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“ 
Dedicado aos nossos clientes cuja demanda por resultados incentivou-nos a crescer, 

para assumir o desafio e, em seguida, a pesquisar e desenvolver um know-how 

fenomenal. 

                                                                                                   ” 
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PREFÁCIO 

 

Todas as épocas foram assinaladas pela presença de grandes líderes. Pessoas 

extraordinárias, de carisma irresistível, capazes de despertar sonhos adormecidos e de 

guiar multidões para alcançar novos cenários que sequer conseguiam imaginar. 

Líder era sinônimo de pessoa de grandes virtudes, capaz de entender as necessidades e as 

esperanças de um povo. Era um ser que se distinguia pela integridade moral e pela força 

interior. Tinha um grande objetivo para alcançar e uma determinação incontrolável em 

persegui-lo. 

Assim como existiram épocas assinaladas pela presença de grandes mistificadores1. 

Líderes negativos, que instrumentalizaram suas influências para alcançar interesses 

particulares e não o bem estar comum. 

Não é necessário ser docente em história para poder afirmar que, em todo período 

histórico, após o advento de um ou mais líderes negativos, se assiste a uma justificada 

relutância à liderança. Um período durante o qual parece que ninguém esteja realmente 

disposto (ou à altura) de carregar a responsabilidade de guiar os outros. 

Pois bem, se nos agrada ou não, vivemos justamente em uma dessas épocas. 

No século passado, os grandes ditadores criaram fanatismo e, durante as últimas duas 

guerras mundiais, muitos se sacrificaram para se dedicarem a eles. 

Os últimos eventos terroristas nos demonstraram, mais uma vez, os efeitos nefastos 

produzidos por pessoas muito hábeis para fomentar perigosos integralismos religiosos, 

com o intuito de reforçar o próprio poder. 

Mas é evidente que estas últimas não são reais manifestações de liderança. 

Onde quer que se olhe, é difícil encontrar pessoas de real expressão carismática, e todos 

percebem uma total falta seja de ideais que de real interesse, por parte de quem, em teoria, 

deveria governá-los. Com a triste consequência de que, na ausência de alguém melhor, as 

pessoas acabam transformando seus cantores ou jogadores favoritos em lendas.  

Todos nós percebemos este vazio que nem mesmo as religiões, novas ou tradicionais, 

conseguem mais preencher, uma vez que estão longe das necessidades, cada vez mais 

complexas, de uma humanidade que se envolve sem um verdadeiro objetivo ou escopo 

comum. 

Encontramo-nos, então, em um período histórico extremamente delicado, no qual o trono 

vago não encontra um verdadeiro soberano que queira (ou possa) assumir a 

responsabilidade de melhorar, concretamente, a existência humana.     

                                                           
1 Mistificadores: Enganadores, pessoas que fazem algo parecer diferente da realidade. 
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Ou então, por querer ver o mundo atual de maneira pragmática, percebemos quem poderia 

ocupar o real, e já esquecido, papel de líder. 

Estas pessoas são os novos líderes da época moderna, são os únicos que possuem o poder 

de mudar a qualidade de vida de milhões de homens, de acordo com suas escolhas e ações. 

Estas pessoas são os empreendedores do mundo inteiro. 

Sabemos que uma afirmação desse tipo poderá parecer forte, ou provocativa. Ou então, 

com uma reflexão atenta, parecerá evidente e elementar o quanto cada único titular de 

empresa possa fazer por cada ser humano, que vive grande parte de seu dia em um 

ambiente empresarial. 

Agora, a empresa se tornou o lugar no qual se amplificam as lacunas cada vez mais 

evidentes da escola, da família e da sociedade em geral. Mas, também, o único lugar no 

qual essas lacunas podem e deveriam ser preenchidas. 

Decidir assumir esta responsabilidade, se tornando um verdadeiro líder em relação ao seu 

pessoal e à sociedade inteira, poderia, realmente, representar a transformação de uma 

época, privada de ideologias políticas ou religiosas. 

Significaria dar vazão para uma natural exigência humana: desde sempre ter um líder 

tranquiliza e reforça um grupo, permitindo a evolução da espécie. 

Criaria uma mudança radical na vida cotidiana de todos nós, já desiludidos por falsos 

líderes tanto potentes quanto distantes das reais necessidades das pessoas. 

Poderia ser um retorno ao líder em seu significado mais verdadeiro, capaz de produzir 

melhorias concretas na vida das pessoas. Uma ajuda real para todos aqueles que dedicam 

a própria vida à família e ao trabalho, e que, em troca, obtêm apenas frustrações e 

insatisfações. 

Um líder puro, que traga positividade, que saiba fazer triunfar as pessoas que o rodeiam, 

e que dê um objetivo grande e compartilhável por todos aqueles que amam crescer ao 

longo da própria vida.    

Um novo líder, precisamente, descrito de maneira simples e iluminante neste livro, 

destinado a reverter o estereótipo do empreendedor: não apenas criador de riqueza 

material, mas, também – e principalmente – de riqueza interior. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este livro é fruto de dez anos de pesquisa em relação à gestão e à melhoria pessoal. 

O know-how nele contido não provém de análises laboratoriais conduzidas na ausência 

de seres humanos, ou de um intenso estudo de autores anteriores que escreveram sobre a 

liderança. Provém de anos de experiência suada em campo, que nos levaram a ser uma 

das realidades mais inovadoras e pioneiras neste setor. 

É mais dirigido para os gerentes e para os empreendedores do que para os estudiosos. 

Consequentemente, a linguagem do texto é simples, prática e orientada para ser aplicada. 

O livro nasceu, originariamente, como um presente para nossos numerosos clientes. 

Durante os cursos e seminários nos pediam, com frequência, esclarecimentos sobre quais 

textos deveriam ler para adquirir maiores inspirações a respeito da gestão dos recursos 

humanos. Com o passar dos anos, a bibliografia que deveríamos fornecer se tornava cada 

vez mais extensa, incluía numerosos textos em língua estrangeira e, sobretudo, não dava 

conta de todos os dados provenientes das inumeráveis pesquisas e dos casos práticos 

resolvidos. 

Procuramos, então, compilar um texto que incluísse as ideias, as atitudes e as ações de 

sucesso de gerentes que obtêm os melhores resultados com seu pessoal. Sua leitura é uma 

viagem intensa para o interior de nossas ideias autolimitantes, das causas e dos segredos 

que estão por trás da produtividade individual ou de sua falta. Aqui se encontram 

explicadas, em detalhes, as características que devem estar presentes em um grupo ou em 

um gerente para aumentar de modo constante a produtividade de seu pessoal. 

