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Uma verdadeira prática de liderança se demonstra
mais autenticamente em cada momento, impossível
de ser reproduzida para fins de análise. Liderança é
um ato de coragem. Exige iniciativa e componentes
que não podem ser falseados - trabalho árduo,
integridade e credibilidade. Esses traços
transcendem as teorias passageiras e são o solo
onde a verdadeira liderança cria raízes.

Na Fordham Graduate School of Business
Leadership Forum, estudamos grandes líderes, e
com base nesses estudos, criamos um modelo de
liderança - um esquema composto de seis Ps -
propósito, pessoal, paixão, performance,
persistência e paranóia.

1. Propósito. O verdadeiro líder sabe o que quer e
tem a flexibilidade, a coragem e a sabedoria para
buscar com determinação inabalável. Quem tem o
leme nas mãos sabe que ensina propósito o tempo
todo - modelo de liderança. Esse tipo de chefe
compreende o poder que tem e o utiliza com
sabedoria. Aproveita a tribuna de que dispõe para
inspirar e educar. O grande líder se apega a sua
visão e apóia nela sua reputação. O filósofo alemão
Nietzsche disse: "Sabendo por quê, conseguimos
descobrir como." Um propósito bem delineado leva
um conceito ao sucesso, por mais difícil que seja sua
execução. Quando um líder fala em propósito, está
se referindo a suas razões mais profundas para
fazer o que faz.

2. Pessoal. Grandes líderes se rodeiam de gente
melhor que eles. Procuram os candidatos mais
capacitados em suas respectivas áreas. Líderes
com credibilidade cultivam umespaço para o debate
e o diálogo franco. Esperam que aqueles que se
reportam diretamente a eles digam "não" quando é a
resposta certa. Só o líder inseguro se cerca de
"homens e mulheres que só dizem sim". O
verdadeiro líder tem a habilidade de localizar as
pessoas capazes de levar sua visão adiante. Essas

pessoas não são simples cópias do chefe, mas uma
extensão de seu conhecimento e da organização.
Elas sabem por que fazem o que fazem. Essa
capacidade de saber por que e não perder isso de
vista é que permite a execução do "como". Que
grande líder não desejaria isso de seu pessoal?
Grandes líderes selecionam a melhor equipe para
seguir a visão e se livram dos mais fracos, mesmo
que apreciem sua companhia.

3. Paixão. Paixão é a devoção inabalável a um
propósito. A paixão de umgrande líder é contagiosa,
e inspira os companheiros a passar por cima de
dúvidas e divisões em favor de um propósito. Para
um grande líder, não existe separação entre
processo e resultado, meios e fins. O grande líder
realiza o propósito mais profundo e incorpora a
devoção. Hoje em dia, usa-se pouco a palavra
devoção nomundodosnegócios.

Henry Ford era devotado ao automóvel? Sam
Walton era devotado a levar ao cliente artigos
domésticos pelo melhor preço possível? Bill Gates é
devotado a garantir software da melhor qualidade ao
maior número possível de pessoas? Os arquitetos,
construtores e investidores se devotarão nesta
década a construir umnovo World Trade Center?

Paixão é a devoção inabalável a algo que está fora
de nós. Grandes líderes aproveitam a paixão dos
que trabalham com eles. Eles se empenham em
construir uma cultura de devoção à excelência e de
paixão pela criação de algo melhor, pela cura do que
um dia foi incurável, pelo oferecimento de serviços
que aliviem o peso que recai sobre as costas do
consumidor.

4. Performance. Tom Peters disse: "Prefiro uma
estratégia 'B' com execução 'A' a uma estratégia 'A'
com execução 'B'." Ele sabe que a economia global
tem um fluxo constante. A estratégia inteligente de
hoje é a má notícia de amanhã, como sabem muitas
empresas pontocom.

No esporte, quando o atleta se dedica a sua
modalidade, só existe o fazer. Ele gira, chuta, atira,
agarra, corre - simplesmente faz. Se o atleta parar
para pensar no que faz, atrasa-se.

