
Essa frase, que aqui utilizo à guisa de epígrafe, foi-me dita por meu pai 

quando eu ainda era uma criança. Gravei-a na memória por ter sido ele 

quem a proferiu – num momento, se bem me lembro, de grande alegria, em 

que sua intenção era divertir-se comigo.

Naquela época, nossa cidade (Caxias do Sul, nordeste do estado do Rio 

Grande do Sul) era quase inteiramente formada por imigrantes que haviam 

chegado por volta de 1875, oriundos do norte e nordeste da Itália. Minha 

avó Emília era um deles, tendo nascido no navio que para cá se dirigia em 

busca de tempos melhores.

A frase de meu pai, na verdade, era uma das tantas ditas e repetidas na 

região com bom humor e um quê de mistério. Só recentemente, depois de 

trilhar muitos caminhos no campo profissional, é que me dei conta de que 

nela se compreende toda a essência do comportamento humano – quer 

nos negócios, quer na vida pessoal.

Um Paradigma que Cai por Terra

Se for um bom negócio, faça.

Entretanto, se não for, não faça.
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Acredito que os líderes sempre tiveram profunda consciência do signifi-

cado dela. Sempre se mostraram capazes de construir uma visão ampla, 

abrangente, comunitária e transparente, que não deixava dúvidas quanto 

ao esforço e às habilidades necessários para contemplar o bem comum. E 

é justamente esse bem comum que dela podemos inferir: se for um bom 

negócio, faça.

Por bom negócio entenda-se a capacidade de comprometer os liderados 

com uma busca que atenda a legítimos interesses, necessidades e sonhos 

de todos aqueles que se envolvem na relação líderes-liderados.

A construção da visão pelo líder e a percepção dos liderados quanto ao bom 

negócio consolidam um nível de comprometimento tão elevado que mui-

tos (ou até mesmo, milhões) não pensaram duas vezes em contribuir com 

sua própria vida para a consecução dessa visão comum.

Outros tantos, nos dias de hoje, constituem aquilo que chamamos de dife-

rencial para a competitividade. São líderes e liderados que oferecem muito 

mais do que seu trabalho, esforço e competência para atingir os resultados 

almejados.

No entanto, a visão do bom negócio é apenas o primeiro passo. A comple-

xidade dos diversos ambientes que nos cercam e influenciam, os conheci-

mentos específicos necessários, as habilidades comportamentais, a moti-

vação, o equilíbrio, a transparência, a construção e o desenvolvimento de 

maturidades compatíveis com os desafios atuais nos indicam e sugerem 

não ser tão fácil a construção do COMO viabilizar o bom negócio.

Eis, portanto, o maior e mais pretensioso objetivo desta obra: provocar re-

flexões num mundo que é novo, mas que se repete ao longo da história. E 

é bom que se recupere no passado sobretudo os comportamentos éticos 

solidificados em princípios e valores que transformaram pessoas comuns, 

vivenciando situações incomuns, em grandes líderes.
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Para reaver essa trajetória, partimos de uma abrangente contextualização 

dos processos de liderança, enfocando principalmente o período que se 

estende da pós-globalização até os dias atuais, onde encontramos líderes 

e liderados envoltos num tremendo paradoxo: como interagir com as rá-

pidas mudanças e ao mesmo tempo conservar conhecimentos que agre-

guem valor, apesar de seu ciclo de vida cada vez mais curto, do aumento da 

competitividade interpessoal (o sentimento básico de sobrevivência do ser 

humano em face das reduzidas oportunidades) e de uma sociedade mais 

exigente, participativa e controversa.

Ante essas novas circunstâncias, o 

paradigma do líder nato cai por terra.

A vigência desse paradigma remonta a uma época de mudanças lentas e 

graduais, em que conhecimento, experiência e habilidades eram itens que 

nos garantiam uma maior permanência como “líderes” ou, quem sabe, che-

fes – tanto mais que a liderança era invariavelmente relacionada à hierar-

quia formal.

A boa, mas preocupante, notícia é que somos todos (ou melhor, estamos 

ou estaremos) líderes em muitos momentos de nossa existência. De forma 

consciente ou inconsciente, seja em relação a alguns membros da família, 

da sociedade civil, do clube ou da empresa, estaremos não só influencian-

do, mas inspirando comportamentos baseados em nosso exemplo.

A questão é: somos ou não somos líderes eficazes, contribuímos para o de-

senvolvimento de uma sociedade mais humana e mais justa? Eis uma per-

gunta que ninguém poderá responder melhor do que nós mesmos.

Tal deve ser a nossa preocupação. O caminho mais seguro e confiável a tri-

lhar não é senão a busca constante do conhecimento de nosso universo 

interior. Uma grande jornada de descobertas inestimáveis, que poderão 

mudar comportamentos e proporcionar estilos e líderes aderentes aos no-

vos tempos.
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A par de tudo o que já foi dito e escrito sobre o presente tema, relaciono 

10 credos sobre liderança e comportamento humano que confrontei com 

minhas crenças e que, a meu ver, têm credibilidade:

 1. No mundo dos homens, ninguém faz o bem impunemente. É pena que 

o orgulho, a ambição e a inveja se encarreguem de moldar esse com-

portamento.

 2. Todos nós estaremos líderes em alguns momentos de nossa vida, na 

medida em que algumas pessoas aprovarão e copiarão nossos compor-

tamentos.

