
Anos mais tarde, Henry Mintzberg, um 
acadêmico canadense de competência equi
valente à de Drucker e autor de diversos livros 
na área de administração, insistia para que a 
gestão não fosse estudada como uma ciência, 
mas que o principal a ser considerado era a 
experiência do gestor. Nesse sentido, no sécu
lo 21, Samantra Goshal e Cristopher Barlett, 
renomados especialistas em gestão, afirma
ram que a orientação às práticas dos melhores 
gestores deveria vir a partir de análises de ele
mentos menos cartesianos, como o propósito, 
os processos e as pessoas.

Uma olhada rápida nas proposições desses 
autores nos faz perceber que todos eles mos
tram um consenso no que se refere à atenção a
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ser investida em um dos pilares que sustentam 
as organizações: as pessoas.

De qualquer maneira, esse dilema não 
perdeu a importância ao longo do tempo; ao 
contrário, tornou-se crucial, especialmente 
no cenário moderno da alta competitividade, 
crise global e emergente pressão pelo menor 
impacto ambiental, um fator que, em menor 
ou maior grau, afeta a todas as empresas. É 
quase como o enigma da esfinge: “Decifra-me 
ou devoro-te”.

Não satisfeitos com as respostas apon
tadas até então, Jaume Llopis e Joan Enric 
Ricart, dois professores do 1ESE, escola de 
negócios da Universidade de Navarra, na 
Espanha, decidiram dedicar os últimos nove 
anos a tentar decifrar esse enigma. Para isso, 
entrevistaram mais de 200 altos executivos 
de empresas de diversos setores e tama
nhos. “O interesse no tema e um acúmulo 
cada vez maior de informações coletadas nas 
apresentações dos executivos convidados in- 
centivaram-nos a aprofundar a investigação, 
visitando-os em suas respectivas empresas, 
entrando em seus escritórios e em sua agen
da, nos aprofundando em seu trabalho diá
rio”, conta Llopis.

NA SALA DE AULA
Esses executivos também foram convi

dados a discutir o tema com seus alunos de 
MBA, propondo para eles que respondessem 
livremente perguntas como “o que é uma boa 
gestão?” e “o que é um bom gestor?”. De acor
do com Llopis e Ricart, as respostas resumida
mente apontaram três caminhos: o gestor de 
destaque é aquele que enxerga o futuro com 
clareza, antecipando-se a ele e transmitindo 
essas informações para toda a organização. 
Para isso, é imprescindível que conheça a fun
do o negócio no qual trabalha, assim como 
o setor econômico ao qual pertence. Outra 
orientação encontrada nas respostas mostra 
que o gestor é capaz de adaptar o modelo de 
negócios constantemente, à medida que de
tecta mudanças no mercado. ►
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A capacidade de gerenciar pessoas com eficiên
cia e de interiorizar a estratégia institucional da 
organização, ou seja, de transmitir para os colabo
radores, por meio de seu exemplo, os valores, os 
princípios, propósitos e as regras da organização, 
completam este perfil comportamental do gestor 
do século 21, conforme a análise dos autores.

Os resultados estão compilados no livro Qué 
hacen los buenos directivos? El reto dei siglo 21, em 
tradução livre Que fazem os bons gestores? O desa
fio do século 21, publicado em 2012 e ainda sem 
edição em português.

FOCO NAS PESSOAS
Entre essas características, a de gestão de pes

soas encontra-se no centro das atribuições dos 
executivos de sucesso por ser condição funda

mental para viabilizar o atingimento de qual
quer objetivo estratégico ou realização de mu
dança de rota. “Gerir organizações no século 21 
é gerir pessoas como o centro de qualquer ativi
dade da empresa”, destacam os professores es
panhóis em artigo publicado recentemente pela 
The European Business Review

Em entrevista para a MELHOR, Llopis refor
ça essa ideia: “Na minha opinião, na era atual de 
conhecimento, o capital intelectual [pessoas] e as 
marcas são os ativos mais importantes de uma 
empresa. A eles, os bons executivos dedicam, e 
devem dedicar, suas prioridades”.

Para a consultora e professora do programa 
de educação continuada da Fundação Getulio 
Vargas e do MBA de recursos humanos da Fun
dação Instituto de Administração (FIA), Vicky 
Bloch, a principal atribuição de um excelente 
executivo (e de um líder, diga-se) é gerir pes
soas. “Essa é a função de qualquer gestor que 
se comprometa em fazer a equipe bem-sucedi
da”, afirma. Segundo ela, é fundamental criar 
um ambiente propício para que as pessoas se 
comprometam com os objetivos da empresa e 
sejam capazes de discutir as melhores estraté
gias para atingi-los.

