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A crescente importância da Internet e das novas tecnologias de informação faz com que as 
empresas precisem de um número maior de líderes. 
 
O argumento é de que a Internet obriga as empresas a repensar suas operações e, para enfrentar 
essa situação, necessitam a participação conjunta de dois tipos de líderes: um criador, 
responsável pelo projeto e pela implantação do processo, e um capitalizador, para dar 
continuidade a ele.  
 
Ainda identifica-se um terceiro perfil de líder, o consolidador, fundamental para a companhia da 
Era Digital. Os líderes têm como característica determinante a ambição, entre outros requisitos 
abordados a seguir, e seu sucesso passa por aceitar compartilhar a liderança com outros. 
 
Segundo o discurso politicamente correto, todos são líderes nas empresas, à sua maneira e em 
universo. Mas é viável uma organização composto apenas por líderes ? 
 
Eu não concordo com a crença de que todos podem ou devem ser líderes. É claro que uma 
empresa precisa de mais de um líder e que os aspectos da liderança devem estar distribuídos e 
ser compartilhados formalmente por um grupo de pessoas; só então haverá gente com 
capacidade de liderança na estrutura.  
 
Nunca vi , nem acredito que exista, uma empresa onde todos tenham a condição de líderes. Por 
outro lado, uma empresa sem líderes, formada apenas por seguidores, é um problema. Hoje, as 
empresas precisam de vários líderes e também de gente com capacidade de liderança. 
 
Líder é o dirigente responsável por uma parte das operações da empresa. Mas as qualificações de 
liderança vão além: dizem respeito a aspectos ou características que fazem um bom líder.  
 
Por exemplo, a visão, a capacidade de transmitir idéias claramente e de inspirar os outros. Os 
líderes atuais devem ser capazes de compreender para onde vão os mercados e de integrar as 
seções de uma companhia para que trabalhem em conjunto, além de integrar sua empresa a 
outras do mesmo setor de atividade.  
 
Quanto mais pessoas com essas habilidades a empresa tiver, maiores serão suas possibilidades 
de ter uma verdadeira liderança. Se um funcionário de vendas, por exemplo, precisa resolver um 
problema do cliente, deverá colocar em prática sua capacidade de líder sênior, de compreender as 
conseqüências de cada ação e explicar ao cliente por que se age de determinada maneira. 
 
Existem muitas empresas achatadas na área de serviços profissionais, como, por exemplo, os 
escritórios de advocacia, e nas grandes empresas de administração de fundos, bancos de 
investimento e consultorias com inúmeros sócios.  
 
Freqüentemente, sua estrutura é de “associação”, não-hierárquica, e essas empresas costumam 
ter dificuldades para progredir porque os líderes passam muito tempo discutindo entre si. É 
conveniente, então, que um ou dois líderes tenham poder de decisão, porque é ingenuidade 
acreditar que um grupo de pessoas muito inteligentes chegue à mesma conclusão facilmente.  
 
As empresas achatadas funcionam somente até certo ponto na tomada de decisões; nas 
universidades, por exemplo, o corpo docente passa todo o tempo discutindo e avança muito 
pouco. 
 
É possível liderar um líder ? 



Um líder é uma pessoa com muita ambição, que abriu um caminho próprio na selva. Um bom líder 
escuta com cuidado todos os que o rodeiam e desenvolve uma capacidade de compreensão. Não 
se pode dizer a ele o que fazer e, nesse sentido, ele não pode ter um líder. Somente uma pessoa 
extraordinariamente inspiradora pode conquista-lo e fazer com que a siga. 
 
Existem outras características, mas a raiz do verdadeiro líder é a ambição. Não conheço nenhum 
líder que não seja ambicioso. A liderança é um aspecto da ambição, deriva dela. Mas a ambição 
não é suficiente; sem talentos, vem o fracasso.  
 
É preciso disciplina, fundamentos de gestão e vários tipos de habilidade para ser um grande líder. 
A capacidade de vislumbrar o futuro e a de manejar a integração de organizações complexas são 
duas habilidades muito importantes. 
 
Acho que o carisma ajuda senão for genuíno, mas não acredito que seja uma condição necessária 
para a liderança. Alguns dos grandes líderes atuais não têm muito carisma, mas são muito 
inteligentes, íntegros, justos e admirados por isso. O caso de Robert Shapiro, que renunciou como 
responsável máximo pela Monsanto, é muito interessante.  
 
Os ambientalistas o criticaram duramente por sua firme convicção do papel da bioengenharia na 
alimentação do mundo, e a orientação que imprimia à Monsanto nesse sentido. Mesmos estes 
críticos o colocam como uma pessoa muito ponderada, inteligente, íntegra e muito justa. Prefiro 
ser liderado por uma pessoa com estas características a sê-lo por um líder que tem carisma do 
ponto de vista de vendas. O mercado e a tecnologia mudam com tanta rapidez que uma pessoa 
sem inteligência perde rapidamente o posto de líder. 
 
