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Se errar é humano, acertar é divino. Ao acertar, ficamos
mais perto de Deus. Oba! Todos queremos nos aproximar
do Senhor. Daí por que acionamos nosso eu superior. Com
ele, alcançamos a perfeição. Acertamos as contas. Acerta-
mos os ponteiros. Acertamos as questões. Em suma: chega-
mos ao céu sem morrer. Quem não quer? A coluna dá boa
ajuda. Eis degraus que levam pra cima.Vamos lá?

Após? Depois?
"Seja natural", aconselham os manuais de estilo. Escreva
do jeito que você fala. Frases curtas, perguntas diretas,
palavras simples conquistam o leitor. Dão a impressão
de um bate-papo de amigos que se encontram para to-
mar um cafezinho ou comer um sanduíche.
Mas nem todos estão atentos às manhas da língua. Um
dos tropeços mais comuns é o uso do após. Por alguma
razão que até Deus desconhece, falamos uma palavra,
mas escrevemos outra. Que coisa!
Guarde isto: após é artificial. Use-o em expressões consa-
gradas (ano após ano, dia após dia). No mais, dê preferên-
cia ao depois: Depois do sinal, deixe o recado. Depois de
consultar o ministro, o presidente soltou a nota. Arrepen-
deu-se depois de falar mal do chefe. Mas o mal estava feito.

Apreender? Aprender?
Um ezinho faz a diferença. E quanta! É o caso de apreen-
der e aprender. Quer ver?
Apreender é fazer apreensão: A polícia apreendeu a mer-
cadoria. Não consegui apreender o sentido da manobra.
Menores de idade não são presos. São apreendidos.
Aprender é adquirir conhecimento, aptidão ou experiên-
cia: Paulo aprendeu as manhas da política com rapidez.
Treinou, mas não aprendeu as regras do jogo. Passou a vi-
da e não aprendeu nada.

Apesar do? Apesar de o?
Apesar de antecede verbos, adjetivos ou substantivos
sem artigo: Apesar de estudar muito, não se classificou
no concurso. Apesar de tímida, saiu-se bem na entrevis-
ta. Apesar de professor competente, tem dificuldade de
manter a atenção dos alunos.
Apesar do (da) antecede substantivo acompanhado de
artigo: Apesar do feriado, o comércio abriu. Apesar das
férias longas, sente-se cansado. Apesar dos contratem-
pos, conservou o bom humor.
Apesar de o (a) se usa quando o artigo faz parte do sujei-
to. Aí, como dois bicudos, a preposição fica de um lado; o
artigo, de outro: Apesar de o governo negar, há risco de
aumento da carga tributária. O programa não foi ao ar
apesar de a TV o ter anunciado.

Ar-condicionado? Ar condicionado?
Oba! No calor, nada mais bem-vindo. Mas, para sentir o
bem-estar que todos merecem, guarde isto: ar-condicio-
nado, com hífen, é o aparelho. Ar condicionado, sem hí-
fen, o ar fresquinho: Precisamos consertar o ar-condicio-
nado da sala para termos ar condicionado.

Azul-marinho? Azuis marinhos?
Sabia? Há uma gangue especializada em roubar pontos e
reputações. São três criaturas com uma característica --
escrevem-se com azul. Diante delas, abra os olhos, limpe
os ouvidos e vá em frente.
Azul-marinho (marinho), azul-celeste e azul-ferrete são
invariáveis: blusa azul-celeste, blusas azul-celeste, calça
azul-celeste, calças azul-celeste; vestidos azul-ferrete,
camisas azul-ferrete; sapato azul-marinho, sapatos azul-
marinho, blusa azul-marinho, blusas azul-marinho, sa-
patos marinho, blusas marinho.

Apelar de? Apelar para?
Apele. Esperneie. Exija. Mas, para fazer eco, faça-o como
manda a regência. Assim:
No sentido de interpor recurso, o verbo rege a preposição
de: Os advogados vão apelar da sentença. Os candidatos
apelaram dos critérios adotados na prova.
Na acepção de recorrer, a preposição é para: O senador
apelou para o presidente. O médico apelou para o bom
senso do paciente. Para quem apelar nessas condições?
Superdica: não use apelou que, construção inexistente
em português.

Onde? Aonde?
Em geral, o onde quebra o galho. Só se usa aonde com
verbo de movimento que exige a preposição a: Onde ele
nasceu? Onde estão meus óculos? Não sei onde deixei os
livros. Aonde ele foi? Não sei aonde ele foi. Aonde o presi-
dente quer chegar com essas manobras? Sei bem aonde o
presidente quer chegar. Você sabe aonde esta estrada vai
levar? Talvez ele saiba aonde conduziremos os hóspedes.
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V ocê está preparado pa-
ra ser um líder? Ter es-
pírito de equipe, saber
lidar com pessoas, sair

do lugar comum e enfrentar
desafios? Essas são algumas
das características exigidas
para ser uma liderança positi-
va no mundo corporativo, afir-
ma o conferencista espe-
cializado na área comporta-
mental, Alfredo Rocha. “Todo
mundo pode ser um líder e
tem potencial para isso. Para
fazer a diferença, essa pessoa
deve buscar o contínuo apren-
dizado, mas só isso não basta.
É preciso desaprender e rea-
prender outras”, ensina.