CLIMA DE CONFIANÇA
“Isso só é possível com o estabelecimento de 

relações transparentes, que criam um clima de 
confiança e possibilitam o desenvolvimento de 
cada um. Não é algo que se conquista de um 
dia para o outro. É algo que se constrói com um 
comportamento consistente e coerente com o 
discurso. Você combina algo e faz, combina e 
faz...”, explica Vicky. “O gestor ou líder deve ex
por com clareza para onde quer que a equipe ca
minhe e abrir para o grupo as possibilidades de 
atuação que cada um tem para contribuir com 
esse objetivo”, complementa.

Sergio Mena Barreto, consultor e executivo 
que conviveu por mais de 25 anos ao lado de 
variados perfis profissionais no Brasil, percebeu 
que 5% deles “brilhavam” em suas posições, ain
da que, em suas origens, tivessem uma educação 
deficitária ou que tivessem sido obrigados a ►
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enfrentar outras adversidades em suas trajetó
rias até aquele momento.

Decidido a encontrar as características e ati
tudes comuns que evidenciaram esses líderes em 
meio a tantos outros, Barreto juntou-as com sua 
bagagem profissional, misturou com propostas 
de ações e questionários para autoavaliação, in
cluindo preceitos da ayurveda, antiga filosofia 
indiana que prega o equilíbrio individual, e fez 
com que essa mistura se transformasse no livro 
Top five - cinco atitudes que podem mudar sua 
vida e alavancar sua carreira (Alta Books Editora).

ATITUDES PARA LIDERAR
De acordo com o consultor, essas atitudes se 

resumem em: assumir o controle; gerenciar a 
energia; conectar-se com maestria; fazer acon
tecer; e reinventar-se sempre. Barreto concorda 
que o sucesso acompanha um líder competente 
no gerenciamento de pessoas. Tanto ele quanto 
os autores da universidade espanhola apoiam a 
necessidade de estar perto das pessoas para lide- 
rá-las, o chamado by walking around. Isso signi
fica que o gestor deve acompanhar a equipe de 
perto, investindo parte de seu tempo para estar

com os demais colaboradores, em vez de se con
centrar no trabalho apenas dentro do escritório. 
“Acredito na utilização de um estilo de lideran
ça praticamente tailor made, ou seja, adaptado 
às necessidades individuais do liderado. Assim, 
é necessário estar mais próximo de quem pre
cisa de mais apoio, e delegar mais a quem tem 
um nível de maturidade que suporte o encargo”, 
pontua o consultor.

Agindo assim, além de “manter as coisas fun
cionando”, nas palavras de Barreto, o gestor es
tará fortalecendo os vínculos e incentivando as 
pessoas a entregarem os melhores resultados. 
Afinal, o bom gestor consegue inspirar para 
extrair o melhor de cada um, fazendo com que 
todos se desenvolvam profissionalmente, e por 
consequência, pessoalmente também.

Outro fator mostrado pelo autor de Top five é 
a capacidade do executivo de entender diferenças 
e de lidar com os tipos opostos. “Todos nós temos 
um tipo específico e, segundo Jung, um estilo de 
tomar decisões, abordar a vida, nos comunicar 
com os outros muito próprio. Alguns são mais 
expansivos, outros, mais introvertidos. Uns to
mam decisões com base no pensamento, outros 
levam mais o sentimento em consideração. Logo, 
ao entender essa dinâmica, muitas vezes oposta, 
é possível utilizar recursos de comunicação mais 
adequados a cada tipo. E o mais importante: co
nectar tipos opostos, trazendo pessoas com es
tilos diferentes para compor equipes, pois tipos 
diferentes costumam trazer resultados poderosos 
para a organização”, declara Barreto.
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AUTOCONHECIMENTO 
E EQUILÍBRIO EMOCIONAL

Tanto internamente quanto no trabalho de 
consultoria a clientes, a Accenture lida com três 
pilares no desenvolvimento de suas lideranças: 
criação de valor; gestão do negócio; e desenvol
vimento de pessoas. “Dentro das atribuições dos 
líderes no desenvolvimento de pessoas está a 
atuação em um processo formal de mentoring, 
no qual os executivos atuam como mentores de 
outros profissionais e vice-versa.

Além disso, há os que, por maior habilidade 
pessoal, se destacam também atuando como 
coaches”, explica Guilherme Portugal, diretor 
da área de talentos da empresa.

Segundo ele, esses executivos são bastante 
valorizados na organização exatamente por sua 
capacidade de atuação como coaches. “Eles se 
diferenciam por sua capacidade de ouvir, enten
der o ponto de vista do outro e de transmitir a 
mensagem correta”, explica. Nessa função, eles 
trabalham como parceiros de outros profissio
nais na busca das melhores soluções para o dia 
a dia de trabalho. “Não estabelecem uma relação 
hierárquica, mas sim uma relação de confiança. 
Eles transmitem confiança e segurança no que 
estão falando”, explica.

O diretor da Accenture acredita que essas 
sejam as características naturais desses profis-. 
sionais, mas que são desenvolvidas ao longo do 
tempo. “Percebemos a evolução de muitos exe
cutivos nessa tarefa de mentoring e coaching e 
vemos claramente o quanto isso alavanca a car
reira deles”, comenta.

