
U m a de nossas charges preferidas 
mostra um grupo de perus em seu se-
gundo dia de aula de um programa 
de treinamento para aprender a voar. 
Eles são instruídos sobre os princí-
pios de aerodinâmica e praticam voo 
pela manhã, à tarde e à noite. Apren-
dem a voar a favor e contra o ven-
to, sobre montanhas e planícies, em 
grupo e sozinhos. 

Ao cabo de dois dias, o que aconte-
ce? Eles vão andando para casa. 

É muito frequente que o desejo de 
melhoria da liderança seja arruinado 
diante da realidade e de ventos contrá-
riosaqueamudançaperdure-Podemos 
organizar os mais diversos eventos 
para promover a liderança, como trei-
namentos e coaching, nos quais indiví-

duos aprendem por que devem liderar 
e o que fazer para serem líderes me-
lhores. Mas sempre descobrimos que o 
maior desafio é converter o aprendiza-
do de tais eventos (o voo dos perus) em 
um padrão contínuo (para que, depois 
de tudo, não continuem a andar). Tra-
ta-se de criar padrões de sustentabili-
dade da liderança. 

A maior parte dos bons líderes 
quer sinceramente ser melhor. Para 
se aperfeiçoar, eles frequentam trei-
namentos que apresentam o que há 
de mais recente em princípios de li-
derança eficaz. Além disso, contra-
tam coaching de especialistas que 
os ajudam a perceber seu comporta-
mento e a mudá-lo, fazem avaliações 
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1A palavra "sustentabilidade" é 
moda no mundo corporativo 
e, como tal, já sofre desgastes. 

O que o sr. diria a executivos que rejei-
tem de antemão a aplicação do adjeti-
vo "sustentável" a liderança? Essa foi 
uma boa escolha de palavra? 
Em primeiro lugar, reforço que o sentido 
da "sustentabilidade da liderança" é o de 
entregarmos o que prometemos, fazer-
mos o que dizemos que faremos. Não 
nos referimos à sustentabilidade am-
biental ou à responsabilidade social. Em 
segundo lugar, digo que os executivos 
devem combatera hipocrisia em si mes-
mos. Henry Mintzberg dá um grande 
exemplo de falta de sustentabilidade por 
hipocrisia quando afirma que, se os lu-
cros caem, o compromisso do líder com 
as pessoas termina e, então, milhares 
são demitidos. Líderes não podem pro-
meter emprego estável e depois tirá-lo 
de uma hora para outra. 

2Os líderes sustentáveis na práti-
ca não são aqueles que se sus-
tentam no cargo porque servem 

principalmente aos acionistas? Ou 
porque se encaixam na burocracia? 
Em seu livro mais recente, Clayton 
Christensen afirma que pessoas ino-
vadoras tendem a deixar as empresas 
por não suportarem a burocracia... 
O compromisso dos líderes deve ser fir-
mado com os diversos stakeholders, o 
que inclui também os acionistas. Servir 
a dois ou mais senhores é necessário e 
digo mais: é perfeitamente factível. Por 
exemplo, quando funcionários encon-
tram significado no trabalho, são mais 
produtivos e geram valor para o acionista 
por meio de ativos intangíveis. 

Quanto à burocracia, o escritor C.S. 
Lewis oferece-nos uma história ma-
ravilhosa que descreve o inferno: as 

pessoas estão sentadas em volta de 
uma mesa na qual há pratos es-
petaculares, mas os garfos estão 

amarrados a seus braços, de modo que 
não conseguem comer. No inferno, todo 
mundo morre de fome porque não pode 
levar o garfo à boca. O paraíso, de outro 
lado, surge quando as pessoas dão co-
mida umas às outras. 

O que quero dizer é que precisamos 
sobretudo de colaboração, e a falta 
dela é a maior praga das empresas, 
indivíduos isolados, por mais inova-
dores que sejam, não criam inovação 
de longo prazo. Infelizmente, coisas 
negativas como isso que disse Chr is -
tensen acontecem de fato, mas os lí-
deres sustentáveis saberão construir 
grandes organizações que inspirem 
os funcionários a inovar. 

Gary Hamel e eu estamos pesqui-
sando empresas de vanguarda que 
criam escala e controle sem mecanis-
mos hierárquicos tradicionais e um de 
nossos primeiros achados é que orga-
nizações existentes conseguem inovar. 

