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Professor de Harvard diz que liderar é correr riscos e desagradar seguidores.  
 
O professor Martin Linsky, do JFK School of Government da Universidade de Harvard, é um 
especialista em questões de liderança. Tanto de liderança política como empresarial. Linsky 
analisa a posição dos líderes das empresas e dos governos no mundo contemporâneo e propõe 
maneiras de tornar a experiência de comando mais eficiente, com o objetivo, por exemplo, de 
tornar os processos de mudança menos traumáticos e mais produtivos.  
 
Linsky veio ao Brasil nesta semana para o lançamento do escritório local da Cambridge Leadership 
Associates (CLA), consultoria que dirige e que é orientada, justamente, para o desenvolvimento 
da cultura da liderança. Para o professor, que foi secretário-chefe e conselheiro do governador do 
estado de Massachusetts entre 1993 e 1995, o modelo de liderança que deve vigorar hoje nas 
corporações e nos governos é o adaptativo, em que a solução de desafios adaptativos, 
associados, eventualmente, a problemas estruturais, prevalecem sobre as questões técnicas. 
Junto com seu colega Ron Heifetz, também professor de Harvard, Linsky publicou em 2002 o livro 
"Liderança no fio da navalha". A seguir, a entrevista concedida por Linsky à Gazeta Mercantil.  
 
Gazeta Mercantil - Como a liderança se desenvolve em ambientes colaborativos?  
 
Martin Linsky - Existe uma tensão entre colaboração e liderança. De um lado, a liderança tem a 
ver com as relações entre as pessoas: a maneira como um pessoa conduz as demais por meio de 
suas ações. E isto exige, em muitos casos, a imposição de condições que as pessoas não desejam, 
embora sejam necessárias. Por outro lado, vemos que o exercício da liderança é extremamente 
difícil, pois as pessoas não querem experimentar leis. Liderança é perigoso, afinal, envolve riscos. 
Liderar é saber o momento para se correr riscos. O que procuramos fazer é reduzir estes riscos e 
aumentar as probabilidades das operações serem bem-sucedidas.  
 
Gazeta Mercantil - No seu trabalho, os líderes enfrentam muitas resistências? Como driblá-las?  
 
Martin - Problemas técnicos de liderança podem ser solucionados com conhecimento e expertise 
específico. Mas não há como mudar o coração das pessoas e suas convicções apenas por meio de 
diálogos. As pessoas têm de se adaptar a uma realidade que não querem, e por isto, mostram-se 
resistentes. É aí que entra o maior componente da liderança: correr riscos. É preciso oferecer 
aquilo que as pessoas realmente necessitam e não aquilo que elas querem ou desejam. O 
exercício da liderança tem muito mais relação com a lógica do que propriamente com as emoções.  
 
Gazeta Mercantil - Na sua opinião, o mundo contemporâneo o exercício da liderança está mais 
complexo? Os líderes do presente convivem permanentemente com a insegurança?  
 
Martin - As pessoas que estão no topo da hierarquia, seja no setor público ou privado, têm 
dificuldade de exercer sua liderança. Invariavelmente, as pessoas querem a realização de suas 
vontades, de seus desejos e não de suas reais necessidades. As pessoas não querem se adaptar 
às idéias do outro, pois isto causa estresse, um certo constrangimento. Há uma cultura de não 
aceitação das imposições que está em conflito com o exercício da liderança.  
 
Gazeta Mercantil - É importante que o líder seja querido, seja amado por aqueles que lidera?  
 
Martin - Eu não gosto da palavra líder. A liderança é, antes, uma atividade. O que ocorre é que as 
pessoas que exercem liderança acabam se arvorando do amor de seus "seguidores". Mas isto traz 
vulnerabilidades, pois a pessoa acaba se sujeitando às ameaças e à possibilidade de uma 
interrupção do amor prestados por estas pessoas. É melhor, na minha opinião, ser respeitado a 
ser amado.  



 
Gazeta Mercantil - De que modo estas considerações se aproximam das teorias de Maquiavel?  
 
