
Dogmas da liderança 

sob suspeita 
SE FICOU PARATRÁS A ÉPOCA DO LÍDER HEROICO, QUAIS SÃO AS QUALIDADES QUE DEVE 

TER QUEM ESTÁ HOJEÀ FRENTE DAS EMPRESAS ? HSM MANAGEMENT OUVIU CINCO 

ESPECIALISTAS SOBRE AS OITO PRINCIPAIS "VERDADES" ACEITAS NESSAÁREA 

Jack Welch, o lendário presidente 
da GE, aconselhava festejar os su-
cessos porque assim se gera um am-
biente de reconhecimento e energia 
positiva que contribui para que as 
pessoas se sintam vencedoras. 

James Champy, um dos idealiza-
dores da reengenharia, que conquis-
tou inúmeras empresas na década de 
1990, afirma que a ambição é a força 
que impulsiona os grandes triunfos. 

Muitos especialistas dizem que o 
talento é escasso e que saber encon-
trá-lo é o que distingue os melhores 
líderes. Outros acreditam que o fun-
damental é ter alto grau de otimismo. 

Afirmações retumbantes sobre li-
derança não faltam. HSM IVlanage-
ment buscou identificar o que há de 
verdade e o que há de mito em oito 
das mais recorrentes e dogmáticas, 
porque aparecem com frequência 
na literatura de negócios e não cos-
tumam ser contestadas em público. 
E perguntou a cinco especialistas o 
que realmente pensam sobre elas. 

1 0 maior desafio dos líderes 
 é encontrar talentos 

Peter Senge: Quando um líderacre-
ditacegamentequeomaisimportan-
te é identificar pessoas talentosas e 
promovê-las, gera um sistema insa-
no que leva desalento aos demais. 

O que o líder deve fazer é criar um am-
biente propício para o desenvolvimen-
to contínuo dos funcionários. O segre-
do é desenvolver talentos. 

Raúl Allegre: Encontrar as pessoas 
adequadas é uma arte. Um bom líder 
sabe se uma pessoa tem talento. De-
pois disso, porém, é preciso nutrir 
esse talento, tornar-se seu mentor, de-
legar-lhe responsabilidades, permitir 
que cresça e brilhe. 

Tamara Erickson: Assim como nas 
três últimas décadas o foco era a 
busca de novosclientes, nas próximas 
três o principal desafio das empresas 
será encontrar as pessoas de que pre-
cisam. Não é apenas uma questão de 
números, mas a confluência entre as 
capacidades requeridas e a formação 
dos jovens. Outro desafio será reteros 
melhores funcionários. 

2 Os líderes são mais 
otimistas do que realistas 

Senge: Alguns líderes são admirados 
por seus discursos grandiosos e por suas 
excentes ideias. São considerados 
idealistas ou visionários. No entanto, 
quando nada do que dizem se transfor-
ma em fato concreto, eles perdem credi-
bilidade. O líder que não tem os pés bem 
plantados no chão é ineficaz. 

George Kohlrieser: O líder deve 
se sentir muito seguro de si mesmo 
para poder inspirar sua equipe. Se é 
negativo ou evita os riscos, não será 
um líder eficiente. 

3Os verdadeiros líderes 
contratam pessoas mais 

inteligentes do que eles 
Senge: Geralmente é assim. Sempre 
estão procurando pessoas inteligentes. 
Mas os que sentem necessidade de ter 
tudo sob seu controle não conseguem 
montar equipes com profissionais 
muito talentosos. Para permitir o cres-
cimento dos outros, devem deixar seu 
ego em segundo plano. 

Al legre: Absolutamente. Na verda-
de, se o discípulo supera o mestre, 
isso significa que o mestre cumpriu 
sua missão. 

Erickson: Sim, os líderes de verdade 
procuram pessoas mais inteligentes 
do que eles -mas, acima de tudo, pes-
soas com um ponto de vista diferente 
do deles, porque lhes oferecem formas 
distintas de compreender os proble-
mas e solucioná-los. 

A reportagem é da equipe de HSM 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 17, n. 97, p. 44-46, mar./ abr. 2013.




