
No desenvolvimento de lideranças, contam

preciosos pontos o conhecimento humano, a

capacidade de persuasão, foco em resultados

e o trânsito nas relações sociais da empresa

Muitas coisas não são as mesmas dos anos1980
para cá. A comunicação tornou o mundo peque-
no. A informação obtida por intermédio do avan-
ço tecnológico é quase instantânea e os processos
e ações corporativos ficaram mais competitivos,
objetivos e humanos. Um exemplo disso é a forma
com que as empresas estão lidando com a questão
da liderança. Liderar, nos dias de hoje, ultrapassa
os requisitos de gerência técnica. O que as
corporações buscam é um profissional, cada vez
mais diferente. De acordo com Daniel Goleman,
consultor e autor, liderança é um exercício que exi-
ge sensibilidade em face aos sentimentos e atitu-
des dos outros, capacidade de compreender o que
se passa dentro de um grupo, tanto no consciente
como no inconsciente, e ainda contribuir para a
boa execução das tarefas, não as comprometendo.
Ou seja, líder é o profissional com condições de
criar um ambiente motivador para a equipe. Ele
deve ser capaz de criar significados para as pesso-
as, de modo que elas possam se comprometer com
o seu próprio empenho pessoal. Não basta, por-
tanto, ter espírito de liderança, criatividade, disci-
plina e motivação. É preciso saber rir e chorar na
hora certa, transformar a raiva e o medo em ener-
gia, e este em ação. Assim fazem os homens e
mulheres que sabem lidar com suas emoções e
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Para Marita Bernhoeft, superintendente
executiva de RH e responsável pelo treinamen-
to e desenvolvimento para a América Latina
do BankBoston, o conceito de liderança mu-
dou muito. "O conceito de liderança, num
passado não distante, estava calcado numa
capacidade lógica, em uma inteligência mais
intelectual e mental. Hoje, se percebe que
pessoas que conseguem gerenciar outras em
situações de risco e pressão precisam ter um
perf i l mais claro. O executivo pode não ser
um bom líder mesmo sendo um expert no as-
sunto. As características que precisam ser tra-
balhadas, os comportamentos e atitudes que
permeiam a capacidade de liderar são: influ-
enciar os outros, gerenciar relações, construir
relações de credibilidade, negociar bem, ser
um exemplo". Isso significa um conjunto mais
amplo e complexo do que há alguns anos.

Segundo a executiva, um gerente mais for-

liderar. Mas como as empresas podem realmente
desenvolver líderes assim? Onde encontrá-los?
Como formar e desenvolver tais características?
O que significa a idéia de liderança para as
corporações modernas?



mal é responsável por gerir um time e criar con-

dições de trabalho, mas o título em si não ga-
rante que a pessoa possa realizar a função. "O
conceito, no passado, era mais estreito do que

hoje e não permitia muita flexibilidade. Hoje,
podemos detectar e aceitar a existência de uma
analista júnior que demonstre comportamento

de l iderança. Essa é uma tendência mais
humanista, presente nos dias de hoje. O meio
organizacional é como qualquer outra relação

da vida. Começamos a perceber que todas as

características que eram deixadas em segundo
plano no passado passam a fazer toda a diferen-
ça no presente. Isto porque existe um ambiente
de relações, e a organização é um conjunto de
relações", afirma Marita.

Já Ricardo Amaral, diretor de marketing da Sun

& Sea, empresa líder no mercado brasileiro de cru-
zeiros marítimos, é enfático ao afirmar: "Não te-
nho dúvida que a nossa liderança foi alcançada a
partir de um programa de treinamento de lideran-
ça gerencial que implantamos aqui. Um líder, para

nós, é aquele que sabe se relacionar de forma ob-

jetiva, afetuosa, e que conhece bem as metas e
objetivos da empresa". Amaral ressalta que foi a

percepção da necessidade de estímulo das lide-

ranças internas e do trabalho em equipe que fez
com que a corporação buscasse a ajuda de uma
consultoria para desenvolver suas lideranças. "No

caso específico do turismo", diz, "a interação, o
conceito da hora da verdade, em que o cliente en-
tra em contato com o todo da organização, é crucial.
E se você não tiver uma equipe afinada, bem lide-

rada, os resultados não aparecem".