O texto é uma compilação de ideias, inspirações e procedimentos que todo gerente pode 

aplicar com facilidade para melhorar a motivação e a produtividade daqueles que 

gerencia. Cada capítulo fornece uma série de atividades que podem ser colocadas 

imediatamente em prática e com um custo irrisório. Sua forte organização prática faz com 

que um gerente, ainda que utilize apenas os dados contidos em QUALQUER UM dos 

capítulos, possa ver as pessoas entorno de si se tornarem imediatamente mais motivadas 

e envolvidas. 

O livro é subdividido em três partes. Na primeira, analisaremos alguns fatores e causas 

da redução da eficiência do gerente. Isso não porque nos consideramos bons o suficiente 

para ensinar algo para gerentes ou empreendedores de extremo sucesso, mas porque, 

muitas vezes, por trás do gerente que não conseguia motivar com eficiência, encontramos 

algumas ideias ou comportamentos autolimitantes que, com o passar do tempo, levavam-

no a sustentar sua empresa e seus colaboradores muito mais do que interagir com eles 

com sucesso. Se sua empresa já tiver sucesso notável, nesta primeira parte você 

encontrará numerosas confirmações sobre seu modo de agir, além de algumas inspirações 

muito válidas para integrá-lo e melhorar sua eficiência.  
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Na segunda parte, analisaremos de modo muito aprofundado a motivação do pessoal. 

Dividiremos com o leitor uma série de análises e testes efetuados em campo que mostram 

com clareza o que fazem aqueles gerentes que obtêm a dedicação, a lealdade e o coração 

das pessoas que dirigem. Forneceremos, além disso, um sistema de gestão de tempo que 

permite ao gerente sobrecarregado destacar-se, aos poucos, das atividades menos 

importantes na gestão de sua empresa para dedicar-se à expansão, ao desenvolvimento e 

à liderança real e verdadeira. No capítulo 7, analisaremos, ao contrário, as ações que 

devemos fazer para tornar o grupo que administramos um verdadeiro grupo, quer dizer, 

uma associação de pessoas que abraçaram uma causa e que tomaram para si os objetivos 

da empresa. 

A terceira parte do livro analisa a característica e a filosofia do gerente e da empresa que 

motiva. Permite analisar a si mesmo e a própria empresa com o objetivo de criar um 

ambiente que seja catalisador, e não inibidor, de desenvolvimento e melhoria dos 

colaboradores. Veremos o papel e as armas do líder, além de desmistificar falsos mitos 

em relação à liderança responsáveis pela produção de gerentes que, apesar de dizerem 

que o pessoal é seu recurso mais importante, sem perceber, na prática, fazem de tudo para 

desmotivá-lo. 

Conforme prosseguir com a leitura, você perceberá como, colocando em prática os dados 

expostos, não só as pessoas que estão à sua volta mudarão, mas você mesmo começará a 

experimentar (ou provar novamente) aquele entusiasmo saudável que todo líder 

experimenta nos melhores dias da criação de seu grupo.  

Há mais de 2000 anos Aristóteles sustentava que todo efeito, bom ou ruim, pode ser 

atribuído a uma causa. Esta lei tem sido a mãe de quase todos os progressos científicos 

do homem. Também o sucesso ou o insucesso na motivação e gestão de pessoas pode ter 

origem em algumas causas bem específicas, em algumas leis naturais que, se violarem, 

levam, irremediavelmente, à menor produtividade, à desmotivação, aos baixos 

desempenhos e, em casos extremos, a uma força de trabalho muito sindicalizada e hostil. 

Quando o gerente conhece e segue as leis naturais e os fundamentos que estão na base da 

gestão dos recursos humanos, não apenas seus colaboradores e, consequentemente, sua 

empresa têm melhor desempenho, mas ele mesmo vive um renascimento, porque o fato 

de poder desenvolver e utilizar o potencial de seus colaboradores lhe abre as portas para 

grandes possibilidades de expansão. 

Embora o livro pareça descrever uma nova tendência na gestão de pessoas, esta é muito 

mais difundida do que se possa imaginar. Os “novos líderes” não são hologramas e não 

existem somente em livros de direção empresarial. São uma realidade pulsante, muitas 

vezes atuante em pequenas e médias empresas que no começo são anônimas, mas que 

quando aparecem no mercado fazem estragos, colocando em dificuldade inclusive os 

concorrentes muito maiores e organizados. 

Como dizia Walt Disney, o gênio da imaginação: 
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“Você pode sonhar, criar, projetar e construir o mais lindo lugar do mundo... mas para 

assegurar que o sonho se torne realidade, você precisa de pessoas”.  

Com meus melhores votos 

 Paolo Ruggeri  
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PRIMEIRA PARTE 

 

 

COMO NOS LIMITAMOS  
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CAPÍTULO 1 

 

 

EM RELAÇÃO ÀS METAS 

O que nos desperta vitalidade? O que nos faz sentir mais atentos, motivados e 

responsáveis? Uma meta! 

Foram escritos centenas de livros sobre as metas, mas, pessoalmente, ainda fico surpreso 

e fascinado pela potência que possuem para te aproximar ao sucesso. 

Fique tranquilo em uma sala e se imagine vivendo esta situação: 

Você acabou de ganhar 50 milhões de Reais na Mega-sena. Sim, o vencedor foi 

justamente você! A sorte te pegou pelos braços. Depois das devidas celebrações, agora 

chegou o momento em que você efetivamente tem os 50 milhões em sua conta bancária. 

Como sua vida muda? Gostaria que você, por um instante, tentasse analisá-la comigo (por 

favor, faça mesmo este exercício mental): 

Em que tipo de casa iria morar? Tente descrevê-la: uma mansão? A piscina? Como a 

queria decorada? Casa para as férias em alguma ilha exclusiva da Polinésia ou no Caribe? 

Qual automóvel dirigiria? Manteria o mesmo carro? Imagine ter 50 milhões em sua conta 

hoje! Que tipo de carro dirigiria? O último modelo da Mercedes? Um Lamborghini? Uma 

Ferrari? 

A quais atividades se dedicaria? Faria viagens em volta ao mundo? Quais lugares amaria 

visitar, não tendo preocupações econômicas? Tem algum hobby que gostaria de começar? 

Gostaria de outra “coisa” para se divertir? Quem sabe um barco? Aquela Off Road  que 

sempre sonhou, uma super moto?   

E agora vejamos sua atividade profissional, se pretende ainda se dedicar a ela. Qual 

atividade você gostaria de começar, ou continuar, que te dê muita satisfação? Caso você 

decida continuar a mesma atividade, quais seriam as mudanças que provocaria? Que tipo 

de investimentos faria? 

E agora pensemos nas pessoas que foram menos sortudas que você. Com certeza terá um 

coração de ouro e terá alguém que queira ajudar. Você ajudaria amigos ou parentes? 

Beneficência? 