Um desempenho excelente é a conseqüência
natural da prática intensa e vigilante - não uma meta
final alcançada por meio de exercício, mas um fluxo
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simultâneo de prática/performance lado a lado. É o
ritmo da prática que faz a performance fluir
naturalmente. Estratégias vêm e vão conforme as
circunstâncias, mas uma bela execução e uma
performance de incontestável conceito A+ são
sempre uma necessidade.

5. Persistência. Quando o medo do fracasso nos
impede de experimentar novas maneiras de agir e
buscar novos territórios, a performance fica
comprometida. Emerson disse: "As idéias devem
passar por cérebros e braços de homens (e
mulheres) bons e bravos, ou nunca deixarão de ser
sonhos.”

Quando encontram obstáculos, os grandes líderes
não deixam que seus sonhos virem fumaça - eles
trabalham. É com o suor e o sangue de seus ossos e
músculos que eles os sustentam.

Thomas Edison disse: "Nada substitui o trabalho
árduo." Edison falhou 2.000 vezes até descobrir um
filamento capaz de acender a lâmpada elétrica. Ele
descobriu a lâmpada por ser mais esperto ou ter
mais sorte que os outros? De modo algum. Ele
descobriu a lâmpada porque não parou de trabalhar
até conseguir. Ele tinha um propósito único, uma
paixão por trás desse propósito, uma dedicação, e
era persistente por natureza.

Nossos líderes definem persistência como sendo
aquela capacidade de não desistir apesar dos
contratempos "que vai além do talento e da
criatividade" e a "disposição de errar e começar de
novo, até completar o trabalho". Temos comandado
reuniões com empregados sob o tema "O 'não' é só
por hoje. A luta é para conseguir o 'sim' amanhã".

6. Paranóia. Andy Grove, ex-CEO da Intel, escreveu
o livro Only the Paranoid Survive. Bill Gates também
escreveu sobre o assunto, assim como outros
líderes de sucesso. Nesta era de mudança e
competição global, os líderes precisam agir como se

tivessem sempre alguém atrás deles.

A Harley-Davidson Motorcycle Company, escolhida
empresa do ano de 2001 pela Forbes, é um bom
exemplo. Enquanto a maior parte das empresas
tinha de se dar por satisfeita em manter os lucros no
mesmo patamar, as vendas da Harley subiram 15%.
Os lucros cresceram em 26% e a participação no
mercado em 40%. Como eles conseguiram isso? O
CEO Jeffrey Bleustein diz: "Fazemos de conta que
dez demônios furiosos estão atrás de nós o tempo
todo." Ele sempre diz aos empregados que tem dois
medos: da arrogância e da complacência.

Os grandes líderes transformam sua paranóia em
conhecimento. Eles compreendem o mercado, as
condições geopolíticas, a confiança do consumidor,
as rec lamações dos empregados e o
desenvolvimento do setor onde atuam. Grandes
líderes transformam sua paranóia em sabedoria e
em uma execução primorosa.

O melhor exemplo que posso apontar de Liderança
dos Seis Ps é a exercida por Winston Churchill, que
em 1941, quando as coisas pareciam sombrias para
a Grã-Bretanha, disse a uma turma que se formava
em Harrow: "Nunca ceda, nunca, nunca, nunca, seja
em coisas grandes ou pequenas. Atenda apenas as
suas convicções de honra e bom senso." Churchill
tinha um propósito maior que ele profundamente
marcado em seu ser.

Como líderes, as nossas ações afetam, e muito, as
vidas alheias. O verdadeiro líder, aquele que
permanece, é feito do material certo. Ele sempre
constrói a partir da integridade e da credibilidade.

A liderança se manifesta diferentemente em cada
um de nós, já que a cultura, a idade e o sexo
influenciam o nosso estilo. Nos grandes líderes,
porém, vejo a confluência dos seis Ps - propósito,
pessoal, paixão, performance, persistência e
paranóia.