3Como Henry Mintzberg, o sr. 
acredita que enfatizar tanto os 
líderes -colocando-lhes agora 

o desafio da sustentabilidade- pode 
desvalorizar os gestores? 
A diferença entre gestores e líderes, que, 
tradicionalmente, acadêmicos como 
Peter Drucker e Mintzberg postulam, é 
útil ao destacar papéis e resultados de 
cada posição. Mas a questão é que são 
ambos necessários ao sucesso: se os 
líderes definem a visão e os gestores a 
executam, ambos são essenciais à lide-
rança bem-sucedida. Assim, a dicotomia 
líderes-gestores é, de certo modo, falsa. 
Tudo isso é liderança e incluo ambos no 
conceito de "liderança sustentável". 

No conceito de sustentabilidade da li-
derança, os líderes que definem a visão 
devem fazê-la acontecer e os gestores 
que constroem a infraestrutura têm de 
implementar os processos. Os sete prin-
cípios da sustentabilidade que listamos 
no artigo escrito para vocês, e no novo 

Em se tratando de liderança empre-
sarial, quão sustentável é o conceito 
de sustentabilidade? Ele é capaz de 
superar o ceticismo geral, os jogos 
de poder, os preconceitos com o modis-
mo da responsabilidade socioambien-
tal, as pressões de investidores? Ele 
pode conquistar também os gestores 
-incluindo a média gerência-, além dos 
líderes? E os jovens profissionais? Des-
cobrir tudo isso foi a intenção de HSM 
Management em sete perguntas dire-
tas da editora-executiva Adriana Salles 
Gomes ao especialista David (ou Dave) 
Ulrich. E ele deu sete respostas diretas. 
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livro, permitem que os lideres liderem e 
os gestores cuidem da gestão. 

4A mudança na direção da sus-
tentabilidade é compatível com 
o tão propalado foco em resul-

tados de curto prazo? 
Sim, nossa visão de liderança susten-
tável coloca muita ênfase nos resulta-
dos, já que preconiza que se faça o que 
precisa ser feito. As métricas de curto 
prazo têm de ser atingidas para abrir 
caminho ao sucesso futuro. 

50 sr. tem acompanhado o caso de 
Indra Nooyi, CEO da PepsiCo, que 
teve de dar um passo atrás ao 

implementar seu aprendizado -visto 
como um aperfeiçoamento estratégi-
co- por causa da pressão dos investi-
dores de Wall Street? 
Nunca trabalhei com Nooyi, mas eu 
a aconselharia a dedicar tempo para 
fazer com que os investidores enxer-
guem que ela leva realmente a sério a 
gestão de múltiplos stakeholders, não 
só de alguns. Se alguém se concentra 
apenas em responsabilidade social à 
custa dos lucros, os investidores não 
estão bem servidos, concorda? 

Administrar a tensão inerente aos 
diferentes stakeholders exige que o lí-
der aprenda a gerir paradoxos e pola-
ridades. Requer que ele encontre um 
ponto em comum, tal como mostrar 
que o comprometimento dos funcio-
nários leva à confiança do investidor, e 
um ponto mais elevado, como a cons-
trução de um propósito comum que 
afete funcionários e clientes. 

6Jeffrey Pfeffer, de Stanford, de-
fende que o ambiente de poder 
é basicamente o mesmo desde 

os tempos de Nicolau Maquiavel, do 
que se deduz que o líder deve pas-
sar mais tempo com as exigências 
do poder do que com as questões 

que importam à empresa e aos sta-
keholders. Talvez isso explique por 
que Bill George, de Harvard, disse 
em nossa revista que os anos 2000 
foram a década perdida da lideran-
ça. O que o sr. pensa a esse respeito? 
Ainda vale o fato de que líderes somen-
te lideram quando influenciam pes-
soas, como afirmam Pfeffer e, antes 
dele, Maquiavel. Mas os recursos para 
influenciar vêm mudando -de "cargo e 
título" para "relações e propósito". As 
pessoas são mais dispostas a seguir o 
líder quando o respeitam e quando ele 
as ajuda a encontrar significado em 
sua vida pessoal. 

Quanto a Bill George, eu diria que é 
fácil ser cético e focar o que está er-
rado; tendo a ser mais equilibrado. 
Enxergo uma distribuição do tipo 20-
-60-20 entre líderes e todos que estão 
liderando mudanças: 2 0% são líderes 
excepcionais, isto é, fazem a coisa cer-
ta do jeito certo; 20% nunca chegarão 
lá de fato; e 6 0 % podem melhorar. De-
vemos focar esses 60%. 