Bom. Obrigado por ter colaborado para desenhar o quadro de seus desejos. Tenha-o bem 

em mente. 
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Agora tenho uma péssima notícia para te dar: você não ganhou os 50 milhões de Reais. 

Gostaria que, por um instante, analisássemos, juntos, o quadro que acabou de descrever, 

para ver como sua vida muda após essa péssima notícia: 

A mansão ainda existe? A casa super decorada? A casa de férias em alguma ilha do 

Caribe? O que restou no quadro de sua vida? 

O último modelo Mercedes ou a Lamborghini ou a Ferrari ainda existem? Que tipo de 

carro ficou? 

As viagens em volta do mundo permanecem ou foram redimensionadas? E os lugares que 

queria visitar? Os hobbies que gostaria de se dedicar permanecem? 

O barco? A Off Road? 

O que fica da atividade profissional que tinha decidido começar? 

O mesmo nível de beneficência? 

Se você for como os 90% das pessoas na sociedade, provavelmente o quadro de sua vida 

foi reduzido drasticamente. Bom, neste caso, devo dizer que você tem SÉRIOS problemas 

de imaginação! Mas não se preocupe. Vejamos por que te digo isso. 
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NUNCA CONSEGUIRÁ OBTER ALGO QUE NÃO CONSIGA ANTES 

IMAGINAR 

Veja, todas as coisas neste mundo são criadas duas vezes: a primeira vez em nossa mente 

e, só após serem criadas de modo bastante claro em nossa mente, podem ser criadas na 

realidade. 

Cada coisa que te circunda foi criada deste jeito. Tente imaginar em construir uma casa. 

Antes de começar a construi-la, se assegure de ter bem claro aquilo que gostaria de 

construir, o tamanho dos muros, a amplitude das salas, o número de andares. Imagine 

quanta confusão seria criada se começassem os trabalhos sem ter algum tipo de projeto. 

Quanto desperdício de tempo, de energia, quantas coisas feitas que, depois, seriam 

mudadas. 

Funciona do mesmo modo na vida. Você quer ter um projeto antes de realmente começar 

a construção de seu futuro. Muitas vezes você pode começar uma atividade sem ter um 

projeto ou tendo um de maneira bem vaga, como poderia, assim, começar a fundação da 

sua casa, sem ainda ter as ideias completamente claras? Mas, começando mesmo assim, 

se você não tivesse um projeto, RAPIDAMENTE seria dramático.  

Olhe pela janela. Observe as casas e os estabelecimentos à sua volta. Aquelas casas ou 

aqueles estabelecimentos estão ali, hoje, porque alguém os criou duas vezes. A primeira 

vez os criou na cabeça. Teve a ideia de ter ali uma casa ou um prédio. E, uma vez tida à 

ideia, começou a segunda fase: o bombardeio da ideia por parte do universo material (o 

ambiente em torno de si). Provavelmente, o indivíduo teve a ideia de um prédio e depois 

TEVE QUE MANTÊ-LA, APESAR DAS CIRCUNSTÂNCIAS ADVERSAS. Talvez, 

tenha percebido que não possuía economia suficiente para comprar o terreno ou iniciar a 

construção. Ou, talvez, tenha percebido que, naquele momento, a zona onde teria querido 

construir não era edificável. Mas, veja, nessas alturas, quando diante dele começaram a 

se manifestar as primeiras adversidades, ele colocou em prática uma qualidade humana 

importantíssima: NÃO DEIXOU QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS ADVERSAS DO 

UNIVERSO MATERIAL CANCELASSEM A SUA IDEIA DO PRÉDIO! Claro, deve 

tê-la modificado de algum modo, para torná-la mais adaptada às circunstâncias, mas, com 

certeza, se aquele prédio hoje está ali, ELE NÃO PERMITIU QUE O BOMBARDEIO 

NEGATIVO, LEVADO ADIANTE PELO AMBIENTE, CANCELASSE SUA IDEIA.  

Pegue agora uma empresa, qualquer empresa. Hoje ela existe tão forte, tão robusta, tão 

majestosa, porque seu criador, um dia, criou-a em sua mente e, depois, continuou a 

acreditar nessa ideia, apesar das adversidades, apesar das aparentes notícias negativas do 

universo material. Apesar dos “não se pode fazer”. Muitas vezes, a ideia do líder, a pessoa 

que possui uma ideia que muda o mundo, é contrariada, contestada, ridicularizada. Mas, 

no fim das contas, se seu criador continuar a acreditar nela, ela certamente se materializa. 

Peguemos Henry Ford, o fundador da famosa casa automobilística, o primeiro homem 

que começou a produzir o automóvel em escala industrial. Seu sonho? Um automóvel 

para cada americano. Um dia, li em um livro uma citação, do início do século XX, na 
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qual um banqueiro, em resposta ao pedido de Ford para o financiamento de sua ideia, 

disse: “Senhor Ford duvido muito que o automóvel possa substituir o cavalo na vida do 

americano médio...”. 

Por mais que esta resposta hoje possa te parecer absurda, pense, por um instante, nos 

planos de Ford naquela época. Tinha uma ideia inovadora, algo que podia mudar o 

mundo, mas precisava de financiamentos para realizá-la. Os banqueiros te dizem que sua 

ideia nunca terá sucesso. O que você faz? Ford continuou a acreditar. 

Ou peguemos o indivíduo que inventou a fotocopiadora. A primeira empresa para a qual 

ele propôs sua patente foi a IBM, que refutou, não a considerando interessante. Então, foi 

em outra grande empresa para apresentar seu projeto e recebeu outro não. Moral da 

história: precisou ir a trinta e duas empresas diferentes, antes de encontrar uma que 

acreditasse em seu projeto e estivesse disposta a investir nele. Esta empresa hoje é a Rank 

Xerox. Quantas adversidades, quantas intenções contrárias houve diante deste indivíduo 

que poderiam levá-lo a mudar sua ideia? Mas ele, assim como Ford, e assim como o 

indivíduo que teve a ideia de construir o estabelecimento que você pode ver pela janela, 

colocou em prática uma qualidade humana assustadora: a capacidade de manter a própria 

ideia, o próprio sonho, apesar das circunstâncias adversas.  

Os exemplos acima só podem nos levar a dizer o seguinte: cada coisa é criada duas vezes, 

a primeira em nossa cabeça. Depois que a criamos em nossa cabeça, se manifestarão 

circunstâncias adversas que tentarão convencer-nos a mudar de ideia, a desistir. Tudo 

aquilo que devemos fazer é continuar a acreditar, continuar a ver nossa meta e, quase 

magicamente, nossa ideia será materializada. Eventualmente, precisaremos de tempo, 

mas eu e você, caro amigo, se estamos lendo este livro e queremos nos tornar fortes para 

administrar e motivar o pessoal, decidimos que temos um pouco de tempo para investir.  

