
A nova liderança
O desafio do novo milênio será formar líderes que sejam inovadores,
que inspirem confiança e nunca percam a perspectiva.
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O papel chave que joga a liderança em toda atividade humana não está restrito
somente à grandes organizações que representam uma estrutura à primeira vista com-
plexa. A perspectiva sistêmica reconhece a família como primeiro componente ou
unidade de organização onde podem detectar-se alguns dos traços que se põem em
jogo nas grandes estruturas: hierarquia, sistema em forma de distribuição são alguns
desses componentes distintos. Inclusive, esse ponto de vista se apoia na crença  que
muitas das atividades e tomadas de posições frente à liderança tem origem muito cedo
no seio familiar.
A análise dessas manifestações também põe a descoberto a importância  que têm a
autoridade e o poder na organização e a capacidade de algumas pessoas de mobilizar
outros indivíduos e convertê-los em seguidores dispostos.

AS COMPETÊNCIAS DE UM LÍDER 
Kevin Kelly, editor da revista Wired, costuma referir-se à importância das relações
como um fator crítico que, inclusive, pode ser considerado mais importante que a tec-
nologia para muitas organizações. De toda forma, a compreensão da liderança esta lig-
ada à percepção pessoal que muitas vezes impede traçar um modelo lógico para anal-
isar este fator. Isso faz com que em torno da problemática da liderança se gere um
intenso debate. No entanto a experiência acumulada através de décadas de entrevistas
a mais de 150 executivos destacados demonstra que é possível identificar um punhado
de características, qualidades e competências que identificam os líderes efetivos e de
destaque em suas organizações de trabalho. Esta tarefa de detectar se vale, ao mesmo
tempo, de entrevistas com o núcleo familiar do líder e também com seu pessoal para
contar com uma visão mais ampla de  como se desenvolve o indivíduo em questão nas
diferentes organizações. Isso se deve, em geral, ao fato de que quando uma pessoa fala
de si mesma só é possível conhecer suas idéias.

A REVOLUÇÃO DA LIDERANÇA
A profunda transformação experimentada pela economia e os negócios durante os últi-
mos vinte anos converteu a liderança em um fator chave, que foi ganhando importân-
cia e significação para as organizações. Alguns estudos identificam no mercado  a mar-
cante ascensão que ocorreu com este valor nos últimos anos. Em um deles, realizado
pela consultoria Andersen Consulting, buscou quantificar a correlação das companhias
de alta performance com a  percepção de liderança que as identifica. A metodologia
estabelecida para esse trabalho determinou uma correlação entre um conjunto de com-
panhias líderes dos Estados Unidos e a evolução dos preços de suas ações.
A lógica desse estudo está em linha com a recente pesquisa realizada pelo Wall Street
Journal segundo a qual 86% dos analistas do diário tomam suas decisões de compra ou
venda com base na reputação do executivo máximo da empresa. Isto significa que o
preço das ações de uma companhia é determinado pelo conhecimento gerado pela
equipe de líderes e os executivos máximos de uma companhia. Outro aspecto signi-
ficativo de liderança pode ser detectado no ranking anual da revista Fortune sobre as
companhias mal administradas. Ainda que não exista um único fator que converta uma
empresa em objeto de admiração, o elemento que estabelece a maior diferença entre
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companhias é indubitavelmente o da liderança.
AS PESSOAS APROVAM O ARTISTA NÃO A SUA PINTURA.
Isto faz com que o papel da liderança seja muito importante para o êxito de qualquer
organização, mesmo que se trate  de um sistema escolar, de voluntários ou  uma
pequena organização de caridade.

IMAGINAÇÃO INFINITA
O outro elemento que se sobressai na hora de estabelecer as causas que catapultaram
o valor liderança, está intimamente entrelaçado com as exigências que promovem a
denominada  nova economia. Ocorre que a profunda transformação  que está experi-
mentando o capitalismo está impulsionando aceleradamente a recolocação do capita l
como chave de êxito. Isso significa, pura e simplesmente, o desaparecimento das bases
t radicionais do êxito, como foi por exemplo o controle dos recursos naturais durante
quase 200 anos.
Para representar esta mutação, Bill Gates apelou a um conceito que poderia ser cata-
logado como novo paradigma: "O único recurso com que contamos na fábrica é a imag-
inação humana". Como corolário desta citação poderia dizer-se que qualquer compan-
hia que não conte com a capacidade de gerar capital intelectual nem sequer poderá
constar na lista telefônica do ano 2003.
A chave do êxito de qualquer organização passará pela capacidade de impor um poder
cerebral, de valorizar o conhecimento e contar com o know-how adequado. Faz só dez
anos, as ações com maior crescimento no mercado das Bolsas correspondiam a empre-
sas dos setores de energia, manufatura e bancário.
Atualmente, as dez ações de maior crescimento nos Estados Unidos representam
empresas que operam no campo da tecnologia da informação. Microsoft, Intel, e SCP
constituem três bons exemplos desta nova realidade que os executivos das grandes
empresas seguem detidamente.

