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Para lidar com gente, a maioria dos executivos não teve formação. 
 
Tem sido motivo de debates calorosos nos cursos de MBA (mestrado) o desafio dos executivos 
para buscar eficácia na gestão de pessoas. Com freqüência surge aquela pergunta que não quer 
calar: “Por que os executivos parecem estar mais bem preparados e dispostos para tratar de 
assuntos técnico-operacionais do que para lidar com gente?”  
 
Aparentemente, desafios que exigem domínio de ciências exatas parecem mais difíceis. Por 
exemplo, alguém se arriscaria a dar uma opinião sobre a solução de uma equação matemática? 
Por mais complexo que seja o problema, a resposta é exata, de fácil verificação e não cabe 
sentimento ou percepção. Contraditoriamente, questões que envolvem relacionamento humano 
aparentam ser mais fáceis.  
 
Por exemplo, quem não tem uma opinião sobre o que deve ou não motivar uma pessoa?  
Nesse caso, há ampla variação de repostas possíveis. A dinâmica predominante do processo não é 
lógica, é psicológica, depende da percepção de cada observador, que varia de acordo com o 
conhecimento, valores e necessidades de cada um.  
 
Ao resolver problemas de tal natureza, o desafio hercúleo do líder consiste basicamente no 
alinhamento de diversas percepções. Impressiona sobremaneira a aversão ao risco dos executivos 
ao decidirem sobre questões de investimento em expansão do negócio, avanços em P&D, novos 
modelos de estrutura financeira, etc. Sobre tais questões costuma-se fazer um “dever de casa” 
acurado antes de se tomar uma posição. Cabe ressaltar que para lidar com tais questões o 
executivo normalmente estuda anos a fio ao longo de sua formação acadêmica, além de contar 
com uma experiência significativa advinda do exercício profissional.  
 
Em condições normais de temperatura e pressão, tais decisões costumam ser bem-sucedidas. Por 
outro lado, as decisões relacionadas à gestão de pessoas parecem não seguir o mesmo padrão. 
Quando, por exemplo, o assunto envolve as conseqüências do bom e do mau desempenho 
individual, administração de conflitos na equipe, reconhecimento, etc, boa parte dos executivos se 
arrisca com uma posição baseada em análise superficial ou se omite.  
 
O mais interessante é que, diferentemente da preparação para enfrentar desafios técnico-
operacionais, para lidar eficazmente com gente a maioria dos executivos não teve formação 
educacional, treinamento ou experiências adequadas. Conseqüentemente, os resultados de tais 
decisões acabam ficando aquém das expectativas, gerando frustração e sentimento de 
impotência. 
 
Prioridades 
 
Não é de causar estranheza que alguns executivos, por se sentirem desconfortáveis para lidar 
com os problemas inerentes às pessoas, acabem priorizando outras “coisas” no campo de atuação 
onde se sentem mais seguros, delegando, ou melhor, abdicando a outros a mais importante 
função do líder, que é cuidar do desenvolvimento do seu pessoal.  
 
O mais interessante é que poucos são capazes de assumir de fato a falta de prioridade que dão à 
gestão de pessoas. Ainda acham que quem deve cuidar delas é a área de RH. Há até aquela 
máxima do executivo que, passando boa parte do dia resolvendo questões de alinhamento 
comportamental da equipe, fica com a sensação que não fez nada, que o dia foi improdutivo, 
quando a execução da estratégia da organização depende fundamentalmente disso.  
 



Torna-se necessária uma reflexão sobre se o conteúdo dos discursos que colocam as pessoas 
como mais importantes corresponde aos fatos.  
 
A atuação eficaz dos líderes está ligada diretamente ao sucesso sustentável das organizações.  
 
Esse sucesso é baseado na preparação e disposição destes para equilibrar o atendimento das 
necessidades das forças que atuam no ambiente organizacional, principalmente a força de 
trabalho. 
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