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Não existe melhor motivação do
que o exemplo. Os grandes co-
mandantes da História, como Ale-
xandre o Grande, Júlio César e
outros, não obtiveram o total
apoio de seus soldados somente
mediante ameaças ou recompen-
sas, nem venceram batalhas que
pareciam impossíveis apenas por
suas estratégias geniais.

Sem o comprometimento to-
tal e irrestrito de seus exércitos,
nenhuma estratégia genial surti-
ria efeito. E esse comprometi-
mento só foi obtido porque os
soldados realmente acreditavam
que seus líderes personificavam
os ideais de bravura e coragem
que pregavam.

No trabalho, a história se repe-
te. É impossível ser um bom líder
sem ser também um exemplo pa-
ra seus funcionários e colaborado-
res. Assim como os grandes gene-
rais que entraram para a história,
o verdadeiro líder é aquele que
motiva pela força de seu exem-
plo. Se um funcionário for moti-
vado não só por suas expectati-
vas pessoais, mas também pela
admiração e lealdade que o chefe
lhe inspira irá muito mais longe.

Durante minhas palestras, cos-
tumo fazer o seguinte exercício:
peço aos participantes que come-
cem abater palmas quando eu dis-
ser três, mas começo a bater pal-
mas logo no início da contagem
e, imediatamente, todos me se-
guem, batendo palmas no mo-
mento em que eu digo “um”. Pe-
ço a todos que repitam, frisando
bem que devem bater palmas co-
migo somente quando eu disser
três. Mas, como eu começo a ba-
ter palmas a partir do um, a au-
diência novamente segue meu
exemplo. Depois de repetir o
exercício diversas vezes, alguns
participantes começam a se per-
guntar o que está acontecendo. E
só depois que o exercício é feito
pelo menos meia dúzia de vezes,

as pessoas percebem que devem
bater palmas somente quando eu
contar três, e não antes. Uso essa
prática para ilustrar a importância
do exemplo. Em vez de fazer o
que eu disse, todos fizeram o que
eu fiz. Imagine agora o que acon-
tece quando alguém em posição
de chefia diz para seus subordina-
dos agirem de determinada for-
ma, quando ele próprio age de ou-
tra.

Contudo, cabe destacar que,
por mais importante que seja ser-
vimos de exemplo para os outros,
é essencial que sejamos um exem-
plo também paranós mesmos. Vi-
ver em desacordo com os valo-
res nos quais acreditamos é ex-
tremamente nocivo para nossa
integridade, constituindo o ca-
minho mais rápido para afundar-
mos no estresse, na desmotiva-
ção, na perda de identidade e
nas crises existenciais.

Um dos valores que mais pre-
zo é a atenção com minha vida fa-
miliar. Ao longo de minha trajetó-
ria profissional, já me deparei
com diversas ocasiões nas quais
as circunstâncias me pressiona-

vam a deixar esse valor de lado.
Houve um período no qual traba-
lhei numa empresa onde o chefe,
movido por sua própria desorga-
nização e insegurança, forçava os
funcionários a trabalhar muito
além do horário necessário. A si-
tuação chegou a um ponto culmi-
nante numa véspera de Natal,
quando nos foi pedido que com-
parecêssemos para trabalhar até o

meio-dia. Fiquei até o horário
combinado e, ao me preparar pa-
ra sair, fui informado de que os
planos haviam mudado, e que de-
veria permanecer na empresa até
o final do dia. Eu havia combina-
do com minha mulher e meus fi-
lhos que viajaríamos para passar
o Natal na casa de parentes, e, por
isso, saí do trabalho no horário
inicialmente acertado, mesmo sa-

bendo que seria demitido. E
foi o que aconteceu logo de-
pois, mas agi de acordo com
minha consciência, e preser-
vei um valor que é fundamen-
tal para mim: a família. Passa-
do algum tempo, encontrei ou-
tro emprego e a vida seguiu
seu rumo. Continuei a crescer
profissionalmente, semque pa-
ra isso tivesse de negligenciar
minha mulher e meus filhos.
Se tivesse aberto mão de meus
valores para continuar naquele
emprego, com certeza hoje eu
seria uma pessoa frustrada,
com uma vida familiar proble-
mática e desorganizada. É
uma crença comum acharmos
que temos de fazer sacrifícios
para atingirmos nossos objeti-
vos. Mas é um erro pensarmos
que isso inclui o sacrifício de
nossos valores, a ponto de nos
transformarmos em seres an-
gustiados e incoerentes, cujas
atitudes renegam nossas mais
profundas convicções.
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acreditamos é nocivo
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Inês Migliaccio

■ Febraban - Antonio Bornia, do
Bradesco, foi indicado para a pri-
meira vice-presidência da Federa-
ção Latino-Americana de Bancos.

■ Celg - A Companhia Energética
deGoiás elegeu oengenheiro civil
André Luiz Baptista Lins Rocha
paraocuparo cargode diretor-pre-
sidente.

■ Conecta - Alexandre José Azzo-
ni é o novo diretor de Vendas e
Marketing.

■DoutexTecidos -NelsonOlivei-
ra assumiu a gerência de vendas.

■CunoLatina -EduardoRabias-
sumiuadiretoria comercial dauni-
dade brasileira de sistemas de fil-
tração.

■ A5 - Renato Ramalho deixa a
Energias de Portugal (EDP) para
assumir a diretoria financeira da
nova operadora de telecomunica-
ções que a A5 (empresa de gestão
de capital de Paulo Humberg) lan-
çará no mercado.

■ Lufthansa - Peter Fellinger é o
novo diretor para América Latina
e Caribe.

■ AEA - O presidente da TAP Air
Portugal,FernandoPinto, assumi-
ráapresidênciadaAssociação Eu-
ropéia de Companhias Aéreas.

■ 3Com - Alessandra de Paula é a
nova diretora de marketing da
3Com no Brasil, no lugar de Gra-
ça Bernardes.

■ Petroquisa - Patrick Horbach
Fairon assumiu a diretoria de Par-

ticipações.

■ PQU - A Petroquímica União,
central de matérias-primas do pó-
lodeMauá (SP), contratouMarce-
lo Bianchi para assumir a diretoria
comercial.

■Sondaimarés -MarceloMacha-
do é novo diretor de RH.

■ Ernst & Young - Carlos Anto-
naglia é o novo gerente das áreas
trabalhista eprevidenciária dogru-
po de Transaction Support.

■ACNielsen - ObrasileiroHenri-
que Valério da Silva Jr, diretor de
Operações foinomeadovice-presi-
dente para a América Latina.

■ Siemens - José Geraldo de Bar-
ros Coscelli é o novo diretor de
vendas.

■ABF -OpresidentedeOBoticá-
rio, Artur N. Grynbaun, será o no-
vopresidentedaAssociaçãoBrasi-
leira de Franchising.

■BD -RitadeCássiaCastroassu-
miu a gerência de Assuntos Médi-
cos.

■ Omint - Caio Seixas é o novo
gerente de medicina preventiva e
programas especiais.

■ Computer Associates - Ricar-
do Santos, diretor de Marketing,
foi nomeado líder do Conselho de
Marketing da América Latina.

■ Saba - Juan Cuadros é o novo
vice-presidenteparaAméricaLati-
na.

Colaborações podem ser envia-
das a ines@agestado.com.br
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