Além disso, temos de lembrar que 
o padrão mínimo de liderança foi ele-
vado. Agora o importante é construir 
uma marca de liderança. 

7Segundo pesquisa recente sobre 
empresas e líderes dos sonhos, 
muitos jovens brasileiros não 

têm nenhum líder empresarial que 
admirem. E esse profissional iniciante 
começa a preferir empreender a fazer 
carreira corporativa. Isso deve preo-
cupar os líderes sustentáveis? 
Se os líderes liderarem realmente 
respeitando suas equipes, dando-lhes 
oportunidades de exercer a criatividade 
dentro da organização, não há com que 
se preocupar. É esse. no fundo, o pedi-
do que os jovens fazem quando dizem 
preferir empreender: eles querem ter 
liberdade para empreender dentro de 
seus papéis corporativos. 

360° para entender como os outros 
os veem e ouvem atentamente cada 
feedback a respeito de seu desempe-
nho, ocasião em que são orientados 
sobre como ser melhores. 

Os bons líderes são abertos a apren-
der e aprimorar-se. Após treinamen-
to, desenvolvimento, coaching e 
feedback 360", a maioria deles está 
decidida a aplicar o novo conheci-
mento e a ser mais eficaz. 

Infelizmente, poucos conseguem 
implementar essas boas intenções. 
Ao flnal de cada esforço de melho-
ria da liderança, os participantes pre-
cisam de disciplina para fazer o que 
desejam e, então, transformar aspira-
ções em ações. Os líderes devem sus-
tentar as mudanças que necessitam 
fazer, ou seja, têm de construir a sus-
tentabilidade de sua liderança. 

O conceito de sustentabilidade 
surge da consideração do ambiente e 
do contexto da organização. A susten-
tabilidade da liderança não se refere 
apenas ao que o líder faz, mas tam-
bém a como os outros são impactados 
por suas ações. Nós nos julgamos por 
nossas intenções, mas os outros nos 
julgam por nosso comportamento. 

QUANDO A LIDERANÇA 
ÉSUSTENTÁVEL 
Enquanto sustentabilidade ambien-
tal diz respeito ao cuidado com os re-
cursos da Terra mediante a redução 
da pegada de carbono, entre outras 
coisas, a sustentabilidade da lide-
rança está relacionada com o cuida-
do com os recursos da organização 
pormeiodepadrõesde liderança que 
sejam passíveis de adaptação e mu-
dança e coerentes com os requisitos 
organizacionais. 

Ser sustentável é retribuir à socie-
dade com iniciativas de responsabi-
lidade social. A liderança sustentável 
ocorre quando os líderes assumem 
responsabilidade pessoal por faze-
rem o que dizem fazer e por aquilo que 
sabem que devem fazer. A sustenta-
bilidade exige compromisso de longo 
prazo com a mudança do mundo em 
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que vivemos e trabalhamos. A susten-
tabilidade da liderança é compromis-
so duradouro com a mudança pes-
soal. Pode ter início com a capacidade 
de aprendizado, mas tem de se fazer 
notar nas ações de liderança. 

A sustentabilidade da liderança 
é importante e constitui o próximo 
passo para o real aperfeiçoamento 
da liderança. Acreditamos que os de-
safios da liderança podem ser agru-
pados em três questões: 

• Por que o líder importa? 
• O que torna um líder eficaz? 
• Comosustentaramelhoriadesejada? 

ETAPA "POR QUE A 
LIDERANÇA IMPORTA" 
Em nosso trabalho, exploramos cinco 
esferas de resultados da ação dos líde-
res, a saber: 

• Funcionários: líderes aumentam 
a produtividade ao construir com-
petência, compromisso e contri-
buição entre a força de trabalho. 

• Organização: líderes têm de 
construir competências sustentá-

veis que moldem a identidade da 
empresa. ' 

• Clientes : líderes garantem o aten-
dimento aos clientes ao criar rela-
ções de longo prazo que encantam 
o público-alvo. 

• Investidores: líderes constroem 
valor intangível, o qual correspon-
de a cerca de 50% do valor de mer-
cado de uma empresa, ao gerar a 
confiança dos investidores em ga-
nhos futuros. 

• Comunidade: líderes estabele-
cem a reputação de sua organiza-
ção ao se tornar cidadãos ativos 
na comunidade. 

Por entregarem esses resultados, os 
líderes são importantes tanto dentro 
como fora das empresas. 