A vida poderia ser comparada a um grande oceano, que é movido por correntes de todos 

os tipos. Se você tiver uma meta, se tiver uma ideia que quer realizar, você possui o 

primeiro grande ingrediente para assumir o controle daquilo que te acontece: você tem o 

projeto, tem o caminho. Apesar das correntes ou das tempestades que, em algum 

momento, possam te empurrar para longe daquilo que quer realizar, você, sabendo aquilo 

que quer, poderá sempre traçar uma nova rota, rumo ao seu objetivo. 

Se, ao contrário, você não tiver uma meta na vida, um sonho que te guie, então estará 

entregue às correntes, será levado a derivar pelo oceano do viver, será objeto de tantos 

eventos casuais que determinarão aonde irá. Eventualmente, em algum momento, as 

correntes poderão te empurrar para uma ilha linda, onde você se sente bem, mas se não 

tiver um projeto, se não souber qual é a casa que quer construir, se sentirá, muitas vezes, 

insatisfeito por aquilo que a vida te reservou. 

Braian Tracy, um dos autores americanos de maior sucesso no desenvolvimento do 

potencial humano, em seu livro “As 100 Leis do Sucesso nos Negócios”, diz que, na 

ausência de uma meta, “a vida é uma série de acontecimentos casuais e as coisas 

acontecem simplesmente por acaso”. Isto é tão verdadeiro que, se você não tiver uma 
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meta na vida, sua vida será simplesmente assim: será dirigida por eventos imprevistos, 

será dominada pelo acaso e pelo destino. 

Braian Tracy, em seu livro, continua e diz que, visto que esta é a situação, fracassando no 

planejamento, você planeja falir. Se você não começar a ter uma meta e a acreditar nela, 

sua vida será simplesmente o efeito das correntes, dos casos imprevistos, da sorte ou do 

azar destes acontecimentos casuais. 

De fato, uma pesquisa recente apurou que 63% das pessoas acreditam que a concretização 

de seus objetivos financeiros é possível, somente se ganhar um grande prêmio na loteria. 

Em outras palavras, são muitas as pessoas que delegaram sua capacidade para obter 

sucesso e para realizar os próprios sonhos ao destino, à sorte. 

É verdade que existem alguns casos afortunados que poderiam trazer-nos grandes 

vantagens. Mas você deixaria que sua vida fosse completamente entregue ao acaso ou ao 

destino? Pensa, realmente, em poder ser feliz, em realizar seus sonhos, em fazer felizes 

as pessoas que te rodeiam, contando com a sorte? 

Vemos, assim, que podemos construir nossa vida, usando o princípio “todas as coisas são 

criadas duas vezes, a primeira em nossa mente”, ou então, por default2, aceitando aquilo 

que o destino ou os casos fortuitos nos reservarão.  

Façamos, então, um resumo dos dados-chave levantados até agora: 

1. Você não pode obter aquilo que não consiga imaginar. 

2. Todas as coisas são criadas duas vezes: a primeira vez em nossa mente. 

3. Uma vez que tivemos uma ideia, um sonho ou uma meta, devemos continuar a 

acreditar nela, apesar das adversidades ou das circunstâncias contrárias que 

poderiam se manifestar e, se continuarmos a agir assim, cedo ou tarde essa ideia 

se materializará. 

4. Se você não tiver uma meta ou um sonho forte que te guie, sua vida será criada 

por default e será controlada pelo destino. 

 

UM CASO ESTRANHO NA UNIVERSIDADE DE YALE  

Vários anos atrás, em um curso de formação, o palestrante nos ilustrou esta estranha 

história: na universidade de Yale, nos Estados Unidos, todos os alunos do último ano de 

Economia foram envolvidos em um experimento. Os reuniram e perguntaram para eles 

“quem tem uma meta na vida”. Certo número de pessoas respondeu de modo afirmativo. 

Perguntaram, então, para essas pessoas “Quem, entre vocês, escreveu sua meta em algum 

lugar”. 3% dos participantes do experimento responderam de modo afirmativo. Vinte 

anos depois, foram procurar todos os estudantes que tinham participado do experimento 

                                                           
2 Default: em informática, escolha automática efetuada pelo computador a não ser que o operador não indique outra forma. Por 

exemplo, quando se imprime um documento, o computador escolhe “por default” a impressora que enviará o texto que se quer 
imprimir. Se você não comunica ao computador uma impressora específica, o computador escolherá aquela prefixada. No texto, o 

termo default é utilizado para indicar que, se na vida você não escolher objetivos ou uma direção, a vida escolherá por você. 
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e, poderá ser uma coincidência, mas aqueles 3% das pessoas que tinham escrito sua meta 

ganhavam mais do que os 97% restantes dos estudantes colocados juntos! E é verdade, o 

dinheiro não é tudo, mas vocês concordarão comigo que os resultados econômicos 

constituem um fator muito importante para avaliar o sucesso profissional de alguém. 

Quando nos explicaram este caso exemplar e, em seguida, nos fizeram escrever nossas 

metas, pensei que aquela história tinha sido preparada para nos atingir e nos fazer entender 

que era importante ter uma meta na vida. Considerei-a uma bela historinha de fantasia, 

preparada artisticamente para fazer com que nós, vendedores novatos, escrevêssemos 

nossas metas e para nos dar um pouco de motivação. Mas, mesmo pensando assim, decidi 

deixar-me envolver e escrevi minhas metas.  

Bom, hoje, após dez anos, minha visão daquele exercício mudou drasticamente. Os 

estudantes de Yale tinham razão e o palestrante não queria exatamente nos “motivar”, ele 

estava nos fornecendo um instrumento indispensável para ter sucesso. Se você escrever 

suas metas, as vir e continuar a persistir, bom, suas metas se realizam. Permita-me contar 

para vocês minha história. 

Quando participei daquele curso de formação estava na Suíça, no lago de Lugano. Dirigia 

uma Fiat Uno com 250.000 quilômetros, tinha fortes lacunas culturais e pessoais. Vinha 

de uma experiência de trabalho desastrosa nos Estados Unidos, não tinha dinheiro, 

dependia de meus pais para me sustentar e era um estudante que tinha abandonado a 

faculdade sem sequer ter terminado o terceiro ano. 

Lembro-me que, quando viajava, muitas vezes não tinha dinheiro para pagar o pedágio e 

tinha que pegar um comprovante, afirmando que eu tinha deixado de pagar. Em alguns 

casos, para abastecer o carro e ir trabalhar deixei, inclusive, minha carteira de identidade 

ou o estepe para o frentista, porque não tinha dinheiro. 

Em suma, por mais que a história de Yale seja entusiasmante, imagine a situação na qual 

me encontrava!! 