Sílvia Gattai, gerente de RH da Votorantim Ci-
mentos, explica que "na empresa, atualmente, ser
líder significa ser capaz de construir equipes coe-

sas em torno de um objetivo comum, sem perder

de vistas às necessidades individuais das pessoas
e incentivando a contribuição de cada um". Ela
enfatiza que um líder precisa, também, ser capaz
de conviver com a diversidade, o que significa,

muitas vezes, o trânsito em diferentes culturas e

diferentes dimensões políticas e econômicas. De
acordo com Sílvia, o líder é capaz de incentivar,

viabilizar e consolidar a transformação; buscar a
excelência empresarial, possuir energia, perseve-
rança para mobilizar e comprometer pessoas —

dentro e fora da empresa.
A diretora executiva de RH do Hospital Albert

Einstein, Cristina Weiss, afirma: "O líder hoje é
aquele capaz de conduzir a organização e sua equi-
pe, tanto em um momento de crescimento contí-
nuo, quanto nos períodos de turbulência ou mu-

dança organizacional. Isto é, acumular forças nos
períodos evolucionários, aumentando o alinhamen-

to entre a estratégia, a estrutura, a cultura e os
processos organizacionais, e preparar-se para as
mudanças. Conforme relatado por nosso diretor

superintendente executivo, Gustavo Leite, a lide-
rança deve ser ambidestra, ou seja" pregar e per-
suadir ". Esse tipo de líder não é complacente con-

sigo mesmo nem com a mitologia da organização:
ele pode venerar o passado, mas está disposto a
mudar continuamente para alcançar o futuro".

POLÍTICAS EFETIVAS

Em relação à política efetiva do BankBoston,
a superintendente Marita diz que para formar li-

deranças é preciso utilizar vários e diferentes es-

tímulos. "Não existe garantia de que um curso
formará um líder, isso é utopia. Pode-se criar ações

favoráveis e consistentes, mas depende muito de

Cristina Weiss, diretora executiva de RH do

Hospital Albert Einstein





quem participa, de cada indivíduo. Hoje, atua-
mos de várias formas. Temos o processo de trei-
namento, que inclui um programa de desenvolvi-
mento gerencial. Através desse programa foram

formadas 400 pessoas, em três anos. É um pro-

grama modular, que ocorre durante o ano todo, e
trabalha exatamente as competências humanas,
em cinco módulos. O primeiro módulo aborda o

autoconhecimento, os pontos fortes e fracos; já o

segundo módulo identifica o estilo do indivíduo
e sua relação com a equipe; no terceiro módulo
trata-se do entendimento de diferenças e da cons-

trução de relações de confiança e de credibilidade
com a equipe; no quarto módulo relaciona-se tudo

a um contexto maior, que é o organizacional —
aqui temos algumas características da cultura da
corporação, que incluem a relação de poder, cul-

tura, etc.—; e no quinto módulo pontuamos que



tudo isso ocorre num ambiente que não é estáti-

co e está em constante mudança".
De acordo com Marita, o BankBoston preten-

de, através desse programa, que é lúdico e cria si-

tuações no próprio ambiente de trabalho, desen-
volver na prática a capacidade de liderar e resolver

situações. Num segundo momento, o programa

enfoca questões técnicas: pensamento estratégi-
co; foco em resultado, orientação ao cliente e ges-
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tão de processos e projetos. "O objetivo maior",
ressalta Marita, "é desenvolver e estimular nas
pessoas a sua mais abrangente liderança, não ape-
nas no aspecto comportamental, mas também
em relação à expertise da sua função. Outro pro-
grama que temos é o de MBA corporativo, que
dura dois anos, e trabalha os talentos da organi-
zação. Para tanto, definimos o perfil de liderança,
as competências necessárias e aquelas que estamos
buscando. Por conta da recente fusão entre o
BankBoston com o Bank of América, estamos
reavaliando esses modelos". Ela informa que, de
forma mais ampla, essa fusão direciona, num ní-
vel sênior, o seguinte perfil: como crescer o negó-
cio; como liderar pessoas para que elas desempe-
nhem o que delas se espera; como implementar a
execução; sustentar a intensidade e o otimismo.
"O atual modelo do BankBoston", continua Marita,
"enfatiza o pensamento estratégico, foco em re-
sultado, gestão de pessoas, projetos e processos e
capacidade de influir".