 3. Nas organizações, o poder é concedido de cima para baixo: é a outorga 

do poder pela força do capital. Já na liderança, ele é concedido pelos 

liderados e tende a ser de baixo para cima. No poder formal, a resultan-

te maior e mais comum é a obediência; na liderança, é o comprometi-

mento (ver Figura 9 do Capítulo 9).

 4. O comprometimento é o maior diferencial da competitividade e reside 

na adesão diferenciada dos liderados. No poder formal, como os lide-

rados não podem destituir o líder, eles retiram seu comprometimento; 

na liderança, substituem o líder.

 5. Não é o poder formal que define e constrói um líder. Um líder pode 

ocupar o mais baixo nível hierárquico da organização e ainda assim 

exercer liderança. Um líder sem poder formal também atinge os ob-

jetivos, mas deverá despender esforços e competências diferenciadas 

nas esferas do convencimento e da negociação. As características da 

hierarquia nos levam ao patamar da chefia formal, mas o exercício do 

poder pessoal nos remete à liderança.

 6. Toda visão humana é distorcida por nossos valores e paradigmas. A 

única forma de construir uma visão mais clara e transparente é pelo 

intercâmbio legítimo de percepções e sentimentos. Mas para isso é ne-
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cessário ter o coração e a mente abertos. O líder servidor e perspicaz 

é aquele que ouve e se interessa pela opinião dos outros – seja para 

concordar e ajustar sua própria opinião, seja para, valendo-se do con-

traditório e de argumentos lógicos, convencer os demais dos aspectos 

mais significativos de sua visão pessoal.

 7. Podemos agir pela lógica ou pela emoção, pelo racional ou pelo cora-

ção. Boa parte dos grandes líderes mundiais mostrava predileção pelos 

argumentos do coração. De minha parte, acredito no equilíbrio entre 

ambos. Sinto que, em determinados momentos, a ambiência nos leva 

ao extremo da racionalidade e, em outros, infunde-nos profundos sen-

timentos de afeição, paternalismo e amor.

 8. A sociedade moderna está pagando para ser ouvida. A comunicação 

eletrônica está afastando as pessoas e reduzindo ao mínimo os níveis 

de relacionamento interpessoal. Quando alguém procura outro e diz: 

“Preciso conversar algo importante com você”, o outro responde auto-

maticamente: “Me manda um e-mail.”

 9. A visão é a habilidade mais importante dos líderes de sucesso. Mais 

significativo que ela, somente os valores e princípios éticos universais 

que devem atuar como seus balizadores.

 10. A única e fundamental habilidade comum a todos os líderes de suces-

so, não importa seu campo de atuação foi e será sempre a capacidade 

de projetar uma visão ampla e abrangente, que contemple os objetivos 

da organização e os sonhos dos indivíduos. É a visão que dá significado 

ao comportamento humano e à liderança. É a percepção clara e trans-

parente das necessidades, sonhos, projetos e ações que buscam obje-

tivos e resultados visando ao bem comum. Todos os comportamentos 

e atitudes do líder que estiverem direcionados à concretização desse 

propósito granjearão o apoio, a aliança e a parceria comprometida de 

seus liderados.
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A visão do líder, construída e compartilhada com seus liderados em vista 

de objetivos comuns, deve ter sua amplitude balizada por valores e princí-

pios válidos e referendados pela organização a que faz parte.

Essa visão, cumpre ressaltar, engloba todos os aspectos da vida humana: 

família, empresa, organizações com ou sem fins lucrativos, empresas públi-

cas, governo, lazer, bem como toda e qualquer atividade que envolva duas 

ou mais pessoas interessadas em uma meta.

Tais procedimentos, sugeridos para uma liderança eficaz, encontram gua-

rida em pelo menos 10 outros pontos muito pertinentes às considerações 

que acabamos de fazer. Vejamos por que algumas equipes falham na busca 

de seus objetivos:

 1. Os objetivos não estão claros. A visão do líder não foi compartilhada.

 2. Não foi definido um processo (metodologia) de atuação da equipe.

 3. O gerenciamento dos conflitos está sendo postergado ou deixado de 

lado.

 4. As desconfianças dificultam um relacionamento maduro entre seus 

membros.

Visão, valores e princípios

Valores

Princípios

Visão Objetivos

Figura 1.1 Construção de uma visão de objetivos balizada por valores e princípios.
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 5. Não foi construído um verdadeiro espírito de equipe, em que todos 

se sintam parte de um mesmo time, unidos na busca de objetivos co-

muns.

 6. As pessoas estão dispersas e tendem a diminuir o seu ritmo de traba-

lho, pois perderam o foco principal.

 7. O processo de decisão grupal não está assentado na participação e no 

comprometimento.

 8. A equipe se ressente de uma organização formal de tarefas e processos, 

perdendo-se boas ideias e decisões por falta de registros e memória.

 9. O perfil exigido para o enfrentamento dos desafios não encontra res-

paldo nos perfis individuais da equipe, acarretando dificuldades de 

compreensão técnica e de relacionamentos saudáveis.

 10. Falta uma visão de objetivos comuns no final da jornada que a equipe 

está realizando, do que resulta pouco ou nenhum incentivo para o en-

frentamento dos desafios.