PESSOAS, DÓLARES E IDÉIAS
Um  dos líderes da indústria que melhor parece haver compreendido a mudança de
cenário é Jack Welch, gerente geral da General Electric. À diferença do que se poderia
supor, este executivo sustenta que seu negócio é muito simples.
Welch entende que sua tarefa consiste em ouvir as idéias para difundi-las, expô-las as
pessoas e contrastá-las com os modelos de praxe.
Na prática, este modelo supõe para Welch desenvolver só três atividades dentro da
organização, ainda que se trate de tarefas chave: a seleção de pessoal, a alocação de
recursos e a difusão das idéias-força. Na hora de selecionar o pessoal, Welch escolhe
as melhores pessoas que encontra. Inclusive, se encarrega pessoalmente de entrevis-
tar aos candidatos para os 500 postos principais da General Electric. Não se trata de
uma atividade menor já que passa quase 60% de seu tempo atendendo o ponto crítico
dos recursos humanos.
"Toda destinação de recursos compreende, então, pessoas, dólares e idéias", entende
Welch, para quem qualquer modelo organizacional requer que seus trabalhadores
formem parte de um conjunto para alcançar o êxito.
O executivo da General Electric  também visualiza o campo de interação das idéias
como uma das frentes onde se ganha a batalha do conhecimento e da liderança. O
exemplo a que recorre o executivo da General  Electric é sua visita a uma fábrica da
companhia,  e ao posterior intercâmbio de idéias com um representante do grêmio de
funcionários.
"O delegado sindical poderia me ensinar mais sobre a fábrica do que eu poderia apren-
der. Ele tem tratado com mais fábricas, mais culturas e mais chefes; tem conhecido aos
burocratas mais que qualquer outra pessoa. Deste modo, pode ensinar-me mais que
ninguém. Sempre e quando a gente tenha integridade, o jogo permanece aberto".
Welch considera que o núcleo central da liderança se firma na capacidade de liberar o
potencial cerebral de cada integrante de sua equipe. Há muitas  pessoas que, por não
serem consideradas, deixam seu cérebro do outro lado da  porta de entrada da empre-
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sa. 
A maioria dos estudos indica que se só se libera menos da metade da capacidade cere-
bral dos talentos que existem nas organizações. Um estudo da Universidade da
Pennsylvania verificou que um aumento de 10 por cento na educação redunda em incre-
mento de 8,5 por cento na produtividade. No entanto um aumento similar na inversão
de capital permite alcançar um incremento na produtividade inferior a 4 por cento. 

REINVENÇÃO DIGITAL
A transformação que está atravessando o capitalismo é  tal que não resulta exagerado
afirmar que o mundo dos negócios só tem 10 anos de vida. Faz exatamente uma década
que o Muro de Berlim foi derrubado, símbolo da Guerra Fria que se prolongou durante
40 anos. Em troca, se existe um símbolo de identificação atual esse é a WWW, pela
World Wide Web, a sigla que representa a Internet. A comparação de cenários dá conta
da intensidade da mudança.
Há somente dez anos, quando o Muro atuava como um divisor de hierarquias, talvez
houvesse apenas 400 pessoas que realmente compreendiam o poder da WEB.
Inclusive, há apenas cinco anos não havia praticamente comércio eletrônico enquanto
as cifras atuais e suas projeções são impactantes. Em 1998 se geraram vendas de US$
80 milhões na Web e para 2003 se espera que a cifra de transações on-line ultrapasse
US$ 1,6 bilhões de dólares. As empresas sofreram na própria carne esta transfor-
mação. No começo dos anos 90, a AT&T era um gigante moribundo, enquanto que hoje
é um ator ágil no mundo da informação. A principal operadora da longa distância dos
Estados Unidos está investindo enormes somas de dinheiro, não só em fibra ótica, mas
também em televisão a cabo para combater no campo da telefonia local  e Internet. Só
este ano, as aquisições da AT&T superaram os US$ 150 bilhões. O outro marco da glob-
alização é a irrefreável cadeia de fusões e incorporações. Enquanto que em 1989 as
operações ficaram abaixo dos US$ 300 bilhões, este ano a cifra se multiplicará por dez.
Há dez anos não havia na Harvard Business School  graduados que pensassem em ir
t rabalhar em uma empresa da Internet. Agora, 30% dos graduados estão interessado
neste rumo. Além disso, Amazon era um rio no Brasil, o Amazonas; enquanto hoje
Amazon é um verbo: a compra de um livro na Web já foi batizada de "amazonear".
Atualmente os presidentes das empresas estão preocupados em conservar seus mel-
hores talentos, em adotar as novas tecnologias para os canais de distribuição e em
ficar sem negócios. Outros fantasmas são a supercapacidade, a hipercompetência e os
competidores que ainda não saíram a campo ainda que possam lançar uma nova apli-
cação que em pouco tempo varrerá com tudo o que é conhecido no mercado. 
Enquanto há dez anos a maioria dos altos executivos lia o livro de Tom Peters, Em busca
da excelência, a referência atual é Só os paranóicos sobrevivem, o livro com o qual Andy
Groove, ex CEO da Intel, descreve os tempos que correm no negócio da tecnologia. 

