
N o v a s formas de liderar 
Especialistas apresentam e discutem práticas e conceitos de Liderança 

• por Vanderlei Abreu 

Várias pesquisas feitas em todo o mundo 
apontam para uma mesma necessidade 
no mundo corporativo: desenvolver as 
lideranças nas empresas. Para discutir 
e refletir sobre conceitos, tendências e 

práticas de desenvolvimento de líderes, a Revista T&D 
promoveu, no dia 27 de setembro, o Fórum Desenvol-
vendo Líderes 2012. 

O Prof. Dr. Joel Dutra, da Fundação Instituto de 
Administração (FIA), abriu o evento e traçou um 
panorama de tendências e desafios futuros para as 
organizações e citou a dificuldade de alguns seto-
res para reter principalmente os jovens, como, por 
exemplo, o siderúrgico, que começou a recontratar 

ex-funcionários e aposentados para suprir as neces-
sidades de liderança. 

Ele também ressaltou que as pessoas tendem a uma 
mudança de comportamento, priorizando o equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional. 

Segundo o professor da FIA, a liderança brasileira se 
caracteriza por se apoiar em um ou dois subordina-
dos em detrimento dos demais integrantes da equipe. 
"Esse líder cria uma dependência a tal ponto que ele 
impede a mobilidade interna dessas pessoas"advertiu. 

Dutra disse que as principais tendências organizacio-
nais para a liderança são: 

• Novas arquiteturas organizacionais e de negócio 
- poder mais diluído e descentralizado; 
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• Globalização - influência de 
diversos fatores sociais sobre as 
organizações; 
• Maior complexidade organi-
zacional - aumento da qualifi-
cação e nível de informação do 
trabalhador; 
• Turbulência organizacional; 
• Ambiente incerto e ambíguo; 
• Maior diversidade cultural; 
• Mobilidade interna da equipe; 
• Gestão dos interesses internos. 

0 professor da FIA também enumerou característi-
cas do líder organizacional, como visão clara dos obje-
tivos, estímulo ao desenvolvimento das pessoas, guiar-
-se por seus valores e pelos da organização, manter as 
pessoas focadas no que é essencial, estimular o uso 
dos pontos fortes dos liderados, conquistar aliados e 
apoiá-los nas situações adversas, ter maturidade e co-
ragem na tomada de decisão. 

Dutra também falou sobre o processo sucessório 
nas organizações e os perfis de liderança, que são os 
seguintes: 

• Líder de negócio: faz a gestão das relações com 
os stakeholders; 
• Líder de líderes: lidera outras lideranças e faz a 
gestão das interfaces; 
• Líder de pessoas: procura equilibrar a delegação 
e a execução. 

ESCOLA DE LÍDERES 
NA PRÁTICA 
Coube a Luís Américo Tancsik, 

coordenador de Projetos da Ação 
Consultoria, mostrar alguns aspec-
tos importantes no processo de 
criação de uma escola de líderes. 

O consultor destacou a importân-
cia de a empresa ter um processo 
de gestão de pessoas muito bem 
estruturado para o sucesso da im-
plantação da escola de líderes. 

Ele enumerou como passos para 

criação dessa instituição: 
• Apropriação do DNA: a escola 
de líderes deve seguir os valores 
e a cultura da organização, além 
de ter um claro entendimento 
organizacional; 
• Construção do conteúdo: não 
se preocupar apenas com a carga 
horária dos cursos, mas, também, 
com a aderência do conheci-
mento transmitido; 
• Aplicação do treinamento: 
estar conectado à realidade dos 
líderes-treinandos, criando um 

ciclo vivencial de aprendizagem; 
• Acompanhamento e avaliação: promover tu-
toria e acompanhamento dos treinandos, além 
dos cursos, no seu dia a dia de trabalho (on the 
job training). 

Tancsik apresentou alguns casos de sucesso de es-
colas de líderes brasileiras, como as da C&A Modas,Via 
Varejo, NET, Usina Coruripe, R.Yazbek eTeadit. 

Segundo o consultor, o tempo mínimo para criação 
de uma escola de líderes é de seis meses. 