Ponto importante, que a executiva destaca,
é que, além do treinamento, é preciso avaliar
como as acontecem na prática. Isso significa
considerar o feedback que os funcionários da-
rão no dia-a-dia de trabalho, por meio da reso-
lução de problemas. "Desta forma, os gestores
desses gestores, dos futuros líderes, podem ava-
liar o aprendizado. Nós aqui realizamos uma
avaliação múltipla —chamada de "360 graus"—
com feedback de várias fontes da equipe, o que
nos permite ter uma avaliação clara dos pontos
fortes e das deficiências a serem corrigidas e
desenvolvidas. Assim, para criar e desenvolver
liderança, não basta apenas treinamento, mas
também são necessárias outras ações". O con-
junto de ações de treinamento, de acordo com
Marita, não são mensurados diretamente. "Sa-
bemos que somos eficazes nos processo de for-
mação de líderes quando temos a capacidade
de repor executivos importantes, não dependen-
do do mercado para procurá-los".

Ricardo Amaral, diretor de marketing da Sun
& Sea, observa: "Nossa política efetiva de lide-
rança busca criar procedimentos e processos for-
mais, que possibilitem aos lideres uma tomada
de decisão correta, também em consonância com
a equipe. Cada setor da empresa tem autono-
mia, dentro do foco e das metas, para tomar as
decisões necessárias. O grande segredo desse
processo consiste no que chamamos de lideran-
ça eficiente. Fizemos um programa de vivência,
através de workshops, para estimular o entendi-
mento das diferenças entre os membros da equi-
pe, desenvolver a capacidade de l iderar e
autoconhecimento. Os pontos positivos e nega-
tivos foram postos em cheque, demonstrando-
se qual a diferença entre liderança positiva e ne-
gativa". Ele afirma que lideres autocráticos não
interessam a empresa, e enfatiza que esse as-
pecto foi muito explorado nos workshops. Na
Sun & Sea, a política efetiva de liderança visa
criar procedimentos e processos formais, que
possibilitem aos lideres uma tomada de decisão
correta, também em consonância com a equipeO
resultado financeiro após a implantação do pro-
grama, segundo Amaral, foi da "ordem de um



acréscimo de 40%, o que significa um grande
impacto. "Esse impacto foi o resultado direto
desse treinamento. Os l ideres passaram a
interagir mais com a equipe e perceber as ne-
cessidades das pessoas. Ao mesmo tempo, fi-
zemos uma campanha de incentivo focado em
metas. Não adianta um gestor ser brilhante se
ele não tiver sensibilidade".

A percepção da necessidade no desenvolvi-
mento de um programa de l ide rança na
Votorantim surgiu basicamente em dois momen-
tos, como explica Silvia Gattai: "Quando os vá-
rios negócios do cimento foram unificados na mar-
ca Votorantim, nos anos 90, a empresa percebeu
que de nada adiantaria criar processos e sistemas
de gestão, se a cultura não fosse trabalhada e os
profissionais e as equipes não estivessem con-
vencidos de que valia a pena, para a empresa e
pra eles, ut i l izar tais processos e sistemas no seu
cotidiano de trabalho. Esse trabalho de esclare-
cimento, discussão e envolvimento das equipes
teve a participação ativa e fundamental das lide-
ranças. Sem essa participação, não teríamos im-
plantado com sucesso a nossa política da exce-
lência operacional". A executiva conta que, a partir
de 2002, com a compra de uma cimenteira na
América do Norte, a Votorantim precisou expatriar
vários líderes brasileiros para lá. "Necessitávamos
exportar nosso jeito de ser e isto não seria, na-
quele momento, garantido apenas por processos
e sistemas de gestão da Votorantim Cimentos.
Mas, principalmente, por brasileiros capazes de
liderar equipes de norte americanos e imprimir a
forma de ser Votorantim. A empresa percebeu
então a importância de preparar intensamente
nossas lideranças com relação a essa identidade
da empresa ", explica.

