reconhecida pela qualidade do 
seu café, a Starbucks Coffee Company sempre teve 
como posicionamento de marca ter suas lojas reco
nhecidas como 3rd place — ou seja, a terceira refe
rência no cotidiano de uma pessoa, após sua casa (1st 
place) e seu local de trabalho (2nd place) — pelos cli
entes (mais recentemente, a empresa também almeja 
conquistar o status de 4th place nas redes sociais on
line). Um dos principais pilares desse modelo está jus
tamente no desempenho de seus milhares de baristas 
espalhados mundialmente em cada uma de suas lojas, 
que nesse contexto significam suas atividades muito 
além do simples ato de servir cafés e lavar louça. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 6, p. 62-66, jun. 2012.




