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O executivo tem que conhecer o mercado e estar próximo dos clientes e da equipe. Liderar é a 
principal atribuição e talvez o maior desafio dos executivos. O conceito clássico de que liderar é 
influenciar positivamente as pessoas e levá-las a atingir os objetivos da companhia é conhecido 
de todos. O que ainda se procura são maneiras de colocá-lo em prática. É nessa linha que Luis 
Paulo Luppa, empresário e autor do best-seller "O Vendedor Pit Bull", lança, pela Editora 
Landscape, seu mais novo título: "A Essência da Liderança de Resultados." O objetivo de Luppa é 
mostrar a aplicação do conceito de liderança definido por James C. Hunter em "O Monge e o 
Executivo", Editora Sextante, um dos livros sobre liderança mais vendidos em todo o mundo.  
 
Luppa chama de liderança de resultados aquela que coloca em prática as teorias. "O líder de 
resultados faz acontecer com pessoas e processos", diz. Para ele, ótimos gerentes podem ser 
péssimos líderes.  
 
"Planejar, organizar, administrar, resolver problemas, controlar e informar é muito, mas muito 
diferente de inspirar e influenciar", afirma.  
 
Para isso, Luppa recomenda que, antes de mais nada, o executivo conheça profundamente o 
mercado. Além disso, é preciso estar próximo dos clientes e da equipe. "Praticar liderança é estar 
no epicentro constantemente. Se envolver em tudo e com todos, sempre", comenta.  
 
De acordo com o autor, a construção de uma equipe que efetivamente faz acontecer é a essência 
da liderança de resultado. Para Luppa, o relacionamento está acima de tudo e de todos. Afinal, 
como liderar sem cooperação? "Os líderes que conseguem atingir seus resultados, construindo 
equipes fortes para atuar num mercado altamente competitivo, são aqueles que avaliam os 
problemas e buscam oportunidades visando identificar alguma parte do todo, que com certeza 
pode e deve ser positiva", diz.  
 
A postura positivista é defendida pelo autor em toda a obra. "O líder de resultados só pensa no 
problema como uma chance de superar mais um obstáculo e continuar em busca dos objetivos", 
afirma em trecho do livro. "É alguém que exala confiança, freia qualquer processo para ouvir com 
extrema atenção novas idéias e para cada uma delas estabelece uma forma de avaliação."  
 
Mozart Pereira dos Santos, diretor-executivo da Fundação Dom Cabral e coordenador do Núcleo 
de Desenvolvimento de Liderança, diz acreditar que o resultado é uma conseqüência da liderança 
efetiva. "Uma liderança é efetiva quando ela de fato agrega um tipo de valor para quem está 
envolvido no negócio e para a empresa no sentido de fazê-la avançar. Esse é o grande sentido da 
liderança", declara.  
 
Santos aponta para três dimensões que devem ser levadas em consideração para o exercício 
efetivo da liderança. A dimensão social, a da organização e a pessoal, tanto individual quanto da 
equipe. Segundo ele, a efetividade da liderança decorre da articulação dessas três dimensões no 
mesmo hábito.  
 
"Alguém que pensa apenas em si e age por interesse próprio já quebrou o princípio maior da 
liderança. Faz o mesmo quem só pensa no entorno e esquece dos interesses e propósitos da 
organização ou os seus próprios", explica. "A efetividade da liderança depende da capacidade de 
ler o ambiente e decidir como agir, articulando essas três dimensões", ressalta Santos.  
 
O professor alerta, no entanto, que mesmo sendo um líder efetivo, o executivo pode não atingir 
os resultados. Isso porque eles não dependem exclusivamente do seu trabalho, estão sujeitos às 
mudanças do mercado. "Ele pode ter 70%, 80% ou até 100% de certeza em relação a um 
posicionamento. Mas, de um dia para o outro, pode passar a ter apenas 30%", exemplifica.  



 
Luppa defende que os grandes líderes têm criatividade para superar dificuldades. Enxergam fora 
do círculo e dedicam tempo na busca de saídas diferenciadas. "O líder de resultados precisa 
assumir riscos."  
 
Os líderes de resultado, de acordo com Luppa, seriam pessoas comuns com uma extraordinária 
dose de determinação. São empreendedores, executivos, cidadãos, têm uma causa maior, um 
incrível sentido de missão em tudo o que fazem e não têm como objetivo central apenas cumprir 
direitinho as suas tarefas.O autor afirma que o líder de resultados tem que: oferecer todo suporte 
possível e necessário; efetivamente capacitar as pessoas; gerar um ambiente criativo; assegurar 
a fidelidade das informações (compreensão total da comunicação); prever problemas; aumentar a 
tolerância ao estresse; incentivar a postura de correr riscos; tornar o ambiente seguro para que 
todos aprendam com os erros; dar uma atenção especial, principalmente, àqueles que discordam; 
ser positivo e também bem-humorado.  
 
Com tantas regras a seguir, a tarefa de liderar pode parecer impossível de ser realizada sem 
deslizes. De fato, isso é verdade. O professor da Fundação Dom Cabral e o autor de "A Essência 
da Liderança de Resultados" admitem que o líder está arriscado a errar. "O conhecimento que o 
líder tem de si mesmo, da organização em que atua e da sociedade em que vive, e, sobretudo, a 
consciência de que existe um limite nessas três dimensões, são importantes para a eficiência da 
liderança. Líder não é tudo e não sabe tudo", diz Santos, da Fundação Dom Cabral.  
 
Como uma recomendação final, podemos extrair do novo livro de Luppa a indicação do uso de 
algumas ferramentas disponíveis que não custam absolutamente nada e fazem toda a diferença: 
disciplina, atitude, conhecimento, motivação, foco e força de trabalho.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 fev. 2006, Plano Pessoal.  