A Votorantim possui várias políticas relacio-
nadas à gestão das lideranças. São elas: a políti-
ca de educação, com uma publicação do que a
empresa espera dos líderes (seu papel) no pro-
cesso de educação corporativa; a política de car-

reira, em que se concentram as premissas sobre
como a empresa vê as possibilidades de carrei-
ras para os profissionais com perfil de lideran-
ça; a política da avaliação de desempenho e su-
cessão e a política para desenvolvimento no idi-
oma inglês e MBA. "Temos hoje dois grandes
processos de preparação e desenvolvimento das
lideranças. Um deles é a programação anual de
desenvolvimento gerencial, baseada na avalia-
ção de desempenho por competências, que con-
templa três ou quatro competências onde houve
a maior incidência de profissionais com 'gaps'
de competências. O outro processo importante
é o programa que chamamos aqui de FastTrack
Gerencial. Esse processo prepara jovens profis-
sionais com potencial para assumir posições de
liderança (coordenação ou gerência). "Formamos
em 2004 a primeira turma, com 30 participan-
tes distribuídos em duas equipes, uma de pre-
paração de coordenadores e outra para preparar
gerentes", lembra Sílvia. O programa tem a du-
ração de 800 horas, e busca disponibilizar para
a empresa, no prazo de 6 a 8 meses, profissio-
nais prontos para assumir posições de gerência.
O foco, basicamente, está no desenvolvimento
do perfil de competências da empresa, organi-
zado em competências técnicas, gerenciais e
comportamentais. O programa é desenvolvido
e conduzido com parceiros internos e externos.
Ao todo, 62 especialistas da Votorantim Cimen-
tos participam nos diversos módulos voltados



para o desenvolvimento das competências
gerenc ia i s e técnicas . As competências
comportamentais são trabalhadas com um par-
ceiro externo (Taylor Made Consunting) e as
gerenciais são exploradas conceitualmente com
módulos específicos desenvolvidos pelo ISE-Uni-
versidade de Navarra. A metodologia é a da pes-
quisa-ação, onde os participantes têm a oportu-
nidade de conhecer o conceito, discuti-lo e veri-
ficar sua aplicação no ambiente de trabalho, tra-
zendo depois para o grupo suas reflexões, desco-
bertas, acertos e erros. As 800 horas são com-
postas por a t i v idades de aprendizagem,
estruturadas em sala de aula, estudos dirigidos,
e-learning, leitura e síntese de livros associados,
estágios, palestras, ro/e p/aying e jogos gerenciais.

A executiva diz que, "paralelamente ao pro-
cesso de formação, é realizado um outro, de
avaliação, sobre carreira, em que se discute, em
comitê com gestores e futuros gestores dos par-
ticipantes, oportunidades na estrutura, avalia-
ção dos participantes e as expectativas de car-
reira de cada um".

Um outro processo destacado por Sílvia
Gattai é o FastTrack, que ela reputa como muito
rico, não só para os participantes mas para todas
as pessoas envolvidas, gestores (gerentes e dire-
tores), especialistas na empresa, profissionais da
área de Recursos Humanos e áreas e plantas fa-
bris, que recebem os participantes para estágios.
"Temos um perfil de nove competências que sem-
pre são o foco dos processos de formação e de-
senvolvimento das lideranças. Para efeito dessas
atividades, classificamos as nove competências
em gerenciais, comportamentais e técnicas. Al-
gumas delas (como as técnicas) já fazem parte
do nosso 'DNA'; outras, como algumas gerenciais
e comportamentais, necessitamos aprender e,
portanto, são bastante trabalhadas nas ativida-
des de aprendizagem", ressalta.

Como explica Cristina Weiss, do Einstein, a
política efetiva de liderança na empresa passou

por dois momentos de capacitação interligados.
"O primeiro momento teve início com a condu-
ção de trabalhos de construção e amadurecimento
de grupo com a diretoria executiva. Era um gru-
po novo com profissionais contratados para
estruturarem a nova fase de gestão do Einstein.
Entendemos que o grupo precisava estar coeso
para iniciar o trabalho estratégico e de reorgani-
zação institucional. No final de 2004, foi apre-
sentada à instituição a nossa nova estrutura
organizacional, e muitos funcionários foram con-
vidados a assumir posições de gestão. Para 2005,
teremos um ano forte de capacitação desses no-
vos líderes em três pilares: gerenciando as trans-
formações organizacionais; gerenciando a si mes-
mo e a equipe e gerenciando o negócio".