A DOIS ANOS DO FRACASSO 
A velocidade da mudança é tal que nenhuma organização está atualmente em
condições de assegurar sua liderança, nem sequer por pouco tempo. Não por casuali-
dade, Bill Gates, que iniciou seu império do software em uma garagem, sabe que o peri-
go está na virada da esquina: "Estamos a só dois anos do  fracasso. Não sabemos quem
surgirá com algum novo invento que nos deixará sem trabalho". Em agosto passado,
sete das dez principais empresas segundo seu valor de mercado correspondiam à área
de tecnologia da informação e apenas três da lista representavam outros setores: um
banco, a companhia de petróleo Exxon e uma companhia farmacêutica. 
Recentemente o índice Dow Jones deixou de fora três empresas para agregar outras.
Entre as novas figuram Microsoft, Intel e SBC Communications. As que ficaram são:
uma petrolífera, Chevron, uma varejista, Sears e uma companhia manufatureira, Union
Carbide. A chave da vantagem competitiva para o ano 2000 e para o futuro será a
capacidade da liderança para criar o desenho organizacional e a arquitetura social que
permita gerar capital intelectual.
A liderança deixou de centrar-se na produção de bens e serviços de forma eficiente. A
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tarefa mais importante para o líder será reunir pessoas e desenvolver as relações para
criar uma comunidade que produza riqueza.

AS COMPETÊNCIAS DE UM LÍDER 
Há quatro fatores que se destacam na hora de identificar uma liderança exemplar e que
costumam ser uma demanda permanente tanto dos profissionais quanto do cliente.

1)  Significado e direção
2)  Confiança
3)  Otimismo
4)  Busca de resultados

Estes fatores se articulam propositadamente, um elemento que por sua vez consta de
três aspectos: paixão, perspectiva e significado. A palavra paixão é interessante
porque se analisarmos sua origem, provem da palavra sofrer. Refere-se basicamente ao
sofrimento e à paixão de Jesus. Os grandes líderes têm esse compromisso.
A paixão é intensidade e esta última fixa a atenção. Kevin Kelly costuma referir-se à
dificuldade que é captar a atenção das pessoas. Jack Welch, por exemplo, não será
recordado por sua excelente estratégia comercial que, certamente foi brilhante. Em
1982 a estratégia comercial da GE buscava que todas as suas divisões deveriam ocupar
o primeiro ou o segundo lugar em cada um dos ramos em que participavam.
Do contrário, deveriam ser vendidas ou eliminadas. Esta estratégia foi brilhante mas
não representa o verdadeiro legado de Welch que será recordado por sua capacidade de
mobilizar, motivar, energizar e animar a centenas de milhares de pessoas em uma
ampla carteira de negócios.
Michael Armstrong, o relativamente novo presidente da AT&T que tem revitalizado a
empresa de telecomunicações, diz que seu dia favorito é a segunda-feira porque adora
ir trabalhar. Na placa de seu carro teria que ser lido TGIM (sigla em inglês de Thanks
God It's Monday). Para Armstrong o trabalho deveria ser mais divertido que o tempo de
lazer. O novo gerente geral da Ford Motor Co., Jack Nasser, afirma que a paixão gera
energia e a motivação indispensável de qualquer empresa.
Paixão pela empresa significa desfrutar dos malabarismos a que se deve apelar muitas
vezes para as demandas que exige o mercado. Um exemplo disto é como se fabrica  o
melhor automóvel ou caminhão ao  menor custo possível. Focalizar-se só nas carac-
terísticas de um produto é tão inapropriado como analisar unicamente seu custo. Estes
são os desafios que fazem que o trabalho seja interessante e requerem líderes cria-
tivos. Nasser utiliza a paixão como uma das palavras chave, porque gera a energia e a
motivação indispensáveis para o crescimento. Não há um só líder que não aceite este
sentido da paixão.
O segundo aspecto do propósito é a perspectiva, elemento que vai junto com a anteci-
pação. Na década dos 20 a Motorola, uma empresa que então era recém fundada, detec-
tou que se estavam dando dois novos e importantes fenômenos: havia nascido o rádio
como nova forma de comunicação e, ao mesmo tempo, os automóveis começavam a ser
acessíveis para todo o público.
Talvez a idéia resulte óbvia atualmente contudo o desafio implicava colocar um rádio
dentro de um automóvel e chama-lo Motorola. Todas as idéias brilhantes soam óbvias
depois de haverem sido implementadas. Depois de haver começado a Segunda Guerra
Mundial, a Motorola se perguntou qual era o problema mais importante que se apre-
sentava em um combate. A resposta também era óbvia: a comunicação. Isto a levou a
inventar o primeiro rádio intercomunicador portátil, o walkie-talkie que, mesmo sendo
muito primitivo estava muito a frente da curva. 
O  jogador de hóquei Wayne Gretzky que acaba de aposentar-se este ano, disse algo
muito profundo: "o importante não é onde está o pato (ou o benefício econômico), mas
sim onde vai estar o pato". 

