
H S M ␣ M a n a g e m e n t ␣ 5 ␣ n o v e m b r o - d e z e m b ro ␣ 1 9 9 7

54

■ Steve Cabana é diretor da Whole Systems Associates e autor de vários artigos sobre
planejamento estratégico e reestruturação de empresas.
■ Charles Parry, da Specialized Resources International, tem 16 anos de experiência na área
e desenvolveu o Performance Capability Modelling, um processo que permite conhecer os
padrões de codificação mental e emocional de pessoas com desempenho superior.

Exercer a autoridade pode ser suficiente em épocas de estabilidade,
mas para um ambiente em constante transformação é preciso haver
liderança – e do tipo certo. Quando mudam as regras que determinam
estruturas, normas, valores, processos e sistemas, procura-se quem
possa dar o rumo para a empresa e fazer com que seus funcionários
descubram qual é a nova visão e a levem adiante. Um líder para esses
tempos não deve ser um protetor e sim um guia que ajude a superar
as dificuldades motivando o pessoal.
Neste artigo, organizado na forma de perguntas e respostas práticas,
os autores afirmam que o exercício da liderança é difícil e pode até pôr
em risco a autoridade já garantida. Um líder que se move muito
depressa, por exemplo, pode acabar atingido por um “coice”; o líder
que vai muito devagar não prepara as pessoas para enfrentar desafios.
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Esse segundo tipo de liderança, diferente da autoridade
suficiente para épocas estáveis, tenta restaurar o equilíbrio
entre a empresa e o ambiente em que ela atua
Por Steve Cabana e Charles Parry

Liderança
para tempos
turbulentos

Por que tão poucos escolhem ser
líderes?

Os executivos, na maioria, deixam
de exercer a liderança quando
enfrentam alguma forte resistência
interna e/ou sentem que seus
propósitos não são reconhecidos ou
não recebem a confiança merecida.
E, ao evitar o exercício da liderança,
não se manifestam até que a crise
fique muito profunda e eles sejam
obrigados a agir imediatamente. A
sequência de acontecimentos típica
é a seguinte:
1. Ocorre uma mudança, geralmente
associada a algum tipo de perda – no
mínimo será preciso deixar de fazer
algo da forma como se fazia antes.
2. O exercício da liderança passa a
ser encaminhar as pessoas por um
período de perdas. Essa situação
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figura com autoridade bastava ou,
em outras palavras, um bom mecâni-
co que pudesse manter uma máqui-
na em operação seria suficiente.

Logo, não se trata de fracasso do
líder, ou de falhas das instituições
das antigas estruturas. O fato é que a
liderança baseada em estruturas de
trabalho e autoridade foram projeta-
das para tempos de calmaria ou
bonança, e não funcionam bem
durante as tormentas. Em resumo, o
“desafio de adaptação” agora pro-
porcionado pelo ambiente mudou
radicalmente, assim como o trabalho
que deve ser desempenhado, e bem,
pelas empresas.

Por “desafio de adaptação”
entende-se, em geral, uma situação
ou problema para o qual não há
estrutura prévia. Quando as pessoas

pode se manifestar de várias formas:
a ameaça de perda do emprego, a
perspectiva de ter de tomar decisões
em grupo, novos programas e
objetivos e metas que acabam sendo
vistos pela ótica do medo e da
incerteza.
3. Aqueles que têm autoridade se
esquivam da obrigação, até que
pareça que a mudança foi determi-
nada por forças externas. “Tentei
proteger todos vocês, mas agora só
posso proteger três mil – dois mil
terão de ser demitidos. A culpa não
é minha, é do mercado”, dizem.

Devemos concluir que somos
conduzidos por líderes precários?

Não, na verdade. As tradições, os
costumes e a história das empresas
levaram todos a acreditar que uma

e os grupos não conseguem enxer-
gar um rumo claro a tomar dentro
do novo ambiente, acabam encon-
trando muito poucas ou nenhuma
alternativa construtiva e enfrentam
um “desafio de adaptação”.

O exercício da liderança pode pôr
em risco a autoridade?

Sim, pode. Se você for além das
expectativas em relação à imagem
que as pessoas têm da autoridade,
está arricado a perder sua posição
por ter “avançado o sinal”.