ETAPA "O QUETORNAA 
LIDERANÇA EFICAZ" 
Se a liderança importa, então o que os 
líderes devem saber e realizar para fa-
zerem tanta diferença? Conforme pen-
samos sobre essa questão, começamos 
a focar a importância da marca como 
metáfora para a definição da liderança. 

O conceito "marca da liderança" 
para designar a liderança eficaz, com 
o qual nós trabalhamos, advém de 
duas mudanças conceituais no pen-
samento sobre a liderança: 

• Do foco no líder como pessoa para o 
foco na liderança como capacidade 
organizacional. A metáfora da marca 
remete mais à liderança do que às ca-
racterísticas de líderes individuais. 

• Do foco no que ocorre no interior do 
líder ou dentro da empresa para o 
foco em atingir as expectativas ex-
ternas, como as dos clientes, dos in-
vestidores e outras. A metáfora da 
marca parte do exterior da empre-
sa e foca claramente os resultados 
do negócio. 

A marca da liderança oferece uma 
definição robusta sobre o que torna 
alguém um líder eficaz. Ela traduz 
as expectativas dos clientes em com-
portamentos internos, de modo que 
os líderes se certifiquem de que os 
funcionários entreguem a experiên-
cia desejada ao cliente sempre que 
estiverem em contato com ele. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 



AO FOCAR A ATENÇÃO 
NOS"COMOS".OS LÍDERES 

REFORÇAM O MODO DE 
SUSTENTAR O PROGRESSO 

Descobrimos, ainda, que a marca 
da liderança é constituída de dois 
elementos: o código e os diferencia-
dores. O código da liderança repre-
senta os fundamentos que os líde-
res têm de dominar. Identificamos 
cinco domínios que compõem a efi-
cácia da liderança; eles determinam 
que os líderes sejam: 

• Estrategistas: moldam o futuro. 
• Executores: garantem que as coi-

sas sejam feitas. 
• Gestores de talentos: engajam o ta-

lento atual. 
• Desenvolvedores de capital huma-

no: investem no talento de amanhã. 
• Pessoalmente proficientes: cuidam 

de si mesmos. 

De maneira coerente com o uso da 
palavra "marca", também acredita-
mos que os líderes precisam amarrar 
seu conhecimento e comportamento 
às expectativas dos clientes externos. 

Nós -e muitos outros- articulamos 
por que a liderança importa e como é 
a boa liderança. Passamos dias debru-
çados sobre o "porquê" e o "quê" da li-
derança. Porém ainda lutamos para 
decifrar o "como". 

ETAPA "COMOSUSTENTARA 
MELHORIA DA LIDERANÇA" 
(E OS PRINCÍPIOS PARA ISSO) 
A maioria dos líderes com quem tra-
balhamos, se não todos, conhece a 
importância da liderança para o su-
cesso de suas organizações e quer 
ser melhor em liderar, o que leva os 
líderes a assumir metas de aperfei-
çoamento pessoal, participar de trei-
namentos e atividades de desenvol-
vimento e investir na liderança de 
outros em suas empresas. 

Nesse sentido, em workshops ou 
sessões de coaching, costumamos co-
meçar com três questões: 

• "Em uma escala que considera a 
nota 1 como baixa e 10 como alta, 
quão importante é a liderança tanto 
para seu sucesso como para o su-
cesso da companhia?" A maioria 
responde 8,9 ou 10. 

• "O que, especificamente, você pre-
cisa fazer para ser um líder mais efi-
caz?" A maior parte dos líderes con-
segue rapidamente escrever dois 
ou três comportamentos desejados. 

• "Há quanto tempo você sabe que 
tem de melhorar esses comporta-
mentos?" A maioria reconhece, ti-
midamente, que sabe o que é pre-
ciso melhorar há três, seis, doze 
meses ou mais; alguns, há décadas. 

Nesse exercício simples, não leva-
mos em conta "quês" e "porquês" da 
liderança, mas a maioria dos indaga-
dos não consegue vislumbrar os aper-
feiçoamentos a que aspiram. Esse 
aprimoramento pode vir de um de-
sejo forte de liderar melhor ou de ser 
capaz de lapidar as habilidades corre-
tas. Ao focar a atenção nos "comos", os 
líderes reforçam o modo de sustentar 
o progresso desejado. 

A fim de desvendar como construir 
a sustentabilidade da liderança, es-
tudamos e sintetizamos vasta litera-
tura [veja quadro na próxima pági-
na] para identificar os sete princípios 
da mudança sustentável. 

