
Autor americano faz defesa do "líder servidor" 
Carolina Sanchez Miranda  
   
James Hunter, que escreveu "O monge e o Executivo", conta como influenciar equipes.  
 
Quem ainda não leu o best seller "O monge e o executivo" ao menos conhece o título. O autor do 
livro, James C. Hunter está no Brasil esta semana para divulgar o conceito de liderança servidora, 
uma liderança sensível às necessidades humanas. Ele participará, no próximo sábado, em São 
Paulo, do seminário "Brasil Visão do Futuro: a nova consciência em liderança e marketing" e falou 
a este jornal sobre como se tornar um líder e influenciar positivamente as pessoas.  
 
"Decidi escrever o livro para deixar uma mensagem para minha filha", conta Hunter. Ele optou por 
transmitir seus ensinamentos por meio da história de um executivo bem sucedido, que, de 
repente, vê sua família se desestruturar e decide passar uma semana em um mosteiro de frades 
beneditinos. Uma das razões que o estimulam a fazer o retiro é saber que Leornard Hoffman, um 
ex-executivo conhecido por sua habilidade de motivar pessoas e transformar companhias à beira 
do colapso em negócios de sucesso.  
 
Hoffman então passa a dar aulas de liderança nas quais ensina o protagonista da história e um 
grupo de pessoas que um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de 
seus liderados e remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. "A liderança é uma 
escolha e não tem relação com o cargo que a pessoa exerce. Ela é aplicada não apenas no 
trabalho, mas também no casamento, na relação com os amigos, com os filhos, em toda sua 
vida", afirma o autor norte americano.  
 
Para Hunter, tratar os outros da maneira como gostaríamos de ser tratados é a maneira mais 
simples de se tornar um líder servidor. "Devemos ser os pais, vizinhos e chefes que gostaríamos 
de ter", explica. Essa seria uma iniciativa de que segue a idéia de Gandhi de ser a mudança que 
se deseja ver no mundo. "Não podemos mudar as outras pessoas, mas podemos influenciá-las 
positivamente. E é isso que a liderança servidora faz. A transformação começa por nós mesmos. 
Não adianta tentar mudar o mundo se nós mesmos não nos reformularmos", conclui.  
 
Hunter acredita que a única maneira de se tornar um líder servidor é praticando. "Ninguém 
aprende a nadar lendo". Essa é a principal mensagem de seu próximo livro, "The World‘s Most 
Powerfull Leadership Principal - How to be a servent leader", a ser lançado nos EUA em outubro 
deste ano e sem data prevista para publicação no Brasil. Ele adiantou um pouco das idéias que 
desenvolve na nova publicação e contou que a liderança servidora pode ser implementada em 
uma empresa em três etapas.  
 
A primeira seria a educação, na qual se aprende os principais conceitos e que foi iniciada por ele 
próprio em "O monge e o executivo". A segunda seria a identificação de deficiências. Nesse caso, 
os membros da equipe apontariam, de maneira anônima, os pontos que eles acreditam que seu 
líder precisa aprimorar. E a terceira, a principal, seria o exercício da liderança servidora. "O 
executivo exporia suas deficiências e apresentaria um plano para superá-las, se comprometendo 
com a equipe a mudar".  
 
Segundo Hunter, os negócios são baseados em relacionamentos com clientes e colaboradores. "Se 
a companhia tiver relacionamentos saudáveis, terá negócios saudáveis. O lucro não deve ser a 
razão da existência de uma organização, assim como respirar não é a razão da existência 
humana, apesar de ser essencial". De acordo com essa idéia, a motivação das pessoas também 
não viria da remuneração.  
 
Para ele, a situação ideal seria a que a companhia oferecesse para o colaborador a oportunidade 
de ser o melhor profissional e ele, por sua vez, contribuiria para o sucesso da organização.  

 



 
Leia Mais 
 
A liderança e a espiritualidade 
 
Em São Paulo, a ELOS - Espiritualidade e Liderança para Organizações Saudáveis - ajuda os 
executivos a colocarem em prática o conceito de liderança servidora. Trata-se de uma iniciativa 
brasileira, que inspirada na World Business Academy, academia de empresários e consultores 
interessados no desenvolvimento e expansão do papel do empresário e executivo em suas 
organizações, representada no Brasil pela Willis Harman House / Antakarana.  
 
"Procuramos desenvolver a liderança em relacionamentos conscientes com as pessoas, com a 
sociedade, com o meio ambiente e com o espírito", conta Fátima Lisboa, coordenadora do curso 
do Programa de Desenvolvimento de Líderes, que dura dois anos e meio. O curso usa a 
aprendizagem compartilhada como principal ferramenta de ensino. Os grupos são mediados por 
facilitadores, que orientam os estudantes, mas não têm  
 
o papel clássico de professor.Uma das principais idéias desse programa é a de analisar as 
situações pelo lado positivo. "Temos o hábito de fazer um diagnóstico do que está errado, do que 
temos de ruim, tanto nas organizações como nas nossas relações pessoais. Estimulamos as 
pessoas a fazerem o inverso e procurem fortalecer ainda mais os pontos positivos", explica 
Fátima. Alguns dos alunos da turma que começou os estudos este ano já sentem o resultado da 
aplicação de tal filosofia.  
 
"Nunca havia falado para meus filhos sobre o talentos que via neles. E depois que decidi fazer isso 
percebi uma mudança em cada um dos dois", lembra a empresária Eliana Sodré, sócia-presidente 
da Forma Informática. Ela também destaca uma nova percepção das outras pessoas a partir da 
prática da liderança servidora. "Hoje percebo que cada um tem seu tempo e um modo de 
compreender as coisas. Por isso não imponho meu modo de trabalhar a meus colaboradores. Em 
alguns casos, faço mais de uma reunião, em dias diferentes, se percebo que a equipe precisa 
disso para executar melhor o trabalho".  
 
"Uma coisa é saber que cada um tem uma reação diante da mesma situação e outra é aceitar e 
saber lidar com isso. Depois de começar a colocar em prática essa idéia entendi muito bem que 
uma pessoa em posição de chefia precisava servir a equipe. Assim, procuro prover minha equipe 
com os recursos, sejam de infra-estrutura, tempo e até apoio psicológico. E quando percebo que 
essa equipe consegue progredir, me sinto realizada", diz Yara Cintra, gerente de divisão da Vivo e 
aluna do ELOS  
 
"Acredito que só há uma forma de aumentar a produtividade das pessoas e é criando um 
ambiente onde elas possam se desenvolver integralmente", diz o diretor de marketing da HP, 
Rubem Duek, e aluno do ELOS.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 ago. 2005, Plano Pessoal, p. C-8. 