Um líder que se move muito
depressa acaba sendo atingido por
um “coice” fortíssimo, que busca
restabelecer o equilíbrio; o líder que
vai muito devagar não prepara as
pessoas para enfrentar desafios.
Lembre-se de que você está condu-
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zindo uma transformação no estilo
de vida da organização e essa mu-
dança não será fácil.

Quais as chances de sucesso ao se
comandar a mudança?

A maioria dos esforços para
resolver problemas sistêmicos
fracassa porque as autoridades
máximas da empresa contemplam
essas questões tendo em mente a
busca de uma solução rápida – e
com bom motivo. A maior parte das
organizações de médio e grande
porte são extremamente complexas.
A reforma de todo o sistema de
operações requer muito tempo,
esforço e compromisso – pelo
menos, de seis a dez anos. É difícil
esperar tanto assim, principalmente
quando se leva em consideração que
um presidente de empresa permane-
ce no cargo quatro anos em média.
A continuidade da mudança é o
mais importante fator de sucesso.
Não inicie as mudanças a menos que
você planeje permanecer na organi-
zação até sua conclusão ou tenha
preparado um sucessor que dê
sequência ao processo.

Quais são os limites da autoridade?
Há várias funções de ordem social

necessárias ao cargo que carrega a
autoridade e elas também podem
limitar consideravelmente o exercí-
cio de liderança. Algumas dessas
funções-chave são as seguintes:
1. Proteger-nos das ameaças (proteja
nossas fronteiras):

 Internas.
 Externas.

2. Manter as normas, estruturas e
sistemas que guiam as ações e o
comportamento.
3. Controlar os conflitos.
4. Ser uma referência estável para
que as pessoas possam se orientar
quando estiverem definindo seu
papel e sua posição dentro do grupo.
5. Determinar o rumo da empresa,
por meio de metas ou respostas
aos problemas.

Se você achar que a empresa
precisa de uma mudança sistêmica,
sua primeira pergunta pode muito
bem ser: “Posso ter sucesso no
comando da organização durante

sua reformulação? Como exercer a
liderança de maneira estratégica?”.

Para responder a essas perguntas,
vamos começar fazendo uma distin-
ção entre autoridade e liderança. O
poder é o que lhe é dado quando
você assume um cargo de autorida-
de formal – mas trata-se de um
poder com claros limites. Na maioria
dos casos, o líder recebeu poder
para proteger a empresa da incerte-
za, da ambiguidade e da dor. Se um
líder violar essa expectativa, corre o
risco de perder a autoridade. Por
isso, frequentemente é muito difícil
para as pessoas em posição de

autoridade exercer a liderança.
O principal dilema é o fato de

que, para exercer a liderança, é
preciso violar muitas das expectati-
vas que são postas sobre uma figura
de autoridade.

Onde e quando a autoridade funcio-
na bem?

A autoridade funciona bem
quando a administração sente que:

 Está operando de acordo com os
valores e propósitos (implícitos e
explícitos) existentes na empresa e
com os tradicionais canais de comu-
nicação e padrões de tomada de
decisão.

 É seguro presumir que as estrutu-
ras, a cultura e os processos e siste-
mas existentes são adequados para
resolver os problemas atuais.

 Os problemas são rotineiros e já
foram observados ou resolvidos
antes.

 Os principais problemas enfrenta-
dos fazem parte da área de atuação
de alguém designado para resolvê-los.

AMBIENTE ESTÁVEL
 Fixe o rumo e faça acontecer.

Gerencie por mandato.
 Proteja seu pessoal das ameaças

(seja um ditador benevolente).
Ninguém mais é tão responsável ou
comprometido quanto você mesmo.
Não se esquive dos problemas.

 Desencoraje o conflito interno.
Insista em que as pessoas demons-
trem respeito pela autoridade. Não
admita brigas.

 Se algo não estiver quebrado,
não tente consertar. É perda de
tempo e energia.

 Faça com que os problemas
mais difíceis pareçam fáceis.

 Mantenha seu pessoal contente –
você cuidará dos problemas.

 Você é o líder, você é responsável.
Envolva só as pessoas necessárias
para a solução dos problemas.

 Ensine as pessoas a fazer uma
tarefa bem-feita.

A liderança de acordo com o ambiente

A continuidade da
liderança é o fator
mais importante
para assegurar
seu sucesso

AMBIENTE TURBULENTO
 Force um questionamento

constante quanto à direção a tomar.
 Permita que as ameaças sejam

sentidas para gerar motivação, a fim
de que se lide logo com elas. Dê
cobertura aos que fazem perguntas
provocantes.