Uma peculiaridade é que não são necessaria
mente profissionais mais velhos que possuem 
essa habilidade para atuar no coaching. “Temos 
pessoas sendo coaches de profissionais com mais 
idade do que elas e até aquelas que são coaches 
de profissionais que estão em nível hierárquico 
superior”, conta Portugal.

A palavra-chave aqui é maturidade. Condição 
fundamental para um líder, na visão de Vicky 
Bloch. “O líder precisa saber quem é e ter um in
teresse genuíno no outro, para que dessa forma 
estabeleça uma relação de equilíbrio para lidar

com as pessoas”, afirma.
E para ter maturidade é necessário conhe

cer-se bem. E nessa empreitada, pode ser inte
ressante ter um coach antes de tornar-se um. 
“O processo de autoconhecimento pode vir de 
diversas experiências. O coaching é uma possi
bilidade. É direto na veia, costumo dizer. Nele, 
você consegue discutir limitações. Mas também 
faz parte de um grande processo de desenvolvi
mento que envolve, entre outras coisas, ouvir 
feedbacks e criar o hábito de parar para refletir”, 
esclarece a consultora.

Sendo a principal tarefa do líder atual lidar 
com pessoas, pelo fato de serem elas as respon
sáveis pela execução das metas que irão pos- ►
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sibilitar a construção do futuro almejado pela 
organização, e levando em consideração que a 
atuação conjunta de perfis comportamentais 
distintos naturalmente leva a divergências entre 
a equipe, o equilíbrio emocional do gestor con
tará muito no momento de gerir essas situações 
conflitantes.

Uma das entrevistadas durante o processo 
de pesquisa dos professores Llopis e Ricart, 
Laura González Molero, presidente na Amé
rica Latina do Grupo Merck Serono, acredita 
que sem um equilíbrio nos aspectos da vida 
que incluem família, anseios individuais e 
profissionais, será muito difícil que o gestor 
consiga render plenamente em sua atuação 
junto aos seus colaboradores.

GERINDO CONFLITOS
Conflitos são inerentes aos relacionamentos 

e, embora possa parecer que apenas servem para 
provocar efeitos negativos, eles podem mostrar 
resultados positivos. A eficiência em entender os 
pontos de vista divergentes e trabalhá-los para 
que se consensualizem em nome do benefício de 
interesses maiores defendidos pela organização, 
ou para que se complementem, é um comporta
mento altamente recomendado e capaz de fazer 
a diferença entre a convivência positiva entre as 
pessoas e o desgaste entre os colaboradores. Há 
que se considerar ainda que o posicionamento 
honesto tomado por parte do gestor representa 
uma variável relevante nesta equação.

A CEO Laura Molero afirma ainda que “os

verdadeiros valores da companhia se mostram 
em momentos de conflitos”. Estando no coman
do de uma das companhias químico-farmacêuti- 
cas mais tradicionais do mundo, cuja origem re
monta ao ano de 1668, com atuação na Espanha 
desde 1924 e atualmente em 64 países, ela tem 
expertise para tratar do assunto.

Em um dos trechos de sua fala, durante uma 
apresentação aos alunos de MBA da Universi
dade de Navarra, ela é contundente: “Conflitos 
sempre surgem, seja em momentos de crise ou 
não, eles fazem parte da natureza humana e os 
exemplos na companhia são muito importantes 
porque sempre existem, sempre!”.

O exemplo vindo do comportamento da ges
tão é o parâmetro a ser replicado pelos colabo
radores, daí sua função na influência que pode 
inferir nas atitudes posteriores da equipe, até 
mesmo no sentido de mitigar ou evitar embates 
desnecessários.

LÍDER OUVINTE
O fato é que o líder que se apresenta apto a 

agir sob essa postura definitivamente não é o 
mesmo que não ouve ou não gosta de opiniões 
diferentes das próprias, que não inspira os ou
tros a agir em direção aos seus vislumbres do fu
turo, que não possui interesse verdadeiro no que 
faz e nos clientes ou que não tem paixão - todas 
essas: paciência para escutar indistintamen- ► 
te, inspiração, interesse e paixão, características 
que não podem faltar no colaborador que é a 
peça-chave da empresa.

Só assim farão a diferença onde atuam ou, 
como afirmaram os autores no livro espanhol: 
“Eles moverão agendas, convencerão equipes, 
mas acima de tudo terão paixão em ensinar e 
motivar os outros a alcançar objetivos e sonhos 
que antes não imaginariam ser possíveis”.

Estando no Brasil ou em qualquer outro 
país, organizações que buscam constantemen
te a autossuperação procuram se vincular a 
gestores que se afinam com esse mesmo prin
cípio, e poucas atitudes são mais eficientes 
para a melhoria contínua do que inspirar, criar 
e realizar sonhos. 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, São Paulo, ano 21, n. 313, p. 20-28, dez. 2013.