IMPÉRIO DO EFÊMERO
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Frente  a acelerada transformação do mercado e dos negócios, resulta imprescindível
delimitar a incerteza. Roberto Goizueta, o grande líder de negócios que conduziu a
Coca- Cola quase duas décadas e faleceu o ano passado, disse em 1992, uma frase que
também se converteu em um marco da antecipação: " Se realmente temos que ter êxito
na década de 1990 e também depois, teremos que perturbar o presente".
Essa sentença se associa ao conceito de capitalismo como paraíso da destruição criati-
va a qual se referem alguns economistas. Esta é a perspectiva que devem adotar os
executivos de negócios e que, muitas vezes começa a falhar quando o núcleo gerencial
não sebe o que está acontecendo em sua própria indústria.
A lista de executivos que fracassaram inclui ao ex- gerente geral da Compaq, que
aparentemente não estava navegando nas páginas  Web de seus próprios competidores
comendo seu mercado de maneira opressora. Desta forma e depois de nove anos de
êxito foi despedido por Ben Rosen,  o presidente da Compaq.
O que acontece muitas vezes como os executivos número um cheios de êxito é que esse
estado começa ser percebido como um hábito. E, o mais perigoso, é que o hábito do
êxito frente ao entorno.
Ben Rosen da Compaq publicou uma carta muito  interessante no Wall Street Journal
para despedir a seu gerente geral. Ao se ler o texto o  que pode ser apreciado é que hoje
resulta indispensável contar com capacidade organizacional para operar na velocidade
da Internet, satisfazendo rapidamente as necessidades de todo cliente e manter-se
muito a frente do mercado em todo momento. Indiretamente, Rosen estava dizendo que
em algum momento seu ex- gerente geral não estava cumprindo com esse preceito.
Claro que não é sempre fácil adiantar-se aos acontecimentos.
Atualmente, a pergunta chave é: você está aprendendo na mesma velocidade em que o
mundo está mudando? Uma pergunta mais ousada seria: você está aprendendo mais
rápido que muda o mundo?
Quando se analisa o comportamento dos altos executivos que falham , que se vêem
fora dos trilhos , que chegam a uma encruzilhada, que se  vêem deixados de lados,
quase sempre ocorre que perdem a perspectiva do que está acontecendo  de  complica-
do e horroroso em torno de seus respectivos negócios. Precisamente, ter perspectiva é
outra maneira de permanecer um  passo a frente do jogo.
No entanto, a maioria das organizações carece de tempo suficiente para reflexão, para
repensar o que está acontecendo em seu próprio entorno empresarial. È assombroso
que as organizações e as pessoas que as compõe não contem  com uma estrutura
desenhada para a reflexão. È fundamental localizar-se um passo mais a frente e ter
alguma perspectiva sobre aquilo que está acontecendo, sobre tudo quando os cenários
de negócios se tornam cada dia mais complicados.