Ela conta que outra implantação importante
foi à criação de canais de comunicação específi-
cos para as lideranças, entre eles:
• Líderes da Mudança — Objetivo: Palestra com
ícones da sociedade que abordem assuntos im-
portantes relacionados à atividade da instituição.



Na Votorantim Cimentos, o processo de desen-

volvimento do negócio, com suas metas estratégi-
cas de unificação e internacionalização, tem como
um de seus pilares de sustentação o exercício pleno
do papel de liderança. "Os líderes são fundamen-

tais nesse processo de expansão e unificação", diz
Sílvia. "A clareza que possuem sobre esses proces-

sos e o trabalho que desenvolvem para alinhar as
equipes e indivíduos em torno desde eixo estratégi-
co, é uma variável muito importante para a conse-
cução dessas metas. Entendo que o próprio proces-

so de desenvolvimento organizacional deixou cla-
ro, num determinado momento, que era fundamen-
tal trabalhar o papel dos líderes em todas as posi-
ções de liderança, seja do ponto de vista de defini-

ção das competências esperadas do líder, prepara-
ção dos mesmos sobre seu papel, como de reco-
nhecimento e recompensa das responsabilidades
de liderança". Tanto Marita, do BankBoston, como
Silvia, concordam que esse processo precisa ser

construído de forma paulatina. "Temos construído

nossas lideranças há quase uma década, de forma
paulatina e estruturada. O impacto tem sido de de-
senvolvimento, e não de 'revolução'. Não há nada
que gere impacto negativo, situações de medo ou

de resistências que possam dificultar o processo

como um todo", esclarece Silvia, e complementa:
"Nos últimos anos, a Votorantim Cimentos tem for-

mado novos líderes e outros que já trabalhavam na

empresa, os quais têm sido reconhecidos e promo-

vidos, de forma que tudo tem sido, até agora, bem
balanceado, sem traumas ou sustos. Tudo feito de
forma estratégica".

Cristina, do Einstein, afirma que, no proces-
so de mudanças, a empresa teve a seguinte per-

cepção: "No trabalho de PDO, percebemos que

tínhamos grandes potenciais, com profundo co-
nhecimento do negócio, mas que precisavam ser
lapidados".

Em relação a possíveis resistências dos exe-
cutivos ao treinamento, Marita diz que elas não
têm acontecido no BankBoston, mas concorda

com o fato de que o ser humano, de forma ge-

ral, tem uma tendência inicial a reagir negati-
vamente a mudanças.

Para Sílvia Gattai, a própria responsabilidade

e consciência dos executivos, junto com o pro-
cesso de amadurecimento da empresa, com rela-

ção ao papel e responsabilidades do líder há qua-
se uma década, afastam as resistências às mu-

danças. "Eu diria que, desde o primeiro momen-
to, à discussão sobre a importância desse papel
de liderança para o alcance das metas estratégi-

cas da empresa; depois a preparação dos vários
níveis de liderança sobre o seu papel; a criação de
sistemas de reconhecimento e diferenciação; a
construção do perfil de competências e a implan-

tação dos processos que se ut i l izam dele; e a
manutenção desses sistemas e atividades, de for-
ma a garantir um nível esperado de atuação de
todos os níveis de liderança, contribuíram para
que esse aspecto fosse minimizado". Ela diz que,

como em todo processo de mudança cultural, a

crença, envolvimento e ação coerente dos indiví-
duos com relação ao que se pretende, têm uma
variação bem grande, de forma que existem líde-
res totalmente alinhados às expectativas da em-

presa sobre seu papel e outros que resistem a

elas. Entretanto, esse processo é fundamental para
a sobrevivência da empresa, e não tem volta.

