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Os desafios econômicos atuais exigem um novo perfil de liderança. Executivos devem ter 
agilidade na tomada de decisões e transitar entre dois estilos: o "Núcleo", em que tomam 
decisões com base em suas próprias idéias e experiências, e o "Borda", em que o líder sai de sua 
zona de conforto e assume riscos sem arriscar sua empresa, diz Marcelo Mariaca, sócio da Mariaca 
& Associates.  
 
Com o objetivo de treinar suas lideranças, a Convergys iniciou o Projeto Alpha, afirma José Carlos 
do Nascimento, gerente de Recursos Humanos da América Latina. 
 
Empresas buscam líder ágil na hora de tomar decisões 
  
Executivo deve optar entre segurança da experiência e risco da inovação. A Convergys, 
multinacional norte-americana que atua na área de tecnologia da informação, iniciou um 
programa mundial de treinamento de lideranças nas unidades instaladas nos 50 países em que 
atua. O Projeto Alpha está focado em gestores e diretores e tem como objetivo desenvolver um 
novo conceito de liderança nos executivos que hoje comandam uma força de trabalho de 55 mil 
funcionários, afirma José Carlos do Nascimento, gerente de Recursos Humanos da América Latina. 
As operações na região, que têm 350 funcionários, são comandadas a partir do Brasil, que 
emprega 250 pessoas desse total.  
 
O programa, delineado para o período 2005-2008, ainda está em fase inicial de levantamento 
estatístico de todos os integrantes do quadro de direção, que passaram por diferentes formas de 
avaliação, entre elas a de 360°, onde o profissional é avaliado por seus superiores, seus pares e 
seus subordinados. Segundo Nascimento, o objetivo é alinhar a excelência no que se refere a 
negócios a uma melhor gestão de pessoas, com conseqüente retenção dos talentos internos e 
valorização e motivação dos profissionais. "A área de recursos humanos faz parte da estratégia de 
negócios da empresa e vai torná-la mais competitiva."  
 
A Convergys, fornecedora de soluções de faturamento (billing) e sistemas de suporte aos 
negócios, atualmente produz mais de 540 milhões de faturas por ano, para mais de 113 milhões 
de usuários, em diversos lugares do mundo. No Brasil, tem entre seus principais clientes a Vivo e 
a Brasil Telecom.  
 
Apesar de atuar em uma área que tem como característica a constante inovação, o que implica 
correr riscos com o lançamento de produtos, essas competências estavam mais incorporadas às 
vendas do que em relação ao capital humano da empresa, diz o executivo. Há seis meses nessa 
função, depois de uma experiência de 14 anos na área de recursos humanos, Nascimento, que é 
sociólogo de formação, afirma que o Programa Alpha inclui work-shops e capacitação de pessoas 
em todas as regiões para multiplicar esse novo conceito de liderar as pessoas.  
 
O conceito chamado de "Liderança no Núcleo e na Borda" foi desenvolvido a partir da análise dos 
desafios enfrentados pelos líderes no atual mercado global de negócios, marcado por 
competitividade muito forte e que inclui paradoxos no gerenciamento de uma organização, diz 
Marcelo Mariaca, sócio da consultoria Mariaca & Associates, parceira no Brasil da Lee Hecht 
Harrison, especializada em transição de carreiras e desenvolvimento de lideranças.  
 
Segundo pesquisa realizada pela Lee Hecht Harrison com 100 executivos de alto nível de 92 
organizações, os líderes buscam novas maneiras de ser eficazes. "Os modelos atuais tratam do 
gerenciamento de tarefas e não de comportamento de liderança", diz Mariaca. O atual ritmo dos 
negócios exige dos executivos agilidade para transitar entre dois diferentes estilos de liderança e 
decisão.  



O estilo Núcleo opera no âmbito do conhecido, dá atenção especial ao detalhe e à precisão, 
mantém práticas corporativas e toma decisões com base em suas próprias idéias e experiências. A 
liderança é previsível e confiável. No estilo Borda, segundo Mariaca, o líder opera com o 
desconhecido, com a ambigüidade e sai fora da zona de conforto. A liderança estilo Borda leva a 
novas áreas de responsabilidade, a incerteza motiva a inovação e a postura é pró-ativa na 
obtenção de feedback e de colaboração na tomada de decisão.  
 
A busca de consenso, no entanto, não deve dificultar a tomada de decisão, afirma o consultor. "O 
executivo deve promover a experimentação, mas controlar o risco. Deve arriscar para manter a 
competitividade da empresa sem deixar de proteger os negócios." O novo modelo é fluido e 
flexível, abrange todos os níveis e não é hierárquico. "Essa agilidade para lidar com os paradoxos 
do mundo competitivo, que requerem decisões diferentes de acordo com o mercado, resulta em 
maior eficiência na obtenção de resultados.  
 
Líder tem de tomar decisões em meio a paradoxos e em um ambiente de negócios extremamente 
dinâmico. Assim, ao mesmo tempo em que busca pontos de vista distintos, implementa uma ação 
unificada. A agilidade individual leva à agilidade organizacional.  
 
Segundo Mariaca, o líder não pode confiar apenas em seus pontos fortes. Precisa atuar de forma 
igualmente eficaz dentro e fora de sua zona de conforto e se cercar de pessoas com habilidades 
semelhantes. "O líder do futuro precisa conhecer bem as regras, mas deve ampliar seus limites, 
passar o controle e ter bom relacionamento com sua equipe."  
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