O PODER DO SIGNIFICADO
O terceiro aspecto do pressuposto é o significado. Quase todas  as empresas contam
com declarações que se referem a visão com que conseguem publicar-se e representar-
se em cartões plastificados com os valores e a idéia corporativa sobre esse aspecto. O
problema é que muitas vezes essas  declarações são esquecidas ou geram cinismo.
Ocorre que a  discrepância, a brecha entre a declaração da visão (a retórica) e realidade
do trabalho é tão grande que não tem nenhuma conexão com o significado.
O que se pretende em relação ao trabalho é que toda organização possa sentir-se sig-
nificativa. È dizer, que se perceba a existência de algum propósito de trabalho que vá
mais além das pessoa. Isto supõe que o meio sinta que está realizando um trabalho
que gera uma diferenças. Este valor não só corresponde ao âmbito empresarial mais
sim que é próprio de qualquer tipo de organização. No âmbito docente, por exemplo,
existem educadores que na realidade esqueceram que ensinar é uma profissão nobre.
Muitas vezes as pessoas ao sentar-se em alguma sala universitária se perguntariam:
não seria este um excelente lugar para trabalhar se não houvesse somente estu-
dantes? O propósito da universidade é poder atender aos estudantes, e ensinar. Com
tudo quando se esquece o propósito, o significado, é aí que começam a impor-se a inér-
cia e a burocracia. Esse precisamente, a partir do qual começa o fracasso.
Em contra partida, os líderes exemplares conseguem recordar ao seu pessoal aquilo
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que é importante. Um bom caso que ilustra esta premissa é o de J. Scully. Este execu-
tivo foi recrutado em 1984 pela Apple, que então era uma pequena empresa que dava
seus primeiros passos. Scully ocupava uma posição invejável no mundo dos negócios
da Pepsi Cola . Por seu bom desempenho, somado ao fato de estar casado com a filha
do presidente da empresa, não sem razão que iria direto converter-se em titular da
companhia em futuro próximo.
No entanto, ele esbarrou com essa pequena companhia situada ao oeste da Califórnia
e se foi da Pepsi Cola. Scully formou um pequeno grupo de pessoas que encarnou a
missão divina se salvar a Apple. A Steve Jobs, fundador da Apple, lhe fazia falta um
executivo ortodoxo, uma pessoa respeitável que pudesse vender-lhe a  América corpo-
rativa e, por esse motivo elegeu a Scully da Pepsi Cola.
Scully recorda que sua primeira reação quando foi tentado para deixar a companhia de
refrigerante foi: "Não posso deixar a Pepsi  por uma companhia assim. A Apple é ape-
nas uma empresa caseira, de garagem." No entanto lembra que foi muito difícil dizer
não a Steve Jobs: "Olhou-me fixamente e me perguntou se eu queria vender água açu-
carada o resto da minha vida ou se preferia ir com ele mudar o mundo'', recorda Scully.
Scully ficou pensando o que estaria perdendo se não aceita-se .
Para a  jovem equipe de Mac, com uma idade em torno de 21 anos, esta era a tarefa mais
apaixonante de suas vidas. Atualmente, as pessoas que integraram essa equipe recor-
dam que trabalhar na Apple nesta época era realmente estar em família. Estavam
unidos pelo vinculo de tratar de fazer algo incrível com a Mac.
Scully queria que a Mac revolucionasse o mercado de PCs, com tudo foi Jobs quem
definiu a percepção. Realmente a máquina tinha que funcionar perfeitamente ao ligá-
la pela primeira vez. Jobs perguntou a equipe se sabiam a quantidade de milhões de
pessoas  que iriam comprar a máquina. "Imaginemos que vocês possam conseguir que
ligue cinco segundos mais rápido. São como quinze vidas se os multiplicarmos pelos
milhões de compradores. Com cinco segundos a menos estaremos economizando como
cinqüenta vidas em tempo", dramatizou Jobs assim conseguiu que a ligação fosse mais
rápida.

