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É essencial ter habilidade para lidar com as diferenças 
 
Gerenciar pessoas, trabalhar com metas a cumprir, ser multifuncional, administrar bem o tempo, 
comunicar-se bem e lidar com diversidade e culturas diferentes são alguns dos desafios 
enfrentados pelos líderes nas empresas. Estes profissionais, em cargos de gerência ou direção, 
comandam equipes e transformam estratégias da empresa em realidade. Encarar tudo isso não é 
fácil, ainda mais num mercado de trabalho competitivo. 
 
- O desafio do líder é entender o simples, fazer o difícil e entregar novamente de forma simples - 
resume Fábio Braz, gerente de Tecnologia da Informação (TI) da Nextel, que comanda 27 pessoas 
em três equipes. Ele explica que quando recebe um projeto para executar, a tarefa pode parecer 
simples para a diretoria. "Mas quando falamos de tecnologia, inaugurar uma nova loja pode 
depender de vários fatores e pessoas", explica Braz. 
 
Especialistas indicam a atualização constante, em cursos e palestras, como forma de se preparar 
para os desafios. "Mas sem a prática, não há como desenvolver competências de liderança", 
pondera Marina Vergili, sócia e vice-presidente da Fesa Global Recruiters. Braz, com oito anos de 
carreira em telecomunicações, investe em leituras e busca cursos online. 
 
Além dos livros, contar com o suporte de mentores é outro caminho apontado por Fernando 
Teixeira, executivo da Souza Cruz. Para ele, o grande desafio do líder é conseguir equilibrar 
quatro competências fundamentais: gestão de pessoas, incentivo à inovação, disciplina e busca 
por resultados. "Para quem quer ser um líder autêntico, o desafio é conseguir balancear 
corretamente esses elementos", diz Teixeira. 
 
Com 20 anos de carreira, 15 deles na Souza Cruz, o executivo tem formação na área de finanças. 
Há dez anos, atua em cargos de liderança, chegando à presidência de uma subsidiária da empresa 
no exterior. Desde meados do ano passado, Teixeira coordena o programa Jornada para o Futuro, 
implementado pelo atual presidente da organização, Nicandro Durante. O programa, cujo foco é 
aprimorar a cultura organizacional, investe na formação de líderes. 
 
- Desde o ano passado, 600 líderes já participaram do programa - informa Teixeira. 
 
Habilidade em gerenciar pessoas  
Aproveitar oportunidades oferecidas pela empresa e buscar apoio no departamento de Recursos 
Humanos (RH) é outra forma de os profissionais desenvolverem-se enquanto líderes. Maria Emília 
de Lima Leme, consultora de carreira da Mell Coaching, considera a habilidade de gerir pessoas 
um dos grandes desafios dos líderes. 
 
Como a capacidade de gerir pessoas será cobrada ao longo da carreira, é preciso, segundo a 
consultora, aprimorar esta competência. "Alguns profissionais, no início da carreira, voltam-se 
para a área técnica e deixam a gestão de pessoas em segundo plano", diz Maria Emília. A gestão 
de pessoas é fundamental no cotidiano de Braz, da Nextel. 
 
- O papel do líder é fazer a equipe apresentar resultados dentro dos prazos, cada vez mais curtos. 
Mas é preciso jogo de cintura para alocar as habilidades de cada um de forma correta, pois uma 
equipe é formada por seres humanos - analisa Braz.  
 
A exigência em apresentar resultados dentro de prazos é outro desafio imposto pela realidade do 
mundo atual. "O líder precisa envolver sua equipe nas metas e ter boa comunicação com os 
superiores para definir, com clareza, o que pode ser feito", completa a consultora Maria Emília. 
 



 
Pressão para mostrar resultados  
 
Teixeira, da Souza Cruz, acrescenta que, muitas vezes, a exigência em apresentar resultados 
desvia lideranças da gestão de pessoas. Segundo ele, o profissional deveria dedicar 25% de seu 
tempo à gestão de pessoas. "Mas muitos executivos sequer dedicam 10%", afirma o executivo, 
para quem é problema está no fato dos líderes dedicarem grande parte do tempo a resultados. 
 
- O risco é cumprir somente metas de curto prazo, pois a gestão de pessoas é fundamental para 
atingir a excelência no longo prazo - pondera Teixeira. O encurtamento do tempo e o aumento da 
diversidade cultural, elementos aprofundados com a globalização, tornaram mais complexos os 
desafios dos líderes. 
 
A capacidade em lidar com culturas diferentes, segundo Marina, da Fesa, vai além da 
comunicação. "É preciso lidar bem com diferenças culturais até mesmo em negociações", explica a 
especialista. O impacto destas mudanças é ainda maior nas áreas de tecnologia.  
 
Se antes bastava garantir o funcionamento de computadores, hoje, os profissionais de TI 
tornaram-se especialistas em troca de informação. Já profissionais em geral precisam administrar 
seu tempo cada vez melhor.  
 
- Muitas vezes perde-se tempo envolvendo pessoas demais para resolver um problema ou 
fazendo um trabalho braçal, seja porque a equipe é pequena demais, seja porque o líder é 
centralizador - explica Maria Emília, da Mell Coaching. 
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