1. S impl ic idade 
A simplicidade remete à importân-
cia de focar comportamentos funda-
mentais que farão toda a diferença na 
maioria das questões. 

o mundo se torna cada vez mais com-
plexo, conforme a tecnologia transfor-
ma acontecimentos globais em notí-
cias locais. Os líderes têm de enfrentar 
a complexidade não apenas no mundo 
que os circunda, mas também em seu 
estilo pessoal de liderança. A maioria 
dos líderes cria lista de coisas que preci-
sam mudar, porém ficam sobrecarre-
gados quando tentam mudá-las todas 
de uma vez. 

A sustentabilidade da liderança 
requer encontrar a simplicidade 
em face da complexidade e substi-
tuir a confusão conceituai por so-
luções simples. Isso exige priorizar 
os comportamentos que mais im-
portam, deixar de lado a análise e 
partir para a ação com determina-
ção, converter fenômenos comple-
xos em padrões simples e realizar a 
mudança sequencialmente. 

2. Tempo 
Os líderes frequentemente têm de 
passar pela prova da agenda, que en-
volve a questão da alocação de dias, 
horas, momentos. 

Sempre pedimos aos líderes aos 
quais prestamos o serviço de coa-
ching que nos contem suas priorida-
des, algo que todos conseguem rela-
tar. Então, solicitamos que revejam 
sua agenda dos últimos 30 ou 90 dias 
e nos mostrem quanto tempo des-
penderam nessas prioridades - u m 
exercício que costuma revelar lacu-
nas desconcertantes entre intenção 
e realidade. 

Líderes eficazes incorporam seu 
comportamento desejado a sua agen-
da e isso fica demonstrado na manei-
ra como gastam seu tempo. Os funcio-
nários levam em conta mais o que os 
líderes fazem do que o que os ouvem 
dizer que fazem. 

A sustentabilidade da liderança 
é evidenciada por onde e como in-
vestimos o tempo, assim como com 
quem e em que assuntos. Quando 
os líderes investirem tempo com o 
mesmo cuidado com que investem 
dinheiro, a mudança terá mais pro-
babilidade de ocorrer. 
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4. Provisão de recursos 
para a mudança 
Provisão de recursos implica institu-
cionalização. Steve Kerr, especialista 
em aprendizado, inteligentemente 
observou que um desafio do treina-
mento é tornar natural e realizável 
em lugar natural um ato não natural, 
aprendido em local igualmente não 

natural. Por exemplo, o ato de ouvir 
o outro não é natural para um gestor 
e é aprendido em um programa de 
treinamento, que também não é seu 
dia a dia. O gestor precisa conseguir 
ser um ouvidor em seu hábitat, que é 
a empresa. 

O coaching e as práticas de recur-
sos humanos criam parte da infraes-

3. Responsabil idade pessoal 
Um ciclo de ceticismo é deflagrado 
quando os líderes anunciam aspira-
ções maravilhosas (declarações de 
visão e missão e estratégias), mas fa-
lham na entrega. Ao longo do tempo, 
esse ciclo mina a confiança e erode 
o comprometimento. 

A sustentabilidade da liderança 
exige que os líderes assumam res-
ponsabilidade pessoal por garantir 
que eles façam o que dizem fazer. A 
responsabilidade aumenta quando 
os líderes esperam e aceitam com-
prometimento pessoal e dos outros 
e monitoram tal comprometimento. 

Ao longo do tempo, a liderança tor-
na-se sustentável quando a agenda 
do líder vira a agenda de outros. 
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trutura da sustentabilidade. O consul-
tor Marshall Goldsmith descobriu que, 
quando líderes têm coaching contínuo, 
tendem a realizar a mudança compor-
tamental desejada. Nós descobrimos 
que um misto de autocoaching, coa-
ching realizado por especialista, coa-
ching pelos pares e coaching pelo chefe 
pode apoiar a mudança sustentável. 

As práticas de RH com frequência de-
finem e criam a cultura organizacional. 
Seleção, promoção, desenvolvimento 
de carreira, planejamento sucessório, 
avaliação de desempenho, comuni-
cação, políticas e design organizacio-
nal podem também ser alinhados para 
apoiar a mudança da liderança. 

3. Acompanhamento 
As máximas são verdadeiras: você 
obtém o que você inspeciona e não o 
que espera obter; você e todos os demais 
fazem aquilo para o que são recompen-
sados; não se pode recompensar algo e 
esperar que outra coisa aconteça. 