Bom, naquele dia me deixei levar por minha imaginação, escrevi metas ambiciosas. No 

começo, experimentei um pouco de excitação, um pouco daquele entusiasmo saudável 

que vinha por ter decidido algo grande. Era a primavera de 1992. Estava na Suíça. 

Hoje, enquanto escrevo este livro, estou no meu escritório de Bolonha, dirijo uma 

empresa com 80 colaboradores extremamente motivados, ganhei em um ano tanto quanto 

uma pessoa normal ganha em vinte anos de trabalho, dirijo um carro esportivo, estou com 

uma mulher fantástica e sou um profissional estimado em meu setor. Pode parecer um 

absurdo, talvez seja uma coincidência, mas muitas das coisas que tinha escrito naquele 

dia, no Lago de Lugano, se materializaram. 

É verdade, nos dez anos que se passaram, eu também tive meus altos e baixos. Em certos 

momentos senti desconforto, em alguns momentos revi minhas metas e percebi que não 

estava progredindo, mas, continuando a acreditar, continuando a vê-las mês após mês, 

continuando a readaptá-las, erguendo-me dos momentos de desconforto que quase tinham 
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me convencido que não poderia realizá-las e voltando a acreditar no meu sonho, hoje me 

encontro, aqui, com muitas das coisas escritas naquela folha realizadas. Volto a repetir, 

poderia ser uma coincidência. E se, ao contrário, não fosse? 

 

A FORÇA DA IMAGINAÇÃO 

“Quando você deseja algo, todo o universo conspira para que você realize seu desejo”. 

Paulo Coelho 

 

É verdade, você não tem os 50 milhões de Reais da loteria, mas por que não acreditar, 

desde já, na sua capacidade de realizar as coisas que tinha colocado em seu quadro no 

início deste capítulo? Não são 50 milhões de Reais que te permitirão realizá-las, é a sua 

capacidade de imaginá-las que te permitirá fazê-lo. 

Dissemos anteriormente, neste capítulo, que o indivíduo que construiu o estabelecimento 

que você vê lá fora, através de sua janela, conseguiu fazê-lo, porque não deixou que as 

adversidades do universo material cancelassem sua ideia original do prédio. Claro, deve 

tê-la modificado de algum modo, deve tê-la readaptada após ter adquirido mais 

conhecimento. Mas, certamente, não permitiu que os problemas que se apresentaram, 

durante a fase de realização, alterassem a ideia de que era possível ter um prédio ali, 

justamente naquele lugar. 

Podemos, então, dizer que o homem, após ter tido um sonho ou uma meta, pode agir de 

duas maneiras: 

a) Pode continuar a acreditar na ideia original, apesar do bombardeio de resultados 

negativos ou de notícias negativas que recebe do universo que o rodeia. E, deste 

modo, cedo ou tarde, conseguirá materializar seu sonho. Se, como no meu caso, 

não conseguir realizá-la em um ano, deverá dedicar a ela 10 anos de sua vida, ou 

mais, mas, cedo ou tarde, realizará como tinha sonhado. 

Ou então, 

b) Pode deixar que sua imaginação seja alterada, conquistada, perturbada por 

notícias ruins e por influências negativas do ambiente que o rodeia. Neste caso, se 

torna “realista” ou completamente pessimista. 

E aqui chegamos ao real problema do por que você não consegue mais imaginar a 

realização de seus sonhos: 

O universo material mudou suas ideias. Você foi conquistado. Permitiu que sua arma 

mais forte, a sua capacidade de imaginar um futuro diferente e brilhante, tenha sido 

derrubada pelo bombardeio de notícias ou experiências negativas que a vida colocou 

diante de você. Convenceram-te que não é possível!  
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Mas imaginar, acreditar em um futuro brilhante e melhor é a qualidade vital mais 

importante que você possui. As pessoas que deixaram de ter uma meta, que deixaram de 

sonhar, tendem a ter uma atitude “realista”, pessimista, quase de derrota e se sentem como 

se tivessem pouco controle de suas vidas. Essas pessoas, geralmente, culpam outros por 

seus problemas, se justificam, possuem desempenhos muito inferiores daqueles de seus 

reais potenciais e entregam-se a várias formas de “fuga”, como passar horas na frente da 

TV, álcool, drogas, e procurar o divertimento em uma vida social intensa, mas sem 

objetivo. 

Procuram compensar a falta de vitalidade, que deriva do não ter uma meta, com 

numerosas atividades breves: às vezes são obcecadas pelo desejo de fazer novas 

conquistas amorosas, querem o último modelo de carro, procuram, de todo modo 

possível, “exprimir” a máxima diversão em todas as atividades que estão envolvidos. 

Mas se divertem de verdade? Não. A vida deles é um constante tédio. Existem lampejos 

de entusiasmo, é verdade, mas a maioria das vezes, quando você fala com eles, te 

perguntam: “O que você fará esta noite?” “Aonde vai?”. Seu máximo entusiasmo é a 

partida de futebol de domingo, onde qualquer um é responsável por criar as emoções por 

eles. Ou então, é observar e perceber a graça da nova funcionária da empresa da frente. 

Devem delegar à partida, ao novo automóvel, à nova conquista (que depois de um tempo 

os entedia) a própria capacidade de criar e viver emoções e vivem com uma sensação de 

vazio. Por que vivem com uma sensação de vazio? Porque não possuem uma meta. 

 

O ENTUSIASMO 

O entusiasmo é aquilo que você sente ENQUANTO SUPERA OBSTÁCULOS PARA 

ALCANÇAR UMA META. 

Imagine a compra de um automóvel. Num dado momento, você percebe que tem 

possibilidades econômicas para trocar de carro. Tome a decisão de trocá-lo. Agora você 

tem uma meta. 

Vá comprar o carro e exiba-o. Qual é a sua sensação neste momento? Há excitação, forte 

interesse. Preste atenção em como você observa de modo diferente a vida. Você percorreu 

a rua que te leva de casa para o escritório centenas, se não milhares de vezes, mas, agora, 

você observa os carros de modo diferente: “Eu gosto daquele modelo” “Mas aquele 

também é bonito” “Olhe, aquela é a marca nova de tal...”. Seus sentidos estão acordando, 

você está mais atento, mais vivo. E tudo porque agora você tem algum tipo de meta. 

No sábado de manhã, que normalmente passava na cama dormindo, você se levanta cedo, 

porque deve ir visitar algumas concessionárias. Sente dentro de si certa vitalidade. 
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Quando decidiu o carro que vai comprar, você sente excitação e entusiasmo. O que você 

sente, após ter assinado o contrato de compra? Sente entusiasmo. Está contente, não vê a 

hora que seu carro seja entregue. 