 Faça reuniões regulares nas quais
o conflito seja encorajado porém
conduzido para uma direção
produtiva.

 Todos os procedimentos e regras
são temporários. Lubrifique-os antes
que enferrujem.

 Aponte as inconsistências e envol-
va seu pessoal no desafio.

 Aponte as diferenças entre
o discurso e a prática.

 Delegue a responsabilidade pelos
problemas àqueles que devem
lidar com eles.

 Desafie seus funcionários a crescer
pessoal e profissionalmente.
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 A maioria dos problemas pode ser
resolvida por meio de recursos que
estão disponíveis de imediato.

 A maioria dos problemas pode ser
resolvida rapidamente.

 Os problemas enfrentados não
requerem liderança.

Embora a autoridade funcione
bem em relação aos problemas
técnicos da empresa, quando o
ambiente oferece uma revoada de
mudanças que tornam as atuais
soluções ineficazes, é necessário que
haja liderança e não só autoridade.

Quando a liderança é realmente
necessária?

A liderança é necessária quando
aqueles em posições de autoridade:

 Não sabem para onde ir ou como
encontrar a solução.

 Não sabem em que área avançar
(muito por fazer e falta de tempo
para fazê-lo).

 Sabem que o problema pode
implicar um período de desordem.

Esses três itens com frequência
descrevem a situação de uma organi-
zação que enfrenta um ambiente de
incertezas ou turbulência. A lideran-
ça tradicional, quando se depara
com tal situação, normalmente
transforma sua autoridade em uma
forma de autocracia, que então
dependerá da criatividade de uma
pessoa para tomar todas as decisões
de uma empresa.

A alta rotatividade de presidentes
nas grandes empresas, públicas ou
privadas, mostra que a abordagem
tradicional não serve aos líderes
(aqueles em cargos de autoridade).
É possível que a sorte, e não a
capacidade, determine o destino de
muitas empresas.

Que tipo de liderança é necessário?
O tipo de liderança indicado para

um ambiente turbulento, como o
atual, deve incorporar os seguintes
aspectos:
1. Em vez de determinar a solução, o
líder deve formular perguntas que
façam com que o sistema descubra
qual a nova direção a seguir.
2. Em vez de proteger a todos da
ameaça, o líder deve fazer com que
sintam a ameaça, gerando assim

a energia/motivação para enfrentar
o desconforto e os desafios da
mudança.
3. Em vez de manter as normas, os
processos e os sistemas, o líder deve
dizer: “Temos de estabelecer novas
normas, processos e sistemas, pois os
antigos já não funcionam mais”.
4. Uma vez que o conflito é uma
fonte valiosa de novas idéias, em vez
de reprimi-lo, o líder pode controlar
sua manifestação dentro de limites,
para que gere trabalho produtivo.
5. Em vez de orientar as pessoas, o
líder poderá desorientar as pessoas
propositalmente, como forma de
impelir à criação de novos papéis,
estruturas e formas de operação.

Como agir?
Se você não tiver sido desencora-

jado a exercer liderança, aqui estão
algumas questões estratégicas que
podem ser postuladas antes de agir:

 Que autoridade possuo atualmen-
te (desejada ou não) e que limita-
ções são inerentes a ela?

 O que as pessoas esperam de mim?
 Olhando para minha empresa em

relação às tendências do ambiente
atual ou previsível: qual é o desafio
de adaptação a ser enfrentado por
minha empresa?

 Quais os sintomas de desequilí-
brio que fazem com que eu ache que
existe um trabalho de adaptação a
ser feito?

 Quais são os benefícios de manter
o equilíbrio atual? Ou quais são as
dinâmicas sociais subjacentes que
fazem com que as coisas permane-
çam entrincheiradas?

 Quais expectativas de autoridade
já atendi que possam ter permitido
que eu acumulasse “capital de
autoridade” suficiente para que eu

possa desafiar as estruturas e institui-
ções já aceitas?

 Que processo usado com sucesso
por este sistema, ou outro semelhan-
te, no passado foi capaz de gerar o
desejo e a vontade de mudança?

 Quais questões mais amplas são
indicadas ou incorporadas pelos
conflitos atuais no sistema?

 Quais são as principais partes
envolvidas (grupos de interesse) no
problema e quais são seus pontos de
vista? Qual o trabalho de adaptação
a ser realizado por cada parte
envolvida?