Assim, os líderes têm de medir seu 
comportamento e seus resultados de 
maneira específica. A menos que os 
comportamentos e as mudanças de-
sejadas sejam traduzidos em ações, 
quantificados e acompanhados, eles 
não serão mais do que algo bonito de 
contemplar, com pouca possibilida-
de de implementação. Métricas efeti-
vas para o comportamento da lideran-
ça precisam ser transparentes, fáceis, 
oportunas e atreladas a consequências. 

A sustentabilidade da liderança 
pode ser inserida em scorecards e até 
tornar-se seu próprio scorecard para 
assegurar que os líderes monitorem 
como estão se saindo. 

6. Aperfeiçoamento 
"Aperfeiçoamento" ou, em inglês, "me-
lioration" são os termos usados para 
designar um conjunto de ações e ati-
tudes que visam tomar as coisas me-
lhores. Os líderes melhoram quando 
se aprimoram ao aprender com erros 
e fracassos e demonstram resiliência. 

A mudança não é linear. Não costu-
mamos começar no ponto A e termi-
nar, após progressão lógica e suave, no 

UMAVEZQUEOS 
LIDERES ACEITEM 

O PORQUE DA 
MUDANÇA E 

COMPREENDAM O 
QUE MUDAR. 
SABER C O M O , 

FAZE-LO GARANTIRA 
QUE A MUDANÇA 

NECESSÁRIA 
OCORRA MESMO 

ponto Z. Na maior parte do tempo, ten-
tamos, erramos (ou acertamos), tenta-
mos de novo, erramos mais uma vez e 
assim por diante. Quando aprendemos 
a cada tentativa, os resultados pretendi-
dos eventualmente surgirão. 

A sustentabilidade da liderança 
pede que os líderes dominem os prin-
cípios do aprendizado: fazer experi-
mentos frequentemente, refletir sem-
pre, tomar-se resiliente, encarar o 
fracasso, não se acostumar ao suces-
so e improvisar continuamente. 

7. Emoção 
Os líderes que sustentam a mudança 
têm paixão pelas mudanças que pre-
cisam realizar. A mudança sustentá-
vel exige tanto coração como cabeça; 
requer uma forte agenda emocional, 
e não simplesmente intelectual, não 
importando quão lógica e convin-
cente possa ser. A ação sem paixão 
não perdura, tampouco a paixão sem 
ação. Os líderes garantem a emoção 
ao se basear em seus valores mais 
profundos e encontrar o significado 
do trabalho que realizam. 

A sustentabilidade da liderança 
ocorre quando os líderes não apenas 

sabem, mas também sentem o que 
têm de fazer para se aprimorar. Essa 
paixão aumenta quando os líderes 
veem a mudança desejada como 
parte de sua identidade e propósi-
to pessoal, quando suas mudanças 
moldam suas relações com os ou-
tros e quando elas mudam a cultura 
do ambiente de trabalho. 

COMEÇANDO COMIGO 
Os sete princípios da liderança susten-
tável formam, em inglês, o acrônimo 
"Start me" (com as iniciais de simpli-
city, time, accountability, resourcing, 
tracking, melioration e emotion). Pen-
samos ser adequado, porque, para 
cada um de nós, a sustentabilidade 
"começa comigo". 

Essas sete disciplinas transfor-
mam esperança em realidade. Os lí-
deres que as aplicam vão além dos 
"quês" e "porquês" da liderança e 
atingem os "comos". 

Estamos convencidos de que ainda 
não captamos tudo o que ampliará a 
sustentabilidade da liderança, porque 
esse é um processo que leva tempo e 
experiência, mas os sete princípios 
devem servir de base tanto aos esfor-
ços pessoais dos líderes (para que au-
mentem sua capacidade de liderar) 
como aos investimentos organizacio-
nais pró-liderança. 

Quando houver um treinamento 
de liderança, seu impacto aumenta-
rá se os participantes estiverem aten-
tos aos sete fatores ao refletir sobre 
como transformar seu aprendiza-
do em ação. Quando um aspirante a 
líder receber feedback 360°, o plano 
de ação pessoal será mais sustentá-
vel levando em conta os sete fatores. 
Quando o plano de desenvolvimento 
de liderança da organização for revi-
sado, os executivos poderão confiar 
mais no retorno sobre o investimento 
se focarem os sete princípios. 

Os líderes importam. A liderança 
importa mais. E a sustentabilidade 
da liderança importa mais ainda. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 17, n. 97, p. 29-35, mar./abr. 2013.