LÍDER DE NEGÓCIOS E PESSOAS 
Segundo Felipe Westin, diretor da Westin Desenvol-

vimento de Pessoas, para que as pessoas sejam enga-
jadas é preciso que elas tenham um propósito e um 
significado para trabalhar. 

Para o consultor, as empresas 
têm uma preocupação excessiva 
com resultados, mas esquecem de 
quem os produz, as pessoas. 

Na opinião de Westin, o engaja-
mento é importante porque gera 
compromisso com a estratégia da 
organização,foco na execução e no 
resultado, visão na solução e não 
nos problemas, competitividade, 
atratividade e empregabilidade, 
além de garantir um conjunto posi-
tivo de atitudes e comportamentos 
e um time vencedor. 
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Ele considera que empresas en-
gajadas e alinhadas conseguem 
mudar o ritmo e a direção estraté-
gica sempre que necessário. Mas, 
para atingir esse nível de engaja-
mento, é necessário promover o 
alinhamento entre as pessoas e a 
organização. 

E para ter uma equipe engajada, 
Westin acredita ser necessário um 
líder engajador, ou seja, aquele que 
entende a estratégia da empresa, 
dá direcionamento à equipe e ob-
tém alinhamento e engajamento 
para atingir os resultados. 

Segundo o consultor, o líder engajador exerce três 
papéis básicos: 

• Líder gestor, responsável pela performance; 
• Líder coach, que ajuda as pessoas a se 
desenvolverem; 
• Líder mentor, que atua como orientador de car-
reira e entende as aspirações dos liderados. 

Westin destacou a importância de o líder dar feed-
back contínuo aos liderados para conquistar o enga-
jamento. E finalizou sua apresentação dizendo que a 
liderança engajadora pode ser encontrada e desenvol-
vida na própria organização."É papel do RH atuar nessa 
identificação"determinou. 

COACHING COLETIVO 
Especialistas apontam o coa-

ching como uma importante fer-
ramenta de desenvolvimento de 
lideranças. Mauro Shira, diretor de 
Coaching e Liderança Sustentável 
da Franquality, mostrou como o co-
aching coletivo pode ser adequado 
e eficaz no ambiente corporativo. 

Ele ressaltou que os participantes 
do coaching coletivo normalmente 
já vêm com seu Plano de Desen 
volvimento Individual (PDI) e não 
necessariamente têm os mesmos 
objetivos. "Mais do que provocar 

insights, o CQaching deve trabalhar 
para que o PDI efetivamente saia 
do papel"sentenciou. 

Para o consultor, o desenvolvi-
mento eficaz ocorre com um con-
junto de ações diversas de apren-
dizado, sendo de 10% a 15% de 
aprendizado individual, 20% a 25% 
de aprendizado colaborativo e 60% 
a 70% baseado na ação (action lear-
ning). "Contudo, a aprendizagem 
colaborativa deve crescer nos pró-
ximos anos"estimou. 

Segundo Shira, o coaching cole-
tivo pode ser adotado para a formação de lideranças 
abaixo do nível executivo, que comumente recebe ses-
sões individuais."O problema é que esse público nem 
sempre tem uma visão holística da organização e o coa-
ching coletivo ajuda essas pessoas a enxergarem as di-
ferenças e o todo"detalhou. 

Ele ressaltou que o método não trabalha no de-
senvolvimento de carreira, mas para a melhoria da 
performance. 

Shira destacou as principais características do coa-
ching coletivo: 

• grupos de cinco a sete pessoas 
• PDI previamente alinhado com os gestores 
• seis encontros mensais de quatro horas cada 
• posições com níveis e desafios semelhantes 
• diversidade e desejo de autodesenvolvimento e 
espírito de colaboração 

O diretor da Franquality afirmou 
que confiança é palavra-chave no 
processo de coaching coletivo. "É 
preciso o máximo de transparência 
e confiança, pois os participantes 
vão compartilhar seus objetivos in-
dividuais"salientou. 
Ele também alertou para a necessi-
dade de uma preparação prévia da 
empresa para receber um processo 
complexo como o coaching coleti-
vo, pois as pessoas tendem a con-
fundi-lo com team building, lear-
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LIDERAR A SI PRÓPRIO 
Este foi o mote da apresentação de Jorge Matos, presidente 

da ETALENT. Ele começou provocando a plateia a identificar seu 
estilo de liderança, entre os tipos dirigente, persuasivo, apoiador 
e criterioso. 