CONFIANÇA
O segundo ponto determinante mencionado mais a cima corresponde à confiança. A
capacidade de gerar  confiança sustentada resulta muito difícil para os líderes de hoje
em dia. Em grande parte, isso de deve a que
o contrato social do emprego, sobre tudo nos Estados Unidos , mudou drasticamente. 
Um banqueiro aposentado de 90 anos, muito ativo e com uma boa carreira em seu
histórico, disse faz algum tempo que nunca contrataria ninguém que houvesse tido
mais de três empregos. Em sua visão, alguém que tivesse tido mais de três empregos
era incompetente ou desleal.
Na atualidade, muita gente combina uma carreira de trabalho depois de haver passado
por mais de três trabalhos distintos sem ser nem incompetente nem desleal. Faz
alguns anos, em 1994 um escrito à mão no quadro de avisos de uma empresa, que por
alguma razão óbvia  não estava assinado, refletia um ponto interessante a respeito da
mudança operada no contrato social."
Não podemos dizer quanto seguiremos no negócio, não podemos prometer-lhe que não
nos comprará outra empresa, não podemos prometer-lhe que haverá emprego até a
aposentadoria, não podemos prometer-lhe que haverá fundos para sua aposentadoria,
não podemos esperar sua inquebrantável lealdade e não estamos seguros de que  tam-
bém a queremos", rezava esta declaração que, em poucas linhas, relatava muito acer-
ca do que representavam atualmente os Estados Unidos como lugar de trabalho.
Algumas datas são ilustrativas: em 1985, aproximadamente 25% da força de trabalho
se viu reduzida, despedida ou transferida para outros postos de trabalho. Em 1988,
quase quatro pessoas a cada dez mudaram de posto de trabalho. Em 1992, se incre-
mentou ainda mais o número de pessoas que mudaram de um posto de trabalho de
igual ou melhor hierarquia e remuneração. É dizer, que na década dos 90 muita gente
abandonou voluntariamente seu trabalho para tomar outro o que acelerou a taxa de
rotatividade. A Apple Computers tem uma afirmação interessante: "Não estamos inter-
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essados em empregá-los durante toda a vida. É uma oportunidade para ambas as
partes que provavelmente será finita. Quer dizer, as organizações que montam seus
negócios, também desmontam", sustenta a empresa de informática. Este modelo, evi-
dentemente, está muito longe daquele que apresentavam as organizações tradi-
cionais.
A pergunta é, então, como fazer para que uma organização consiga criar um espírito de
confiança? Um ponto importante é que se necessitam chefes que se ocupem de algo
mais que a visão do dia. Os líderes devem ter muito cuidado, empatia, e colocar-se à
parte do pessoal. Sobre esse aspecto resulta indispensável contar com líderes com os
quais toda a organização possa ser sincera.
Jack Welch contou que teve que enfrentar um sério problema que envolveu uma cifra
superior a US$ 600 milhões. Concretamente, a General Electric perdeu esta cifra na
unidade que fabrica geladeiras porque havia uma deficiência com o compressor.
Os trabalhadores que armavam o compressor já sabiam do problema, contudo não havi-
am chegado a resolvê-lo. Isto demonstra a importância que tem a sinceridade em todas
as organizações.
Em outras investigações se tem encontrado algumas coisa notáveis. Sete de cada dez
pessoas não queriam falar com seus chefes, ainda que sentissem que seu superior
estava cometendo um erro que poderia arrastá-los junto com a companhia na direção
de um grave problema. Geralmente os estadounidenses se orgulham de ser honestos,
sinceros e diretos. No entanto, esta atitude se dilui muitas vezes em situações onde o
pessoal sente que o chefe está cometendo um erro.
A televisão, por exemplo, faz com que o desonesto fique muito exposto diante das pes-
soas. Inclusive há quem sustente que  as pessoas têm uma sensação inata para poder
detectar a desonestidade. O mais lógico seria supor que a confiança se estrutura sobre
três pilares que a motivam.
O primeiro componente básico está na ambição e o impulso, que são qualidades essen-
ciais para qualquer executivo sênior. O segundo aspecto é a competência. Para um
executivo tudo parece mais fácil quando tem a sensação de ser expert na área de sua
incumbência ou na linha de negócios em que incursione.
O terceiro item abarca a autenticidade e a integridade. Supõe que os líderes conheçam
a diferença entre o que está bem e o que está mal. Que tenham uma bússola moral.
Uma pessoa com ambição descontrolada, sem limite algum, pode esconder um ditador.
Existe no mundo dos negócios "tiranos" empresários com perfis parecidos com o de
Adolf Hitler, Josef Stalin ou Mao Zedong.
Ninguém gosta de cair exatamente no molde dessa categoria. Outro perfil diferenciado
é o do tecnocrata, uma espécie de vulcão que só calcula números. Este é o caso de um
ex-gerente da ITT que simplesmente levou sua empresa à ruína porque a única variáv-
el que considerava eram os números. Sem a sensação de organização, os números não
têm sentido porque a liderança é algo muito conectado com as relações. Isto fez  com
que a ITT tivesse que ser resgatada por causa da voracidade numérica de um tecnocra-
ta.
Também se deve considerar a idéia de tenacidade, de que as coisas vão funcionar bem
e que se pode investir nas circunstâncias da vida.
Todo líder exemplar deveria contar com essa percepção positiva do resultado. Os norte-
americanos tendem a ser bastante otimistas, mas também se registra o fato de que os
executivos pensam mais nas possibilidades do que nos problemas.
Um caso interessante é o de uma pessoa que depois de obter o Prêmio Nobel, recon-
heceu haver passado grande parte de sua vida na busca desse prêmio.
Essa pessoa tinha a sensação de que tudo aquilo quetentava fazer apontava sempre a
ganhar o Nobel. Na realidade os bons líderes são muitos otimistas com relação ao
futuro. Tal é o caso de Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial: sua figu-
ra se converteu em um símbolo do mundo livre que pelejava contra as potências do
Eixo.
Franklin D. Roosevelt, em seu primeiro discurso ante o congresso disse: " A única coisa
que devemos temer é o temor". Por sua parte, Bill Clinton, quando obteve sua eleição
presidencial em 1996 falou de construir uma ponte em direção ao futuro. Seu adver-
sário, Bob Dole havia se referido em troca a  Segunda Guerra Mundial, uma vez que era
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um veterano combatente e herói de guerra. Outro caso interessante é o do reverendo
Martin Luther King Jr., que tinha o seguinte lema: "Haveremos de prevalecer algum
dia".