No dia em que você vai retirar o carro, qual é a emoção que sente? Entusiasmo. Você 

gosta do carro, descobre que tem tantas qualidades. Vai ao bar, onde normalmente 

encontra seus amigos, e estaciona expondo-o. Gostaria que os outros te vissem, que te 

perguntassem sobre seu carro. De alguma maneira você se sente mais seguro, mais 

confiante, menos tímido. Tudo porque tem consciência de ter feito progresso rumo à sua 

meta, e esta consciência está colocando seus circuitos vitais em funcionamento. 

Após uma semana que possui o automóvel, qual é a emoção que você sente? Ainda possui 

um discreto nível de entusiasmo, mas, se você for como eu, já está experimentando certa 

redução. Agora está simplesmente satisfeito. Não está descontente. O carro te satisfaz, às 

vezes tem lampejos específicos, porque pensa de novo no fato de ter alcançado um 

objetivo, ou porque você percebe algumas funções do carro que antes não tinha notado.  

Após 15 dias que o tem, qual é a sua emoção? Não sente mais emoção. O carro se tornou 

uma coisa normal, seu tom emotivo voltou àquele de sempre. Mas, escute, em 15 dias o 

carro mudou? Não, caro amigo. Você mudou. 

Sua emoção foi reduzida, porque você não tem mais uma meta. 

Ter uma meta é o maior combustível espiritual que um indivíduo pode ter. 

 

ABANDONAR AS PRÓPRIAS METAS 

Entendo que para você, assim como para mim, a vida também tenha reservado alguns 

insucessos, derrotas e notícias negativas, mas, caro amigo, na medida em que você 

abandona seus sonhos é o fim. No momento em que você aceita se sentar sem uma meta, 

de tornar sua imaginação um terreno de conquistas de notícias negativas da vida, é o fim. 

Você, como indivíduo, começará a se apagar. 

Do mesmo modo, se você for um daqueles indivíduos ditos “mais sortudos”, pode ser 

que, em algum momento de sua vida, você tenha tido uma grande meta e tenha trabalhado 

suado para este fim a ponto de tê-la realizado. Porém, pode ser que, após ter realizado 

aquela meta, você esteja sentado, satisfeito por aquilo que obteve, e tenha se esquecido 

de escrever e procurar realizar outra meta. 

Sem uma meta, sua vida será criada por default, de acordo com as circunstâncias casuais. 

Não sentirá carga emocional, não sentirá entusiasmo. Procurará, desesperadamente, 

compensar a falta de uma meta, tirando o máximo possível de atividades superficiais que, 

após 15 dias ou um mês, voltarão a te fazer sentir como antes. Uma roupa nova, um carro 

novo, uma bolsa nova, um final de semana especial... 
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Quando se levanta de manhã, você experimenta uma carga emocional especial, sabendo 

que hoje irá fazer outros progressos rumo à sua felicidade, ou simplesmente se levanta 

cansado, sabendo que “deve encarar mais um dia” ou pensando em todos os problemas 

que “será obrigado a enfrentar”? 

Observe, quando vai dormir, você às vezes imagina, em silêncio, as atividades que deverá 

começar no dia seguinte, a ponto de a excitação que sente não te deixar pegar no sono? 

Ou então, está muito cansado para pensar no dia seguinte? Ou muito preocupado por 

aquilo que deverá enfrentar? 

Porque, veja, se de noite, quando você se deita e não consegue mais imaginar, caro amigo, 

você está morto. Está, agora, atravessando os movimentos do viver: se levanta, se 

alimenta, trabalha, visita outras pessoas. Mas a vida que existe em você está se apagando 

aos poucos. Triste, mas é verdade. 

Decida hoje mesmo mudar sua vida, aceitar o papel de diretor daquilo que acontece à sua 

volta. Não permita que sua vida seja criada por default, não deixe que sua imaginação 

seja aniquilada. Você, assim como eu, pode materializar seus sonhos. 

 

AS METAS 

Visto que falamos bastante sobre isso, é oportuno descrever o que é uma meta. Podemos 

dizer que uma meta é A DESCRIÇÃO PRECISA DE DETERMINADA CENA QUE NO 

MOMENTO NÃO EXISTE, MAS QUE SE DESEJA REALIZAR. 

Quando falo de descrição de determinada cena, entendo exatamente isso, a descrição de 

uma situação bem precisa: é uma fotografia daquilo que queria que existisse no universo 

material. 

“Ser feliz” não é uma meta, mas é aquilo que deriva do fazer progressos rumo a uma 

meta. “Ter muito dinheiro” não é uma meta, é apenas uma parte da meta, e falta o 

componente mais importante da fotografia: aquilo que você irá construir para produzir 

dinheiro. A meta poderia ser um supermercado que trabalha com produtos novos para 

tantos clientes que compram, pessoal motivado e capacitado, e tantos clientes satisfeitos 

que vêm inclusive de longe para comprar os produtos.  

Na minha atividade de consultor na motivação e desenvolvimento dos recursos humanos, 

tive a sorte de conhecer numerosas pessoas de sucesso. Aquilo que mais me atingia em 

cada uma delas era o fato de que o sucesso não tinha sido fruto de circunstâncias casuais, 

mas tinha sido procurado assiduamente. Cada um deles tinha um sonho, uma ideia em 

longo prazo de algo que queria realizar, e sua vida tinha sido dedicada para a realização 

daquele sonho. 

Não podemos realizar emoções ou sensações. Podemos somente realizar as coisas que 

nos darão as emoções ou as sensações que desejamos! 
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DETERMINAR O PRÓPRIO DESTINO 

Agora, gostaria que você pegasse uma folha e escrevesse suas metas daqui a 5 anos. 

Pegue a data de hoje e acrescente 5 anos. Escreva a nova data na folha e, depois, escreva 

quais são os objetivos que se coloca a partir dela. Não escreva emoções, escreva aquilo 

que gostaria de ter realizado. 

Partamos da esfera profissional: 

Como gostaria que fosse sua atividade profissional? Se você tem uma empresa, escreva 

como gostaria que ela fosse: mas não escreva “grande” ou “em expansão” ou “líder”. 

Descreva-a. 

Veja, se você mesmo, construindo uma casa, tivesse um projeto com os cômodos, os 

andares, as metragens. Com certeza os pedreiros ririam de você se, quando te pedissem o 

projeto, desse para eles um que dissesse simplesmente “uma casa grande” ou “uma casa 

na qual se seja feliz”. 

Vá ao detalhe: quantos homens gostaria de ter na sua empresa, se você tem ou dirige uma 

empresa. Que tipo de faturamento, em que setor. Que tipo de cliente gostaria de ter. 

Quantas filiais. Deixe espaço livre para sua imaginação. 