• Encontros com as Lideranças — Objetivo:

Informação, formação e alinhamento da lideran-
ça com os diretores da Instituição. Um bate papo
aberto com perguntas e respostas interativas.
• Off-s i te com a Liderança — Objetivo: reunir

os líderes da Instituição num off-site, durante
um final de semana, para integração e alinha-
mento da estratégia.

• Boletim das Lideranças — Objetivo: infor-
mar, formar e alinhar a liderança, de acordo com
as diretrizes estratégicas de mudança em curso.



"Estive presente no último Congresso da
ASTD, realizado em Washington, em 2004",
conta Sílvia, "e pude constatar na fala de vários
estudiosos de liderança nas organizações, como
Mintzberg, Ken Blanchard, Peter Senge e outros,
que o modelo apresentado por eles está muito
vinculado a uma discussão sobre a essência do
papel do líder, dentro e fora das organizações.
A pergunta recorrente na fala de todos foi sobre
qual tem sido o papel dos líderes nas empresas,
olhando um pouco além dos limites da organi-
zação, pensando na sustentabilidade do plane-
ta, na pobreza mundial, na violência, etc. Eu di-
ria que hoje, os modelos de liderança do Brasil e
Estados Unidos estão muito próximos, e são fru-
tos desse processo gigantesco de transforma-
ção da Terra ao longo de todo o século 20. Acre-
dito que isto tem levado as organizações a re-
pensar seus objetivos, seu papel no globo ter-
restre, suas responsabilidades, enquanto orga-
nismo vivo que faz parte deste contexto".

De acordo com Cristina Weiss, o conceito de
liderança corporativa hoje é universal. Sua cren-

ça se baseia no chamado "6
P's" da grande liderança: 1)
Propósito; 2) Pessoal; 3) Pai-
xão; 4) Performance; 5)
Persistência; e 6) Paranóia.
"Em resumo, propósito (1)
no sentido de ter razões pro-
fundas para fazer o que faz,
compreendendo o poder
que tem; pessoal (2) no sentido de ter a habili-
dade de fortalecer a sua equipe, localizando as
pessoas capazes de levar sua visão adiante; pai-
xão (3) enquanto inspiração para os demais;
performance (4) enquanto um fluxo constante
de prática e resultado; persistência (5) porque
todo líder deve ter sonhos que nunca se aca-
bam com os obstáculos do dia-a-dia; e paranóia
(6) no sentido de transformar os momentos de
mudança e competição global em alavanca para
o crescimento e conhecimento", conclui.

Marita, do BankBoston, também não vê di-
ferença nos modelos de liderança entre o Brasil
e os EUA. "Essas diferenças estão ficando cada
vez menores. Com o processo de organização e
interação se integrando, a tendência é a padro-
nização e até alinhamento. Existem diferenças
culturais, mas regionais. As informações hoje
são globais e rápidas", conclui.

Muito por conta da globalização dos merca-
dos e da necessidade de intercambiar práticas e
procedimentos, a modernidade do conceito de
liderança acaba valendo para todo o mundo. Os
seis "P's" mencionados por Cristina Weiss fun-
cionam tanto na índia, como na Europa, Brasil e
Estados Unidos. O que não significa dizer que
há apenas um estilo de liderança. Na verdade, o
conceito é flexível o suficiente para caber den-
tro de qualquer projeto, o que permite a qual-
quer empresa adotá-lo segundo suas necessida-
des de formação. As premissas são inflexíveis,
mas o modo e o meio são passíveis de ajustes
ao longo do caminho.

Ela ilustra a questão da seguinte forma:
"Quem não embarca no bonde da história, aca-
ba sendo atropelado por ele".

A executiva do Einstein analisa a possível
resistência das iniciativas do RH dizendo que
"na implantação de um projeto de liderança, a
principal premissa é que esse público entenda a
necessidade e engaje-se. No Einstein, trabalha-
mos muito com a validação das iniciativas de
RH com nosso cliente interno. Acreditamos na
importância de ouvi-los para alinharmos nos-
sas ações e, conseqüentemente, termos o com-
prometimento do grupo. O resultado desse tra-
balho será avaliado juntamente com a pesquisa
de clima e no próximo ciclo de avaliação de
performance".