NÃO HÁ LIDERANÇA SEM RESULTADOS
Pode-se contar com todas as condições mencionadas anteriormente, contudo sem os
resultados nada garante a liderança. A idéia é que os líderes são visionários, enquan-
to que aos gerentes só lhes interessa controlar, planificar e realizar informes finan-
ceiros.
Embora esta dicotomia tenha se mantido firme durante muito tempo,  atualmente pode
ser considerada falsa. Os grandes líderes não são nem uma coisa nem outra: um
grande visionário retirado da realidade será como um poeta que vive em um ponto
remoto. Jack Welch disse uma vez algo  muito interessante: quantas vezes nos have-
mos dito: "Oxalá houvesse esperado seis vezes mais". No entanto, as coisas tem que
ser feitas, tolerar os resultados e seguir adiante. Dessa maneira se avança. No mundo
atual se devem tomar ações muito duras às vezes com informações imperfeitas.
Quando Michael Armstrong investiu tantos milhões de dólares na televisão a cabo,
acaso não assumiu um grande risco? É claro que sim, contudo ele sentiu, dado a cres-
cente competência das Baby Bells, que deveria entrar no negócio de cabo. Foi uma
decisão sobre dados imperfeitos. No entanto os líderes tem que mostrar esse tipo de
resolução e compromisso com a ação. Welch costuma afirmar que mede os resultados
da companhia que dirige com três fatores: a satisfação dos clientes, a satisfação dos
empregados e o fluxo de caixa.
Com esses três elementos bem manejados pretende que a empresa ganhe.
Não resulta exagerado uma vez que com a satisfação do cliente se ganha em partici-
pação enquanto que com a satisfação dos empregados se obtém produtividade e, se
existe fluxo de caixa o sistema funciona.

A INVERSÃO NA LIDERANÇA
A forma como o mundo dos negócios aprende sobre a liderança e como podem fazer as
organizações para criar seus líderes é algo extremamente complexo. Não se aprende o
suficiente através de livros ou conferências. Mais que isso, se aprende através da
experiência direta. De fato ao pesquisar  junto aos executivos  e perguntar-lhes  quais
foram os acontecimentos que os ajudaram no seu desenvolvimento como líderes,
nunca deixaram de fazer referencia a um livro que tenham lido ou a alguma conferen-
cia que tenham participado. A liderança pode ser aprendida nas organizações apenas
através do exemplo. Dito de outra maneira, para ter um programa que obtenha êxito de
desenvolvimento da liderança  há que  estar muito bem claro  e definido o que vem a ser
especificamente a liderança. É dizer, confeccionar uma lista dos dez elementos que vão
proporcionar confiança e significado. Logo , se gera um questionário e se enumeram
estes comportamentos especificamente. No questionário existem três perguntas:

1)  Sua organização premia determinado comportamento?
2)  Castiga este comportamento?
3)  Ignora este comportamento?

Primeiramente a liderança deve dar-se basicamente dentro da organização e  deve-se
ter  bem claro o que é a liderança efetiva. Em segundo lugar, resulta importante estar
seguro de que seja premiado .Em  terceiro lugar,  há que certificar-se  de que toda orga-
nização esteja  alinhada. Isto se deve ao fato de que existem dois elementos que se ref-
erem  à efetividade organizacional, independentemente da liderança , mas que estão
estreitamente relacionadas. A organização deve estar  alinhada na direção do nível
inferior. Além do mais, deve ser de adaptação, porque uma organização alinhada que
não tem capacidade de adaptação atua como um exercito. Porém uma organização que
tem capacidade de adaptação sem alinhamento é como o caos. Ao trabalhar com os
executivos tenho que dizer-lhes que devem estar seguros de quais  são os comporta-
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mentos que se premiam e que desçam  a todos os níveis da organização. Minha con-
clusão é que a capacidade da liderança é uma função  da  própria qualidade da  lider-
ança.
Em  outras palavras, se  temos fortes líderes  a  principio, eles proporcionam atitudes
e um entorno  onde se desenvolve a liderança . Este é um dos curiosos paradoxos  do
êxito  e do fracasso: o fracasso leva a mais fracasso  e o êxito a mais  êxito .
Há uma terceira parte da economia que seria o que se pode chamar de estruturas buro-
cráticas. Por exemplo, as organizações governamentais. Recentemente, em Hong
Kong, o governo analisou as capacidades de liderança do setor público. Vários ger-
entes se queixavam: "Eu não sou realmente um líder. Estou a cargo de tudo porque o
recebo desde cima. Desta forma, se me dizem que corte o pessoal devo faze-lo, porque
todas as ordens vem de cima."
A pergunta é: se procura-se contar com organizações mais efetivas, como se faz para
que uma pessoa com influência na organização ou um líder se veja  esmagado pela
burocracia? A burocracia oprime as vezes estas habilidades críticas.
Para liberar a potencialidade de uma nova liderança as grandes burocracias que amor-
daçam a inovação, devem mudar e devem ocorrer duas coisas:

11-- AA  aammeeaaççaa  ddooss  ccoommppeettiiddoorreess,,  qquuee  ssããoo  mmaaiiss  áággeeiiss,,  ppooddee  sseerr  uumm  bboomm  mmooddeelloo  ppaarraa  aa
oorrggaanniizzaaççããoo..  SSee  aa  ppeessssooaa  éé  ddeemmaassiiaaddaammeennttee  aarrrrooggaannttee  ccoommoo  ppaarraa  eessccuuttaarr,,  eemm  úúllttii--
mmaa  eessttâânncciiaa  oo  mmeerrccaaddoo  oo  eelliimmiinnaa..