Claro, você também pode ser um pouco realista. Mas lembre-se que um estudo feito nos 

anos 70 para analisar as características que os gênios tinham em comum (Leonardo, 

Einstein, etc.) revelou que cada um deles “tinha os pés no chão, mas a cabeça nas nuvens”. 

Então sonhe e dê espaço para a sua imaginação. 

Se você dirige uma repartição de uma empresa, como gostaria que fosse esta repartição: 

quantos homens, que tipo de pessoas, que tipo de instrumentos, que tipo de trabalho 

inovador gostaria que aqueles homens desenvolvessem? 

Pode descrever você mesmo, que tipo de cultura, que tipo de experiência, que tipo de 

habilidade. Que tipo de situação econômica. 

Pode levar em consideração a sua situação familiar. Que tipo de família, que tipo de 

relação com seu par. Seja detalhado inclusive nesta área. 

Resumindo, escreva a fotografia de sua vida daqui a 5 anos: 

a) Em termos profissionais 

b) Em termos pessoais 

c) Em termos familiares 

Seja objetivo. Não coloque objetivos completamente irrealizáveis. Mas, enquanto isso, 

MANTENHA A CABEÇA NAS NUVENS. Escreva algo que TE MOTIVE 

REALMENTE. Não freie sua imaginação. 
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Perceberá que, enquanto faz isso, poderia vir em sua mente pensamentos negativos: “Mas 

não, isto que quero realizar é impossível” “Sou muito velho” “Não sou formado” “A 

situação do mercado está difícil, é impossível que eu consiga realizar isto” “Devo ser 

realista, não sou capaz de realizar o quanto estabeleci” e assim por diante. Todos os 

pensamentos negativos que diminuem você mesmo e seu verdadeiro potencial. 

Perceba que esses pensamentos são fruto do ambiente que TE CONVENCEU a ser deste 

modo. Não são farinha do seu saco. Se você analisasse-os, um por um, de modo 

aprofundado, veria que são pensamentos que ALGUÉM TE DISSE, talvez um telejornal, 

talvez seus pais, talvez um sócio de negócios. Um indivíduo, de fato, começa a se 

autodiminuir depois que alguém diminuiu, por um tempo, ele e suas capacidades.  

Dar ouvidos a esses pensamentos irracionais te deixará apagado, desmotivado. Dê, ao 

contrário, ouvidos àquilo que resta de seu verdadeiro EU. Talvez, dentro de você exista 

uma vozinha fraca que te diga: “Talvez eu consiga. Mas, poxa, por que eu não posso, 

também, realizar meus sonhos?”. 

Deixe-se levar por essa voz, nutra-a, reforce-a, porque esta é a grande força que te pode 

permitir realizar seus sonhos. Esta é a verdade! E aquilo que permanece de sua essência, 

ainda não poluída por pensamentos negativos que foram empurrados contra você pelo 

ambiente que te rodeia. 

Reconheça essa essência, proteja-a, nutre-a, reabilite-a. Se a perder, é realmente o fim. 

Escreva suas metas. Apenas o fato de escrevê-las, às vezes, causa efeitos mágicos. 

No momento em que você realmente se dedica a algo e deixa de se conter, todos os tipos 

de acontecimentos e encontros imprevistos se apresentam para te ajudar. O simples fato 

de empenhar-se a algo é um potente imã para a ajuda. 

Napoleon Hill. 

 

APLICAÇÕES PRÁTICAS ADICIONAIS PARA QUEM TEM DIFICULDADE 

EM COLOCAR NO FOCO OS PRÓXIMOS CINCO ANOS 

Alguns empreendedores, sobretudo aqueles que se encontram sobrecarregados, algumas 

vezes não conseguem “colocar realmente no foco” o horizonte temporal de 5 anos ou o 

fazem com grande incerteza. Coloco para eles este exercício adicional. Pode fazê-lo, 

também, quem já escreveu as próprias metas para daqui 5 anos: 

Pegue uma folha e escreva 10 metas que quer alcançar ao longo dos próximos 12 meses. 

Por mais que possa te parecer simples, este exercício pode criar uma GRANDE mudança 

em sua vida e em seu trabalho. Se você fizer o exercício e carregar a folha com você, 

daqui um ano ficará surpreso. Sete, às vezes oito, dos objetivos que tiver escrito na folha 

estarão materializados. Você mesmo experimentará um imediato aumento de seu 
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entusiasmo e de sua eficácia. Às vezes, apenas o fato de ter identificado algumas metas, 

coloca literalmente em movimento as coisas em torno de você. 

Escreva suas metas, colocando na frente a palavra “eu”  e usando o tempo presente, como 

se já as tivesse alcançadas (Não “Delegação da direção comercial”, mas “Eu delego a 

direção comercial”, não “Encontrar 3 novos funcionários capazes”, mas “Eu coloco na 

empresa três funcionários capazes”, não “Receita + 15%”, mas “Eu faço a receita 

incrementar em 15%”). Você vai descobrir que, escritas desse modo, causarão mais 

impacto em você mesmo. 
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CAPÍTULO 2  

NOSSAS IDEIAS SÃO O ARQUITETO DO NOSSO DESTINO 

“Somos prisioneiros das ideias” 

Ralph Waldo Emerson 

 

 

Uma vez que escreveu as metas, você irá sentir certa excitação, certo sentimento de 

novidade que te invade. É sua essência vital que volta à vida, são seus sentimentos que se 

abrem. Você acabou de reconhecer e reforçar a essência vital que jaz sob os escombros 

de pensamentos negativos que o ambiente tem empurrado sobre você.  

Perceberá que, enquanto trabalha para realizar suas metas, nem sempre tudo correrá bem. 

Às vezes sofrerá derrotas, em outras deverá fazer desvios. Em alguns casos, terá que fazer 

pequenos ajustes em sua ideia, fruto da nova experiência adquirida durante a viagem rumo 

aos seus objetivos. 

Alguns dos estudantes que pertencem àqueles 3% do experimento de Yale contam que, 

certas vezes, acordavam de manhã e, revendo as metas que tinham escrito, se sentiam 

extremamente frustrados, porque percebiam que não estavam fazendo progressos ou que 

a realidade em torno deles era completamente diferente. Às vezes, alguns deles quase 

queriam jogar tudo para o alto, pelo fato de estarem tão distantes de seus objetivos. 

Igualmente, eu também, na minha viagem rumo às minhas metas, muitas vezes vivi 

situações trágicas, certas vezes dramáticas, momentos de “baixo” devastadores. 

Mas todos aqueles 3% dos estudantes foram unânimes ao sustentar que, apesar de a vida, 

naquele momento, quase os tivesse colocado na parede, o simples fato de rever as próprias 

metas permitia que eles se reequilibrassem, tivessem novamente o controle de si mesmos, 

um pouco como se, após uma tempestade assustadora, o capitão de um navio, que foi 

tirado da rota, pegasse o mapa para entender onde se encontra para estabelecer nova rota. 