A Internet e a onda de fusões e aquisições estão formando organizações flexíveis, capazes de se 
readaptar rapidamente. Nesse cenário, que característica é mais importante para o líder ? 
Um líder forte deve ser fiel a um conjunto de princípios e valores, particularmente em época de 
mudança nos negócios, porque nas grandes empresas as pessoas esperam que o presidente da 
empresa faça parte de algo em que acreditam.  
 
É muito importante que valores fundamentais como a integridade e o respeito pelo indivíduo, pela 
qualidade, pelos consumidores e clientes permaneçam em vigor quando o negócio muda e 
flexibiliza. Existe uma tendência de interpretar flexibilidade e agilidade de modo simplório. 
Reapresentam a capacidade de se adaptar a novos mercados, mantendo os princípios básicos da 
empresa – que são as crenças fundamentais de um líder. 
 
Um líder pode adaptar-se a novos panoramas ? Quando a empresa está mudando, ele é a pessoa 
mais adequada para lidera-la ? Freqüentemente a resposta é não. Geralmente uma empresa 
muda porque se funde com outra ou é adquirida por outra, situação que ocorre principalmente 
com bancos, empresas de telecomunicações e seguradoras.  
 
Denomino-as “setor de infra -estrutura”; são grandes setores onde existe muita concentração. 
Nesses casos, os líderes devem chegar a um acordo pelo qual um se encarregue da direção 
durante os primeiros quatro anos e outro suceda a ele, ou então um líder seja o presidente do 
conselho de administração e o outro presidente; mas nenhum será o líder por muito tempo, 
porque no novo ambiente já não os acharão adequados. 
 
O líder de hoje não será necessariamente o líder de amanhã. Conheci ótimos líderes com 
princípios de negócios, ética e inteligência admiráveis que careciam sensibilidade para lidar com o 
novo ambiente. No contexto tradicional de empresas concretas, as oportunidades de negócios são 
estudadas de forma analítica e conservadora.  
 
 



Se alguém vai abrir dez mega lojas, tomará decisões a partir de uma projeção, uma avaliação de 
rentabilidade do negócio e uma estimativa do impacto da Internet sobre o setor.  
 
O futuro da tecnologia é mais previsível do que acreditarmos, mas é difícil e arriscado; o líder de 
hoje precisa sentir-se mais à vontade com o risco que o de dez anos atrás. Não é que a liderança 
se desgaste, esse líder já não é mais o adequado. 
 
Posso citar três categorias de líderes: os inovadores e pioneiros, a quem chamo de “criadores”; os 
que comercializam energicamente a inovação impondo uma nova infra-estrutura para distribuí-la, 
chamados de “capitalizadores”, e os gerentes, produtores, curadores de artes, que conseguem 
fazer as novas tecnologias funcionar, a quem chamo de “consolidadores”.  
Será que sempre houve e haverá essas três categorias de líderes ? 
 
Não acredito que sempre tenha sido possível identificar esses líderes tão explicitamente como 
hoje. O líder criador tem a habilidade de inventar e tende a criar idéias, setores, empresas, 
tornando obsoletas as anteriores. É o verdadeiro empreendedor.  
 
Mas nos últimos 60 ou 70 anos, e mesmo antes, nem todos os fundadores de uma empresa 
quiseram dirigi-la. Então, procuraram um sócio, o capitalizador, encarregado de criar a infra-
estrutura necessária para administrar a empresa e estabelecer a disciplina. Michael Dell e Bill 
Gates são criadores suficientemente inteligentes para perceber que precisavam de líderes 
capitalizadores.  
 
Em contrapartida, José Ermírio de Moraes, do Grupo Votorantim, é um administrador muito 
disciplinado, capaz de criar uma infra-estrutura. O líder consolidador costuma entrar em cena para 
resolver problemas graves, quando precisam ser tomadas medidas drásticas. Muitas vezes 
fracassa, porque a empresa demora demais para agir ou então porque, ao deparar com 
problemas, fecha-se em si mesma e perde contato com o mercado.  
 
Nesses casos a empresa é vendida ou desaparece. Nas grandes empresas costuma haver líderes 
dos três tipos: alguns criadores, muitos capitalizadores e um ou dois consolidadores, que sabem 
como resolver problemas.  
 
Ao longo dos anos, é importante que predominem alternativamente estilos diferentes de 
liderança: por exemplo, quando ocorrem grandes mudanças no mercado, o negócio pode começar 
a morrer e é conveniente que um líder criador incorpore novas idéias. 
 
No passado, era necessário que todas essas habilidades encarnassem numa só pessoa, que 
deveria adaptar-se a diferentes cenários, mas desde que se profissionalizou a gestão, reconhece-
se que um líder não tem de encarnar os três perfis: de fato, muito poucos o fazem. Uma empresa 
se posiciona melhor quando se identifica as habilidades principais em cada pessoa. Por exemplo, 
eu me vejo como um criador no meu setor; não como um capitalizador.  
 