22-- NNoo  mmuunnddoo  ddee  hhoojjee  aass  bbuurrooccrraacciiaass  ddeessttee  eessttiilloo  vvããoo  ppeerrddeerr  aa  ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  aattrraaiirr
ggeennttee  eexxcceelleennttee..    EEnnttããoo  ppoorr  qquuee  uummaa  ppeessssooaa  ddeevveerriiaa  iirr  ttrraabbaallhhaarr  ppaarraa  uummaa  oorrggaannii--
zzaaççããoo  oonnddee  ppooddee  ssoommeennttee  uuttiilliizzaarr  1100  ppoorr  cceennttoo  ddee  ssuuaa  ccaappaacciiddaaddee??  OO  mmeerrccaaddoo  ffoorrmmaa
ppaarrttee  ddaa  rreessppoossttaa,,  ee  ttaallvveezz  ppooddee  sseerr  ttaammbbéémm  qquuee  aass  ddiirreettoorriiaass  eesstteejjaamm    tteennddoo  mmeemm--
bbrrooss  ccaaddaa  vveezz  mmaaiiss  iimmppaacciieennttee,,  qquuaannddoo  nnããoo  hháá  rreessuullttaaddooss  eexxcceelleenntteess..

De fato os executivos de hoje ( nos Estados Unidos houve um estudo recente sobre
isso) dizem que tem uns 30 por cento mais de probabilidade de eliminar um executivo
que não se desempenha bem.
O problema na situação do governo é mais difícil, porque ali não há um mercado claro
com tudo, de toda forma, o cliente tem cada vez um papel mais importante. No  gover-
no dos Estados Unidos já houveram algumas tentativas  para tratar de incorporar este
princípio empresarial. De qualquer forma, e ainda que se veja uma luz no fim do túnel,
segue havendo um setor púbico com uma organização governamental que possui um
território limitado no que se refere a estes temas.

COMO MEDIR O FRACASSO
Um ponto importante na hora de analisar as características de todo líder é sua relação
com o fracasso. Com relação a este tema existem duas visões que se confrontam: uma
atribui todo o peso do fracasso ao líder, enquanto que a outra procura analisar os com-
ponentes que geraram o fracasso para detectar se existem certos mecanismos
intrínsecos que o caracterizam.
A certos aspectos negativos, como não poder confiar, não poder gerar confiança ou não
proporcionar um rumo e  um  significado. No entanto existem dois elementos que se
repetem em quase todos os fracassos:

No primeiro se combina a falta de perspectiva, com a arrogância, e o não saber escu-
tar.

O segundo componente se caracteriza por uma falta básica de inteligência emo-
cional ou interpessoal.

Quando ambos elementos se apresentam de forma conjunta praticamente são um pre-
nuncio do fim do executivo neste mundo. John Scully  da Apple  é um caso paradig-
mático de fracasso. A estranha ironia era que  Scully  foi quem impulsionou o fracasso
de Jobs,  que então era percebido como uma pessoa  com qualidades carismáticas que,



Por Edward Bono

A nova liderança � 10/ 1 0

aparentemente,  não eram aquelas que a organização precisava. Logo Scully se foi  e
Jobs voltou, ele agora é novamente um herói , porque a Apple  deu a volta por cima.
A pergunta em questão é se existe um elemento de ordem pessoal, de atitude ou  rari-
dade individual que em alguns casos se faz especial. E, além do que , se esse elemen-
to pode converter-se em uma fortaleza em um determinado caso e em outro em uma
debilidade. Algumas pessoas apresentam certas particularidades, manias muito
sérias, que lhes permitem acreditar seriamente que vão liderar uma mudança no uni-
verso. Jobs dizia: " Vamos ser excelentes de forma aloucada, insana ". As vezes se fala
também de ter um projeto espiritual.
Se contamos com boas ações ,se existe o convencimento  de que se esta indo em busca
de mudar o mundo, se realmente se tem  uma idéia  do significado, essas manias podem
ser deixadas de lado. As vezes, as singularidades são uma vantagem  e outras  uma
desvantagem. A pessoa deve seguir  sendo lembrada ,isso é o importante. Um bom
exemplo que pode ser citado  é o caso dos dois  co-presidentes do Citicorp. São total-
mente diferentes deste ponto de vista. Um deles é cerebral, intelectual, distante;  o
outro é cálido e muito pessoal.
A química não parece demasiadamente boa na superfície, no entanto uma coisa  que
devemos recordar é o futuro  do Citicorp e seus objetivos. Evidentemente, ambos  se
lembram mutuamente esta premissa  de forma permanente apesar das diferenças.
Visto desde o caso particular destas duas pessoas, nenhuma delas esta gerando um
conflito político porque ambas mantém  sua visão fixa na meta e não nas singulari-
dades de um ou de outro uma vez que os dois sabem que são imperfeitos. Se seguem
seu modelo original, de criar significados, confiança, esperança e resultados , a divisão
política tende a diminuir-se, em alguma medida. 
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