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países. Aqui, ele explica como os 
resultados o ajudaram a forjar um 
novo conceito de liderança, ba
seado em traços comumente liga
dos à personalidade feminina. 

Em seu l ivro, você defende 
que o líder moderno deve in
corporar qualidades consi
deradas femininas . Como 
chegou a essa conclusão? 
Meu objetivo era responder à se
guinte pergunta: o que as pes
soas esperam de um líder em 
uma economia pós-crise? Duran
te a pesquisa, começamos a per
ceber que as características que 
os entrevistados desejavam ver 
em um líder moderno eram nor
malmente associadas às mulhe
res. Então resolvemos investigar. 
Entrevistamos 64 mil pessoas e 
demos a elas uma lista com 125 
traços de personalidade. Pedi
mos para metade da amostra di
vidir as características por gêne
ros. Para a outra metade, solici
tamos que indicasse quais os 
atributos mais desejáveis em um 
líder. Ao cruzarmos os dados, v i 
mos que a maioria das qualida
des mais admiradas eram tidas 
como femininas: empatia, vulne
rabilidade, generosidade, pa
ciência e flexibilidade. 

Por que acha que esses tra
ços ganharam destaque? 
Vivemos em um mundo onde a 
economia é social, compartilha
da. Todos estão assistindo ao 
que a sua empresa faz, então 
existe uma demanda para que 

os líderes sejam mais transpa
rentes. Ao mesmo tempo, com a 
globalização, as companhias fi
caram interdependentes: por is
so, os gestores precisam ser co-
laborativos. Outro fator impor
tante é a chegada ao mercado de 
trabalho dos millennials, gera
ção que está hoje na faixa dos 20 
anos. Eles procuram chefes que 
se envolvam com os funcioná
rios, façam mentoria. Se cruzar
mos todas essas tendências, o 
resultado é uma demanda por 
gestores mais acolhedores. 

Esse tipo de liderança é uma 
forma de inovação? 
O mundo dos negócios é domina
do por estruturas criadas por ho
mens, e a maioria das corpora
ções foi construída obedecendo 
a um jeito masculino de trabalhar. 
E essa não é a realidade de hoje. 
Se quiserem acompanhar as mu
danças, os líderes terão de ser 
mais flexíveis, mais colaborativos. 
Dessa maneira, estarão inovando 
e criado uma vantagem competi
tiva para a empresa. 

U m a das características 
mais valorizadas pelos pes
quisados é a inclusão. Como 
isso se traduz nos negócios? 
Um líder inclusivo só toma uma 
decisão depois de ouvir todos 
os pontos de vista à sua dispo
sição. Quer dizer, a palavra final 
ainda é dele, mas os sócios e fun
cionários sentem que estão par
ticipando do processo. A pala
vra-chave, aqui, é colaboração. 

Hoje, existem CEOs que lançam 
produtos com a participação 
dos clientes. Há ainda os que es
tão praticando a co-opetition, ou 
seja, criando artigos com a aju
da dos seus competidores. Na 
Islândia, a nova constituição es
tá sendo escrita em esquema de 
crowdsourcing, usando as mí
dias sociais. Esse é o mundo em 
que vivemos agora. 

Você aponta a generosidade 
como uma habilidade funda
mental para liderar. Por quê? 
Em uma economia compartilha
da, as chances de vencer são 
maiores se você ajudar os outros 
ao longo do caminho. Especialis
tas em carreira dizem que você 
deveria gastar pelo menos 45 mi
nutos por dia fazendo algo por 
outra pessoa. A ideia é que não 
existem mais carreiras indivi
duais: sua trajetória profissional 
está totalmente interligada com 
a do colega ao lado. No futuro, 
quando precisar de ajuda, você 
pode contar com uma rede de 
contatos disposta a auxiliá-lo no 
que for preciso. É um investi
mento que traz grandes resulta
dos a longo prazo. 

Qualquer líder pode apren
der a ser mais feminino? 
Claro. Todos nós temos acesso a 
essas habilidades. Se você é pai e 
ama seus filhos, sabe o valor de 
criar, alimentar e estimular. Não 
é preciso ser mulher para enten
der isso. É só aplicar essa pers
pectiva ao mundo dos negócios. 
De fato, 81% dos entrevistados no 
livro disseram que é necessário 
combinar qualidades femininas e 
masculinas para liderar de manei
ra eficiente. É preciso ter agressi
vidade, poder de decisão, confian
ça, resiliência — mas misturados 
com uma boa dose de empatia, 
compaixão e flexibilidade. 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 295, p. 9496, ago. 2013.