Martin - Maquiavel entendeu a liderança e entendeu também que todos os instrumentos para se 
sustentar a liderança são válidos. Por exemplo, se houver ocasião em que a pessoa tem de ser 
arrogante, que seja arrogante. Se numa circunstância tiver de ser duro, que seja duro. O que não 
se pode é utilizar-se de juízos de valor para balizar as ações. Novamente, é preciso fazer com que 
as pessoas tenham de ouvir o que precisam e não necessariamente o que querem. Em linhas 
gerais, este é o desafio proposto por Maquiavel, de quem sou grande admirador.  
 
Gazeta Mercantil - O senhor parece deixar as questões técnicas em segundo plano. O que 
realmente importa na liderança?  
 
Martin - O juízo de valor tem relação com o propósito e não com a técnica. Não há liderança ruim. 
O que há é falta de liderança ou inabilidade no exercício de liderança. Falar o que é necessário, ao 
contrário do que falar o que mais lhes agrada, é muito mais eficiente para quem busca resultados 
mais efetivos, ainda que isto traga desaprovação. É como o caso do médico que diagnostica uma 
doença grave no paciente. Ora, o paciente não quer ouvir, mas é necessário que saiba, até para 
tratar-se melhor. Esta é uma pequena demonstração de liderança.  
 
Gazeta Mercantil - Existe alguma tendência de liderança política na América Latina?  
 
Martin - Nós trabalhamos com o tema "liderança" em diversos países. É difícil identificar 
particularidades. É mais difícil identificar políticos que exerçam liderança. Na maioria das vezes, 
eles fazem o que as pessoas desejam, e não necessariamente o que necessitam. A estrutura é 
complicada, a atividade é difícil. Um exemplo contrário disto é o primeiro-ministro britânico Tony 
Blair. Ele colocou toda sua carreira em risco ao assumir o compromisso de ir à guerra do Iraque. A 
maioria dos ingleses não queria, e mesmo assim, ele foi. Foi contrário aos desejos de seus 
"seguidores". Correu um risco e isto demonstra um importante traço de liderança no exercícios de 
suas ações. O mesmo não ocorreu com o presidente Bush, afinal Bush não tinha o que perder, a 
maioria estava com ele. Liderar é desagradar seus "seguidores" até o ponto em que possam 
absorver a frustração. E se algo der errado, é melhor aprender com as derrotas a examinar as 
vitórias.  
 
Gazeta Mercantil - Qual a relação entre o carisma e a liderança?  
 
Martin - Carisma é um importante e útil componente no exercício da liderança. Todos podem 
aprender a ser carismático. Mas, para ser carismático, e assim exercer liderança, é preciso 
conhecer as estratégias e chegar ao coração das pessoas. Tocá-las. É como a dramaturgia, as 
lições que se aprendem no teatro. Ser carismático é ser dotado de estratégias de convencimento. 
Portanto, as habilidades naturais não são suficientes. É preciso aprender outras.  
 
Gazeta Mercantil - Qual a diferença, em termos de liderança, entre Clinton e Bush?  
 
Martin - No curso do governo Clinton, o presidente mudou diversas vezes sua opinião sobre 
variados assuntos. Clinton é flexível e pragmático. Bush, ao contrário, parece nunca mudar sua 
opinião. É muito concentrado. Em ambos, parecem haver vantagens e desvantagens em seus 
perfis para o exercício de liderança.  
 
Gazeta Mercantil - O presidente Bush exerce bem sua liderança?  
 
Martin - Em algumas reformas pontuais, Bush foi contrário à opinião pública. Acreditou em suas 
políticas e exerceu liderança. De maneira geral, no entanto, parece que Bush atende os interesses 
desejados pelos americanos, e não faz exatamente aquelas coisas que são mais necessárias.  
 



Gazeta Mercantil - Quais os atributos mais importantes que o empresário ou político que deseja 
exercer liderança deve possuir?  
 
Martin - A objetividade, no sentido de propósito, de busca dos objetivos, é fundamental. A 
coragem é muito necessária para alguém que muitas vezes precisa desagradar para conquistar. E, 
finalmente, temos a transigência, que pode ser entendida como a capacidade de correr riscos no 
tempo certo e de modo inteligente e flexível.  
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