E a reengenharia ? Será que fracassou porque não pôde reconhecer quem deveria estar à frente 
do processo e quem viria depois ? 
 
Apesar de a reengenharia ter recebido duras críticas nos últimos anos, não acredito que tenha 
fracassado. As idéias da reengenharia nos levam a analisar, fundamentalmente, o modo de fazer 
o trabalho; elas modificam a natureza do trabalho, com ênfase nos processos e não nas tarefas 
fragmentadas da empresa.  
 
Sem dúvida, muitas empresas a utilizaram como um rótulo para fazer downsizing (contenção de 
gastos baseada na redução de pessoal).  
 



Transformou-se numa palavra da moda, mas, como essas empresas não tinham a capacidade 
necessária para fazer uma reegenharia geral, implementaram-na a partir de sua incompetência.  
 
 
Acho que a reegenharia é mais necessária hoje do que quando escrevemos o livro, porque a 
tecnologia da informação e a Internet forçam as empresas a repensar suas operações, e as que 
não conseguirem redefinir seus processos fracassarão em cinco a dez anos.  
 
A reengenharia costumava propiciar a mudança; hoje é o motor, porque uma parte significativa 
da “mudança” é a redefinição do trabalho e dos processos. Muitas empresas não conseguem levar 
adiante uma verdadeira reengenharia porque falta ambição a seus gerentes.  
 
Não me refiro à ambição que impulsiona o progresso pessoal, mas à que promove a mudança do 
negócio. Em muitas empresas, principalmente nas grandes corporações, a reengenharia fracassou 
porque a alta gerência não chegou a um consenso sobre o que fazer. Um processo genuíno de 
reengenharia exige muita ambição e muita disciplina.  
 
Surgiram conflitos em todas as iniciativas de reengenharia de que participei, porque os 
fundamentos do trabalho estavam sendo mudados. E quando alguém ataca a base de 
funcionamento da empresa, geram-se desacordos, não só porque as pessoas procuram manter 
seu cargo.  
 
Em algumas empresas surge um desacordo verdadeiro, e até certo ponto saudável, sobre como 
se deve operar. É preciso contar com um líder forte para tomar essas decisões e levar o processo 
adiante. 
 
O leitor pode estar perguntando, mas qual é o melhor perfil de líder para conduzir um processo de 
reengenharia ? 
 
É preciso um criador para iniciar o processo e projetar a operação futura da companhia; mais 
tarde um capitalizador, para implementa-lo. A maioria dos criadores é incapaz de levar adiante o 
processo completo de reengenharia. Carecem de disciplina e de inclinação para faze-lo. A 
combinação de criatividade e disciplina na mesma pessoa é rara. 
 
Mas não é arriscado “mudar de timoneiro na hora da tempestade” ? 
Existe um risco, mas não é o caso de mudar de timoneiro. O projeto do processo e o papel da 
liderança são dois pontos primordiais.  
 
Quanto à transferência do comando do criador para o capitalizador, ela não deve ser traumática, 
porque ambos atuaram juntos desde o início e, em determinado momento, a influência do 
capitalizador aumentou. É preciso projetar o processo a fim de evitar que a mudança de timoneiro 
no meio da tempestade represente um problema. 
 
São dois os desafios que os atuais líderes de empresas enfrentam. O primeiro é como exercer a 
mudança; em outras palavras, como passar do velho ao novo sem aniquilar a capacidade gerada 
pelo processo atual do negócio.  
 
Se a General Motors, a Ford, chegaram à conclusão de que o futuro das vendas de automóveis 
está na Internet, porque ali é possível ver o veículo em três dimensões e obter a informação 
desejada, como fariam para manter em funcionamento suas redes atuais de concessionárias ?  
 
Parafraseando o ditado, como se mantém um automóvel andando enquanto se trocam pneus ? O 
crucial é sustentar a operação atual do negócio e, ao mesmo tempo, avançar para o futuro. 
 



A segunda questão está relacionada com a criação de valor para os clientes. Um dos fenômenos 
da era da informação é que todos os produtos e serviços se tornam commodities (não-
diferenciados) e competem pelo preço.  
 
Num ambiente que força a baixar os custos de produção e de fornecimento, como se cria a 
diferenciação ?  
 
O que levará os clientes a ficar conosco, quando é muito fácil pular de um site para outro para 
comprar produtos ou serviços ?  
 
É um grande desafio criar propostas únicas e de valor para o cliente. Sempre foi preciso fazer 
mudanças nas empresas, mas agora a mudança é mais radical e, além disso, acrescenta-se o 
desafio de ser diferente. 
 
Fonte: RHO Empreendedor - acesso em 23/3/2005 