Denominada a década da
liderança no mundo corpora-
tivo por Rocha, os conceitos
acerca da figura dos gestores
vêm mudando. Se, no passa-
do, a máxima era “manda
quem pode, obedece quem
tem juízo”, hoje Rocha não vê
mais espaço para o velho dita-
do. “No tempo dos nossos
avôs, a liderança era ligada à
hierarquia. Hoje, o verdadeiro
líder não usa o cargo, mas sua
influência”, afirma. Portanto,
diz o conferencista, esta é a
grande diferença empregada
no conceito chefe versus líder.
“Não basta ter um cargo, é pre-
ciso liderar. De nada adianta
uma ótima equipe se o gestor
é capaz de estimular e reter ta-
lentos”, enfatiza.

Assumir postos de lideran-
ça no mundo corporativo não
é tarefa fácil, afinal a função
sempre foi um dos fatores de-
cisivos para a sobrevivência e
o desenvolvimento das em-
presas. Nos dias de hoje, a ati-
vidade continua determinan-
te, ganhando uma função ain-
da mais estratégica. “Em um
momento em que as empresas
competem praticamente nas
mesmas condições, o fator de-
cisivo será o capital humano
para a conquista de resulta-
dos”, ensina Rocha.

O líder de hoje, além de co-
nhecer muito bem o seu negó-
cio e o mercado em que atua,
precisa também entender de
‘‘gente’’. Pesquisas comporta-
mentais provam que 30% dos
problemas de uma empresa
são de ordem técnica e os 70%
restantes estão relacionados a
como as pessoas reagirão. Ou
seja, a grande maioria dos pro-
blemas refere-se ao compor-
tamento das pessoas. “Para
atingir metas com alto desem-
penho, o verdadeiro líder pre-
cisa aprender a decifrar pes-
soas e seus comportamentos.
Só assim consegue tirar da
equipe o seu melhor. Na ver-
dade, é a forma como essa li-
derança pensa que refletirá na

atitude dos funcionários”,
analisa. Trabalhar com dife-
rentes perfis de funcionários,
pressões, metas e eventuais
demissões, talvez este gestor
não precise nascer para a fun-
ção, mas pode se tornar um lí-
der excepcional se tiver o
acompanhamento certo,
acrescenta Rocha.

Três desafios

Os desafios da liderança são
múltiplos, portanto é preciso
criar uma ordem de priorida-
de para auxiliar na organiza-
ção das ideias e obter desem-
penho no alcance das metas.
Segundo o conferencista, na
área comportamental, os de-
safios não aparecem na esfera
das habilidades, mas no âmbi-
to do desempenho, que nor-
malmente define o sucesso do
gestor na carreira. “Este pen-
samento serve, tanto para
grandes empresas com mais
de 20 mil funcionários, como
para as médias, com até 2 mil
empregados, bem como pe-
quenas, com apenas 2 colabo-
radores”, avalia.

Ele identificou os três prin-
cipais desafios de um líder. O
primeiro está relacionado à
gestão da velocidade das mu-
danças, que é um item priori-
tário e definidor na constru-
ção pragmática de resultados,
principalmente com a chega-
da das novas tecnologias e a
mudança do comportamento
do consumidor. Rocha defen-
de que é preciso acompanhar
essas transformações. “O ti-
ming correto é a capacidade
do líder de entender e de ser o
agente dessas mudanças, sem-

Desafios para a formação
de lideranças nas empresas

DESENVOLVIMENTO

pre na busca por atualização”,
explica o especialista, ressal-
tando que é preciso se tornar
expert nisso, até porque a
questão afeta a qualidade das
relações e tudo isto está ligado
à performance.

Outro ponto se refere à ino-
vação. Segundo Rocha, quan-
do se inova, cria-se valor. “A
empresa que conseguir assi-
milar a tempo este conceito, a
ponto de efetivamente criar
uma cultura da inovação, so-
breviverá”, observa. No Brasil,
o especialista analisa o caso de
sucesso da Alpagartas com as
sandálias Havaianas. "Há 40
anos, ela servia para tomar ba-
nho e não levar choque. As
pessoas tinham até vergonha
de falar que usavam. Depois
de investir em inovação, ela se
tornou referência de produto
no País”, destaca.

