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Uma pesquisa feita neste ano pela 
consultoria Fellipelli, especializada 
em desenvolvimento organizacional, 
indicou que 40% dos brasileiros pre
tendem mudar de emprego ainda em 
2013. Problemas com os líderes da com
panhia foram apontados como motivo 
da demissão por 13% dos interessados 
em deixar suas respectivas empresas.

Na seara dos recursos humanos, 
existe a máxima de que as pessoas 
não abandonam seus empregos, 
mas, sim, seus chefes. Isso se inten
sifica à medida que os profissionais, 
além de bons salários, buscam cada 
vez mais um trabalho com propósito 
—e também uma cultura empresarial 
condizente com seus valores.

“Liderar, hoje, exige dar trata
mento diferenciado a cada funcio
nário”, diz Maria Candida Baumer 
de Azevedo, mestre em cultura or
ganizacional e sócia da consultoria 
People & Results.

“0 líder de hoje reconhece as di
ferenças entre cada profissional e os 
gerencia de forma ‘customizada’. Isso 
é super novo”, afirma. “Se alguém 
é mais afetivo, devo agir da mesma 
forma com ele. Para outro mais prag
mático, preciso ir direto ao ponto.”

0 problema é que não é fácil re
conhecer as diferenças de cada um. 
Para o executivo brasileiro, entender

o próprio comportamento já é por si 
um desafio. Em um estudo da Funda
ção Dom Cabral sobre as competên
cias comportamentais de gestores no 
país, o autoconhecimento apareceu 
com a segunda pior avaliação.

0 levantamento mediu a percep
ção de cerca de mil funcionários 
que ocupam cargos de liderança 
em grandes empresas sobre suas 
próprias habilidades. Os executi
vos admitiram ter dificuldades para

“reconhecer seus pontos fortes, suas 
fraquezas e seus limites”.

Para Marta Campello, professora 
da Fundação Dom Cabral e coor
denadora do estudo, essa lacuna 
existe por se tratar de um tema re
lativamente novo do ponto de vista 
da vida profissional.

“0 autoconhecimento só entrou 
na pauta da educação executiva 
a partir dos anos 2000, porque o 
mercado passou a exigir”, diz.

“Se você é agressivo, raivoso, e 
sabe disso, pode aprender a se con
trolar. Mas, se o indivíduo não se co
nhece, fica achando que o problema 
são sempre os outros, e não ele.”

Divã corporativo
Para ajudar no caminho do autoco

nhecimento profissional, a sãopaulo 
pediu a seis consultores de carrei
ra que traçassem alguns compor
tamentos padrão entre os líderes. 
Eles indicaram cinco perfis típicos 
(leia mais ao longo destas páginas).

Acacio Queiroz, 64, presidente- 
executivo da Chubb Seguros, que tem 
mais de 40 anos de experiência em 
cargos de chefia, identifica-se com o 
perfil executor. Ele diz que não é um 
“líder de gabinete”. “Gosto de passar 
tempo com a equipe. Quando há um 
problema, tento resolver junto.” 
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CLEDORVINO BELINI, 
PRESIDENTE DO GRUPO 
FIAT CHRYSLER PARA 
A AMÉRICA LATINA 

Eu me inspiro em meu 
pai. Ele foi expedi- 
cionário de artilharia 
antiárea da Força Ex- 
pedicionária Brasilei- 
ra e lutou na Segunda 
Guerra. Quando o Bra- 
sil entrou no conflito, 
os alemães afundaram 
três navios brasileiros. 
Em um deles estavam 
500 soldados, só 39 
se salvaram. Meu pai 
foi um deles. O exemplo 
que herdei foi de ética e 
determinação. 
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ROBERTA MEDINA, 
VICE-PRESIDENTE 
DO ROCK IN RIO 

Meu pai [Roberto 
publicitário e 

empresário criador do 
Rock In Rio]. Ele é um 
sonhador com os pés 
no chão, suas ideias 
vêm sempre embasa-
das na capacidade de 
realização. 

EDSON BUENO, 
FUNDADOR DA AMIL 

Inspirei-me na figura do 
único médico de mi-
nha cidade (Guarantà, 
a 405 km da capital), 
Moacyr Junqueira. Um 
homem sereno e respei-
tado por toda comuni-
dade. Eu às vezes pres-
tava serviços para ele e 
escutava suas histórias 
da época da faculdade 
de medicina no Rio, que 
fizeram com que eu 
me imaginasse médi-
co. Até hoje é uma ins-
piração para os meus 
passos na medicina. 

SERGIO 

THOMPSON-FLORES, 
CEO DA MÓDULO, 
FABRICANTE DE 
SOFTWARES 

Steve Jobs, pela capa-
cidade de transformar 
a ferramenta em ob-
jeto de desejo e intro-
duzira° funcionalidade 
atrativos lúdicos. 

Sete executivos 
contam quem são 
seus modelos de 
liderança -para a 
maioria, o exemplo 
veio do berço 

SÉRGIO FALCÃO, 
DIRETOR OPERACIONAL 
DA EMPRESA DE 
GERENCIAMENTO DE 
OBRAS ENGINEERING 

Minha inspiração é con- 
sequência da imagem 
de três pessoas que me 
ensinaram muito: meu 
pai, meu antigo chefe 
e Ayrton Senna. Jorge 
Luiz da Câmara Falcão, 
meu pai, é responsável 
pela escolha da minha 
carreira. Marcos Tau- 
nay Berrettini, meu 
ex-chefe e hoje sócio, 
foi quem me ensinou 
como liderar. Ayrton 
Senna é o exemplo de 
profissional que con- 
quistou o sucesso. Se o 
limite fosse conhecido, 
tenho certeza de que ele 
nos mostraria onde é. 

SÔNIA HESS 

DE SOUZA, 
PRESIDENTE-EXECUTIVA 

DA DUDALINA 

Minha mãe, Adelina 
Clara Hess de Souza. 
Quando ela começou 
a empresa, que era 
um depósito de secos 
de molhados, já tinha 
seis filhos -depois, ain-
da teve mais dez. Meu 
pai sempre apoiou os 
negócios, mas nunca 
foi um empreendedor. 
A líder era ela. 
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Caixa de texto
Fonte: Sãopaulo: Folha de São Paulo, São Paulo, n. 157, p. , 28 jul a 3 ago. 2013.
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