
Henrique 5º ao invés de Jack Welch  
 
Liderança inspiradora. Pode ser a tradução da apresentação e do livro que ouvi e li há poucos 
dias, numa dessas conferências anuais da TEC: Inspirational Leadership, de Richard Olivier, que 
logo estará circulando em nossa língua, como tem acontecido bem mais assiduamente do que no 
passado.  
 
Este inverno na Califórnia está mais fresco e chuvoso do que nos últimos anos, saibam os que me 
escreveram nesse meio tempo sem obter resposta pronta. As buganvílias, aqui também chamadas 
de primaveras, explodiram por lá em vermelhões, rosas, amarelões e roxos, nas laterais da 
grande calha de um riozinho fino e resistente, onde vive uma incrível população de coelhos, 
corvos e alguns sem-teto. Imagino como os espanhóis devem ter amado essa região seca e 
arenosa, que fica verde no inverno, lembrando as mesetas do centro de seu país, a que deram o 
nome de mesas, sabedores das grandezas daqueles espaços.  
 
Embora as pessoas sigam com suas vidas e afazeres, o clima social, ou político, parece o mesmo 
mas não é: todo mundo espreita tudo com vaga desconfiança; os controles estão mais apertados; 
até os afetuosos latinos estão mais circunspectos e cautelosos. Há bem menos lojas novas e 
muito mais lojas fechadas que no último ano em Newport Beach de Los Angeles. A nação do norte 
está pronta para a guerra, justa, segura e serena...Um de nós brazucas observou que nossos 
exportadores estão sendo subsidiados por um real bem fracote... A grande comunidade de chairs 
dos atuais dezesseis países da TEC pareceu um pouco menos crente na inevitabilidade do conflito 
do que os sessenta por cento da população norte americana então apontados pelas pesquisas.  
 
Richard é um inspirado palestrante, dotado do volume e timbre de voz, do controle dos silêncios e 
do porte e dos gestos hipnóticos dos grandes oradores e publicistas britânicos, embora seu 
discurso e seus artifícios sejam simples e contidos, sem foguetórios e exibicionismos, como 
convém à estética de eventos que vem surgindo. Seu texto é menos leve e gracioso mas expõe 
com solidez o preciso e inovador fio de um raciocínio que descobre um novo tipo de liderança, 
menos assertiva e carismática do que as prescritas na primeira parte do século passado; menos 
compulsiva e ambiciosa do que as indicadas para certas situações próprias das gerências 
impessoais e refinadas das organizações complexas; mais romântica, visionária, missionária, 
entusiasmante e emocionada, que o autor acredita serem atributos de novo desejáveis nesses 
tempos que viveremos.  
 
Todos desejaremos lideranças verdadeiramente inspiradoras das pessoas e instituições. Seu 
paradigma é Henrique 5º, o personagem de Shakespeare, a quem atribui o propósito de retratar 
nessa peça esse tipo especial de líder, com todos os outros traços do espírito e das paixões 
humanas sempre presentes nas suas muitas obras primas.  
 
Mudou o benchmark desde as últimas reuniões desse tipo: sai Jack Welch, um líder pragmático, 
duro e carismático e entra Henrique 5º, visionário, flexível e romântico, talvez para antecipar o 
que deverá ocorrer depois deste tempo de bárbara dureza e terror belicoso, como às vezes 
prenunciam certas artes e artesanatos.  
 
Richard faz seu discurso, sua história de uma liderança, ao compasso das partes da peça. No 
prólogo, a Visita da Imaginação, o coro exalta a Musa de Fogo que faz sonhar , pedindo força ao 
público, para inspirar o elenco e enlevar a audiência. No 1º ato, a Visão do Futuro, avalizada pelo 
passado, quando o rei empossado aspira ao trono da França, consultando os súditos sábios, 
legitimando e legalizando seus desejos, embora ocultando seu passado como o dissoluto príncipe 
Hal acumpliciado ao bandido Falstaff, do tempo de seu pai Henrique 4º. No 2º ato, a Distribuição 
dos Recursos, eliminando os traidores, preparando os transportes, as armas de braço e de boca, 
os corpos combatentes, os diversos de forma e de conteúdo e os mestres dos espíritos... No 3º 
ato, os Primeiros Passos, a travessia do canal da Mancha, os primeiros entreveros, o choque da 
resistência além do esperado, a superioridade do adversário e as Primeiras Derrotas, seguidas 



pelo ultimato de morte ou retirada. No 4º ato, A Negra Noite da Alma, o mergulho do monarca na 
sua fragilidade limitada e solitária que retempera sua megalomania, concilia-o com a morte, 
reergue-o e o leva à Inspiração das Tropas, afirmando-lhes que a vontade de vencer, aliada ao 
arco de caça, superará o cerco e a maioria inimiga. No 5º ato, Realizando a Visão, o herói luta ao 
lado dos seus crentes e descrentes e vence, já agora seguido por aqueles muitos entusiastas 
sempre próximos das vitórias, para em seguida Ajardinar o Campo de Batalha, desistindo da 
conquista, por inútil e destrutiva.  
 
O achado de Richard, esse filho cinqüentão de Lawrence Olivier, o grande ator inglês, é que a 
liderança passa a ser um processo, não um atributo, nem uma capacitação, uma vocação ou um 
fado. Cada etapa pede algum tipo de condutor.  
 
Nem sempre o mesmo tipo de líder funciona para diferentes ocasiões, circunstâncias e situações. 
Muitos líderes mudam suas estratégias e modos de lidar com as vicissitudes, seus tipos de 
liderança, de acordo com o andar dos acontecimentos e a natureza das coisas, como mostram as 
quaresmeiras deste verão paulista.  
 
O autor é engenheiro, administrador e associado da TEC Brasil, organização internacional de 
dirigentes de empresas, acortese@amcham.com.brwww.teconline.com  
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