O último desafio está na
área de desenvolvimento de
pessoas, ou gestão de pessoas.
Saber se comunicar, ensinar e
trabalhar em equipe é o prin-
cipal desafio do líder. “O que
faz diferença são as pessoas”,
argumenta. Para Rocha, um lí-
der do novo tempo é aquele
capaz de ensinar algo à mes-
ma pessoa o quanto for neces-
sário, mas com estratégias di-
ferentes. "Ele não pode desis-
tir da equipe jamais", diz o
conferencista, acrescentando
que este gestor tem que con-
fiar na qualidade dos empre-
gados e dedicar tempo e inte-
ligência para desenvolvê-los.
"Este é o grande desafio de de-
sempenho para uma lideran-
ça de alta performance. Para
isso, é fundamental dominar
conteúdos e conceitos de edu-
cação e trabalhar com equi-
pes. Compreender as diferen-
ças e ser capaz de lidar com a
diversidade de um grupo é o
que torna um líder diferencia-
do”, avalia.

Jeitinho brasileiro

Além de jogadores de fute-
bol e de pilotos de avião, os
brasileiros também são refe-
rência mundo a fora na exce-
lência de seus líderes empre-
sariais. Atualmente, o denomi-
nado ‘jeitinho brasileiro’ é si-
nônimo de flexibilidade, diz o
conferencista. “O Brasil tem
ótimos gestores. Tem empre-
sas japonesas, por exemplo,
que mandam seus executivos
para o País para angariar co-
nhecimento.”

Segundo Rocha, ter clareza
de propósitos é imprescindí-
vel para a liderança, ou seja,
significa manter o foco. O fun-
damental é trabalhar aquilo

que é prioritário para que o
conjunto dos resultados se al-
tere de forma positiva. “Não é
possível mudar sem saber o
que precisa ser feito. Sendo as-
sim, a então a observação é tu-
do”, diz. Neste aspecto, as mu-
lheres aparecem em ascensão
no mercado, por terem esta
performance essencial a fun-
ção. A resposta, de acordo com
Rocha, deve-se à observação
dos pares. “O mundo corpora-
tivo precisa de pessoas pró-
ativas, que busquem soluções
em vez de profissionais reati-
vos, que acreditam que tudo
dará errado”, diz.

Segundo Rocha, também é
possível a empresa construir
líderes, embora ele ressalte
que alguns já nascem com al-
gumas aptidões em seu DNA.
A forma como a corporação
lhe impõe desafios, no entan-
to, é o que o fará se aperfeiçoar
seus pontos. “É preciso criar
novas lideranças, pois nenhu-
ma empresa funciona sozinha.
Por mais que o líder seja exce-
lente em todas suas aptidões,
sem uma equipe ao seu lado
ele não terá resultado positi-
vo”, acredita.

Conhecimento

O Rio de Janeiro vive um de
seus melhores momentos nas
últimas décadas com a chega-
da de grandes eventos esporti-
vos como a Copa do Mundo,
em 2014, os Jogos Olímpicos e
Paralímpicos, em 2016, resul-
tando na atração de muitos in-
vestimentos, no baixo índice
de desemprego, abaixo de me-
nos de 5%, e na melhora na se-
gurança pública, entre outras
coisas. Para o presidente do
Clube de Diretores Lojistas do
Rio de Janeiro (CDL-Rio) e Sin-
dicato dos Lojistas do Comér-
cio do Município do Rio de Ja-
neiro (Sindilojas-Rio), Aldo
Gonçalves, esse conjunto de
fatores é altamente positivo
para o comércio. Segundo ele,
desafios como as manifesta-
ções nas ruas e a inflação difi-
cultam o crescimento do setor.
“Para isso, as empresas preci-
sam de lideranças para saber
enfrentar essas dificuldades e,
dentro de sua missão, o CDL-
Rio promove a contínua busca
pelo conhecimento”, observa.

Por isso, a entidade apoia o
seminário Liderança para um
novo tempo, voltado a empre-
sários e lideranças dos setores
produtivos de todo o País, que
será realizado no dia 21 de no-
vembro, no Rio de Janeiro.
Gonçalves destaca que o even-
to contribui para o empresá-
rio entender as transforma-
ções do mercado diante da
chegada das redes sociais e do
e-commerce.

“Um líder é aquele que con-
segue acompanhar a velocida-
de do mundo moderno e, no
mesmo ritmo, adaptar-se às
mudanças”, diz o presidente
do CDL-Rio, acrescentando
que a liderança não pode se
isolar daqueles que o rodeiam.
“Ele deve estar sempre atento
para o novo e diferente, bus-
cando o aprendizado constan-
te”, completa.

Na visão de Gonçalves, tam-
bém é preciso deixar claro que
chefe não é líder e vice-versa.
Na prática, ele procura a for-
mação de líderes na loja que é
dono, a Silhueta Infantil, espe-
cializada em moda infantil.
“Em qualquer atividade, em
especial no varejo, profissio-
nais com este perfil são valori-
zados. O líder não precisa ser
sisudo, mal humorado, autori-
tário ou prepotente. Ao con-
trário, ele tem que indicar o
caminho para os demais se-
guirem”, disse.
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Para Alfredo Rocha, é possível a empresa construir líderes

Conferencista diz que o líder moderno reúne um conjunto de habilidades, como o trato
com a equipe, a capacidade de inovar e a busca contínua pelo aprendizado, entre outras
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