
Profissionais querem ser entendidos por chefes 
 
James Hunter, consultor de empresas e autor de O Monge e o Executivo 
 
O best seller "O Monge e o Executivo" encabeça a lista de livros mais vendidos em vários países, 
inclusive Brasil. Aqui, já são 250 mil exemplares vendidos. Seu autor, o consultor americano 
James Hunter, esteve no Brasil neste mês para uma série de entrevistas e para participar de um 
congresso de liderança, em São Paulo. Sob o sol de inverno do Rio de Janeiro, o sorridente autor 
afirmou que uma nova forma de liderança veio para ficar, como demanda dos novos profissionais 
que chegam ao mercado de trabalho. "Se nosso chefe não me entende, dizem os jovens, este 
trabalho não me serve", afirmou em entrevista ao Jornal do Commercio. 
 
JORNAL DO COMMERCIO - O livro é sobre como a liderança pode ser suavizada ou como pode ser 
mais envolvida com as pessoas? 
 
JAMES HUNTER - Não, não é leve, e isso é um paradoxo. Liderar é servir, e muitos dos melhores 
líderes servidores que conheço são muito duros. Eles são rigorosos sobre sua missão, lucro, 
proposta, caráter, regras da casa, fazer a coisa certa. A diferença está em ter também um lado 
mais leve. Eles sabem que as pessoas precisam ser valorizadas, tratadas com respeito, serem 
ouvidas. Então, os melhores líderes devem estar prontos para ter os dois perfis, chamamos de 
"abraçar e bater". A grande maioria dos líderes, no entanto, tende para um lado ou outro. Você 
tem o gerente duro, que só pensa em trabalho, não pensa nos relacionamentos, dizem que não se 
importam. "Vocês são empregados, não são pagos para pensar", dizem. E você tem também 
aqueles que só pensam em serem felizes, tocar guitarra. A chave é saber como cumprir tarefas 
enquanto relacionamentos são construídos no trabalho. 
 
Mas as empresas estão se preparando para isto? 
 
Liderança é algo que se conquista e isso está se tornando importante nos Estados Unidos, pois os 
jovens estão demandando isso. Uma pesquisa do Instituto Gallup mostrou que dois terços dos 
funcionários que deixam seus empregos, estão, na verdade, deixando seus chefes, seus 
superiores diretos. Essa geração (chamada Geração X) diz: "se meu chefe não me entende, meu 
trabalho não presta pra mim." E as empresas estão aprendendo que bom gerenciamento não é o 
suficiente. Precisamos desenvolver boas lideranças. A empresa pode ensinar as técnicas, e busca 
agora pessoas com espírito de liderança. 
 
Como? 
 
Liderança é influência. É uma forma de inspirar e influenciar pessoas a se comprometerem com a 
missão. As empresas antigamente atuavam com o sistema fordista/taylorista, ou seja, só 
precisavam das mãos do funcionário. Hoje não serve mais. Como inspirar as pessoas? Não é 
porque é um bom gestor, que será um bom líder. Conheço grandes gestores que são péssimos 
líderes, e vice-versa. Presidentes americanos, por exemplo. Ronald Regan foi um péssimo gestor, 
mas um excelente líder, inspirando todos os americanos durante a Guerra Fria, na década de 80. 
Jimmy Carter, ao contrário, era um ótimo gestor, dizem que foi o melhor, mas não conseguia 
inspirar as pessoas. Liderança é inspirar pessoas. 
 
Como será a liderança nas empresas para o século 21? 
 
Está tudo mudando, em direção ao desenvolvimento de um maior entrosamento na equipe de 
trabalho. A diferença entre superiores e subordinados está na divisão de responsabilidades, mas 
há um maior trabalho de grupo, somos todos importantes. Todos podemos ser líderes, pois 
influenciamos pessoas todo dia, com seu trabalho. Então a forma como conduz seu negócio, diz 
sobre seu negócio. Todos tem responsabilidades sobre o time, influenciar fornecedores, 
vendedores, clientes.  



A questão é: somos eficazes ou não? Um bom exemplo é a Southwest Airlines, onde qualquer 
aeromoça, mesmo que esteja no início de carreira, recebe os passageiros dizendo "bem-vindos ao 
meu avião". Veja bem, meu avião. Esta frase influencia toda a experiência naquele dia. Todos tem 
responsabilidades, todos trabalham para fazer essa companhia grande. O conceito é de um grupo 
de líderes trabalhando juntos. 
 
Acredita que existam dois tipos de empresas, seguindo diversas teorias? 
 
Sim e os exemplos são vários. Eu venho de Detroit, onde a maioria das montadoras instaladas ali 
está perdendo terreno por trabalhar a divisão entre líderes e funcionários de forma rígida. Henry 
Ford falou isso: "por que contratar uma pessoa inteira, se só preciso das mãos?" Eles são até 
chamados assim: "mãos contratadas". Não querem que o funcionário pense. Não tínhamos 
competição entre mercados, então essa postura era suficiente. Os chineses possuem um ditado: 
"quando Deus quer nos punir, antes nos dá 30 anos de prosperidade." Nossos 30 anos chegaram 
ao fim. Japoneses e alemães nos ensinaram isso, com sua recuperação depois da Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 ago. 2005, Gerência 