Segundo o empresário, se os líderes forem colocados em 
uma escala, será possível obter os seguintes patamares: primá-
rio, intermediário e pleno."O líder é qualificado, conhece a equi-
pe e seu perfil comportamental e reúne os requisitos para atuar 
no desenvolvimento das pessoas e dos negócios"definiu. 

Para Matos, liderar a si mesmo significa estimular-se, orientar e 
acompanhar as pessoas para fazerem o que precisa ser feito de 
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Ela explicou que várias situa-
ções acontecem ao mesmo tem-
po e as razões que fazem a orga-
nização falhar, como problemas 
de comunicação, necessidades 
das pessoas trabalhando para 
atingir metas e objetivos e líderes 
sem tempo para cuidar delas. 

Flora ainda destacou que as 
pessoas são cobradas a apre-
sentar resultados diferentes com 
desempenho sempre melhor. "A 
surpresa é que existem pessoas 
nas organizações que conse-

guem entregar sem enxergar a liderança formal! 
constatou. 

A consultora destacou o alto grau de pessoalida-
de da liderança informal, que gera confiança, esta-
belece uma relação de amizade e cria "turmas" para 
atingir o resultado esperado. "O líder informal age 
nos bastidores da empresalapontou. 

Segundo Flora, é interessante analisar a liderança 
informal sob o prisma dela não ser visível na organi-
zação. "Os líderes informais constroem uma rede de 
relacionamentos tão forte que conseguem fazer as 
coisas acontecerem"comentou. 

Apesar dos vários aspectos positivos apresenta-
dos pela consultora, ela também destacou o fato 
da liderança informal poder criar um ambiente 
negativo. 

Flora disse que à liderança formal pode envolver 
os líderes informais na tomada de 
decisão de modo que eles reco-
nheçam naturalmente os valores 
e a cultura organizacional. "As li-
deranças informais não desejam 
ter reconhecimento formal, pois 
sentem-se felizes na posição em 
que estão, em ajudar as pessoas e 
a empresa"pontuou. 

A consultora informou que 
para identificar os líderes infor-
mais é preciso saber quem eles 
são, o que fazem e por que têm 
essa disposição para ajudar.» 

Para Jorge Matos, "o maior líder é aquele que enri-
quece sua vida e daqueles à sua volta." 

O LÍDER INFORMAL 
Muito mais do que se pensa, 

esse tipo de líder está cada vez 
mais presente nas organizações, 
é importante e, ao mesmo tempo, 
complexo identificá-lo. Na opi-
nião de Flora Alves, diretora da SG 
Soluções e Gestão Empresarial, o 
responsável por fazer a máquina 
organizacional funcionar são os 
líderes formais, mas os líderes in-
formais são uma importante en-
grenagem do sistema. 

maneira eficaz, humana e efetiva. 
"Todo líder é um gestor, mas nem 
todo gestor é um líder, "emplacou. 

O presidente da ETALENT citou 
uma pesquisa feita nos Estados 
Unidos que mostrou quanto o 
domínio pessoal contribui para o 
sucesso. 

Ele também enumerou fatores 
que levam ao fracasso pessoal e 
na liderança, como desequilíbrio 
de humor, inadequação compor-
tamental e ambiente negativo. "É 
como alguém pedir para você jogar 
seu talento fora e fazer algo que detesta",exemplificou. 

Para ilustrar como as atitudes influenciam a li-
derança pessoal, Matos exibiu um trecho do filme 
"Duelo de Titãs", em que um dos jogadores questio-
na o estilo de liderança do capitão de um time de 
futebol americano. 

Matos disse que a ETALENT desenvolveu um novo 
conceito do modelo CHA, de gestão por competên-
cias, que representa atitudes de alta performance. 
Segundo ele, a nova "fórmula" da gestão por compe-
tências é: 
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Text Box
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