 Quais grupos de interesse têm
menor representação dentro do
atual sistema e o que aconteceria
com o sistema se suas vozes passas-
sem a ter influência?

Esse questionamento poderá
permitir que o sistema como um
todo seja avaliado rapidamente para
que se identifiquem os “desafios de
adaptação” – isso é o primeiro passo
em direção ao exercício de uma
liderança estratégica. Esta é uma
lista de ações para chegar à lideran-
ça estratégica:

 Observe o sistema em seu conjunto.
 Identifique os “desafios de adap-

tação”.
 Proponha questões importantes

para o pessoal.
 Posicione-se de modo a incluir o

bem geral.
 Desenvolva estruturas que façam

com que todas as partes/funções se
envolvam entre si.

Você está mais perto da verdade
se permitir que pessoas com pontos
de vista diferentes se envolvam umas
com as outras. É para se preocupar
quando pontos de vista diferentes
não são vistos como recursos, quan-
do as pessoas estão indo em direção

A liderança que se baseia só na
autoridade e as estruturas de trabalho
formuladas para um desenvolvimento
em tempos de calmaria ou bonança
não funcionam bem nas tormentas
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a um precipício, como zumbis
caminhando para a autodestruição.

Quem pode ajudar?
É preciso encontrar pessoas que

sejam suficientemente diferentes de
você e da equipe para enxergar
aquilo que você não consegue. Isso é
relativamente fácil, pois em geral
essas pessoas incomodam. Enxergam
coisas que incomodam o resto do
grupo. Mas tenha cuidado, pois o
grupo (desorientado) espera que
você neutralize tais incômodos para
restaurar o equilíbrio. Bob Galvin,
CEO aposentado da Motorola,
declarou abertamente que a empre-
sa começou a melhorar drasticamen-
te a qualidade depois que, durante
uma reunião, um executivo reclamou
veementemente do falso orgulho que
os colegas mostravam em relação à
qualidade dos produtos da empresa e
ele, Galvin, incentivou-o.

Como motivar a inspiração em
momentos em que a tensão parece
ser demasiada?

Se as pessoas virem um bom
motivo para responder a uma bateria
de perguntas durante um período de
tensão, podem ficar confusas por
certo tempo. Um líder eficaz faz com
que o funcionário seja um bom
recipiente da tensão – talvez uma
panela de pressão onde existe uma
quantidade suficiente de vapor para
aumentar o nível de desconforto, mas
não tanto que não possa fazer um
trabalho significativo e produtivo.

Quando tentamos responder a
perguntas demais ou “acalmar as
águas”, acabamos por liberar muito
vapor do recipiente. Ao simplesmen-
te propiciar uma atmosfera de
segurança e apoio, aumentamos a
capacidade das pessoas de se engajar
em um diálogo significativo – o
recipiente, então, poderá conter mais
pressão e, portanto, trabalhará mais.

As pessoas conseguirão suportar o
caos se imaginarem que será resolvi-
do produtivamente assim que as
condições, os processos e as relações
certas estiverem operantes. Esse é o
principal atrativo dos esportes que
estão ganhando torcedores. Os
melhores jogos de basquete, por

exemplo, são aqueles que obtêm
sucesso em situações aparentemente
caóticas, pois o time se adapta às
novas condições, que mudam rapida-
mente. Em seu estado ideal(ou seja,
sem faltas ou brigas), o futebol e o
hóquei sobre gelo têm o mesmo
apelo e dinâmica do basquete.

É a sua coragem e a coragem
daqueles que continuam no jogo em

momentos de incerteza que farão
mudar o rumo dos acontecimentos.

Como encurtar o ciclo da mudança?
Em vez de chamar uma ou duas

pessoas e enterrá-las num escritório
para que arrumem a confusão
enquanto outras pessoas estão
sofrendo e esperando lá fora para
receber as novas diretrizes, reúna
todos os líderes formais e informais
da empresa – estes já terão sido
identificados. Reúna-os numa sala e
diga-lhes quão complexa é a situação
e por que precisa da ajuda deles
para resolver os problemas. Use a
seguinte frase: “Não conheço todas
as respostas, ninguém poderia fazer
isso tudo sozinho. Mas sei de um
processo que nos ajudará a encon-
trar as respostas juntos”.
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O conflito é uma
valiosa fonte
de novas idéias;
em vez de
reprimi-lo, o líder
deve controlá-lo
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