Do mesmo modo, você percebe que ter estabelecido uma meta poderia não te dar 

imediatamente a impressão de que esteja ocorrendo uma mudança em sua vida. É um 

pouco como se você fosse o capitão de um grande transatlântico. O fato de ter 

estabelecido nova rota e ter desviado, inicialmente não será notado. Mas, com o passar 

do tempo, a nova direção do transatlântico se tornará evidente. Funciona assim em nossas 

vidas. Talvez, amanhã, não mudará nada pelo fato de você ter escrito uma meta. Mas com 

o passar dos meses, ou talvez dos anos, sua direção se tornará inequivocamente clara. 

Mas vamos adiante. Neste capítulo, na verdade, nos ocuparemos de algo a mais.  

DO QUE DEPENDEM NOSSOS RESULTADOS  
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Entraremos, agora, na segunda fase. Veremos, juntos, o que devemos mudar para sermos 

eficazes. 

Um dos objetivos que queremos realizar, pela leitura deste livro, é mudar os 

RESULTADOS que obtemos na gestão de nossos colaboradores. O que iremos dizer 

agora, porém, não tem aplicação apenas na condução de nossos homens, mas é de 

interesse geral para aumentar a eficácia de alguém. 

Suponhamos que eu queira obter resultados melhores como formador, meu principal 

ofício. Do que dependem os resultados que eu obtenho no curso de formação? 

(figura: RESULTADOS; ?) 

Você vai concordar comigo que os resultados que obtenho enquanto dou um curso de 

formação dependem, argumentos à parte, de como explico conceitos, da ênfase e da 

convicção que coloco em prática, da minha habilidade ao entoar a voz, do quanto sou 

bom para envolver as pessoas na plateia. Tudo isso são AÇÕES que faço para obter um 

resultado.  

Podemos, então, dizer que os resultados que uma pessoa obtém em determinada área da 

própria vida dependem das ações que faz, as quais podem aproximá-la ou distanciá-la do 

resultado que se quer obter. 

(figura: RESULTADOS, AÇÕES; ?) 

Mas do que dependem as ações? Em outras palavras, porque eu, enquanto dou meu curso 

de formação, faço exatamente esta escolha e não outras? Por que fazemos as coisas que 

fazemos? 

Alguns de nós poderíamos responder que as ações dependem de nossas experiências, de 

nossos conhecimentos, de nossas convicções, de nossa cultura. Eu, quando dou meus 

cursos, organizo a sala de determinado modo, porque minhas experiências passadas me 

dizem que organizá-la assim me dá melhores resultados. Ou então, porque estudei que é 

como deveria ser feito. 

Mas o que são a experiência, o conhecimento, as convicções, a cultura? São IDEIAS. 

(figura: RESULTADOS, AÇÕES; IDEIAS) 

Os resultados que obtemos em determinada área dependem das ações que nela fazemos, 

que, por sua vez, dependem das ideias que temos sobre ela. 

Existe algo que devemos saber em relação à mente humana: a mente humana é um 

mecanismo infalível. Funciona de modo fantástico e fascinante, é um computador 

infalível. Nunca erra. É consequencial. Seu único limite, se de limite se pode falar, são as 

ideias em seu interior. Se estas não forem corretas, então as conclusões (e por 

consequências as ações) que a mente coloca em prática poderiam ser falsas. 
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Às vezes, quando falo da mente humana, esta minha visão é contestada. Analisemos, 

então, um pouco mais profundamente esta joia de engenharia que está em nossas cabeças. 

Peguem seus computadores e abram um programa de gráfica (um programa que possa 

permitir que vocês manipulem fotografias). Abram duas fotografias ao mesmo tempo, as 

fotografias de duas pessoas. O que aconteceria no computador se vocês tivessem que 

pegar a cabeça de uma das duas pessoas e colocá-la no lugar da cabeça da outra? 

O computador se tornaria muito, mas muito lento. Uma máquina que tem o potencial de 

executar cálculos complicadíssimos com uma velocidade fantástica, diante de uma 

operação desse tipo, se torna lento. 

Agora, levem em consideração a mente de vocês. Fechem os olhos e peguem a imagem 

de duas pessoas. Coloquem a cabeça de uma pessoa no corpo da outra. Ficaram lentos? 

Enquanto fazem esta operação, a respiração de vocês se torna ofegante? Movem as partes 

do corpo lentamente como quando o hard disck do computador gira de modo muito 

comprometido? A mente de vocês se torna lenta? Não, senhores! 

Mas se um dos melhores computadores se torna lento quando solicitamos uma operação 

desse tipo, então quantos mega Ram deve ter na nossa mente? Milhares, se não milhões. 

Nossa mente é um computador perfeito. Faz milhões de cálculos velozes, e são 

extremamente acurados. Seu único limite são as ideias em seu interior. 

Se forem erradas ou se não forem exatamente corretas, então todas as conclusões e ações 

que delas derivam, são falsas. 

Por consequência, se quisermos mudar os resultados que obtemos em determinada área, 

com certeza devemos colocar em prática ações diversas, mas antes de tudo devemos 

mudar algumas ideias fundamentais que nos impulsionam a fazer ações erradas ou que 

nos impedem de colocar em prática as ações corretas.  

O nosso modo de agir é governado por um modelo deste tipo: 

(figura: RESULTADOS; AÇÕES; IDEIAS /OUTPUT; HARDWARE; SOFTWARE) 

Os resultados de alguém dependem de suas ações que, em última análise, são guiadas 

pelas ideias que ele tem. 

O output de um computador (uma folha impressa, por exemplo) depende, assim, das ações 

do hardware (neste caso, das ações da impressora), mas, em última análise, as ações da 

impressora são guiadas por aquilo que tem no software (no file). 

A linha tracejada que existe acima das IDEIAS e do SOFTWARE indica que estes dois 

fatores, às vezes, estão abaixo do nosso nível de conhecimento, isto é, às vezes não os 

vemos. Por exemplo, eu não vejo as ideias de alguém, mas vejo unicamente suas ações. 

Posso supor quais são suas ideias pela base de suas ações, mas jamais terei certeza de que 

aquelas sejam REALMENTE suas ideias até quando não tiver verificado profundamente.  
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Se eu quiser mudar os resultados que obtenho em determinada área de minha vida, devo, 

desse modo, colocar em prática ações diferentes, mas, principalmente, DEVO MUDAR 

ALGUMAS IDEIAS FUNDAMENTAIS QUE TENHO (E QUE PROVAVELMENTE 

PENSO QUE SÃO CORRETAS), caso contrário, não vou conseguir colocar realmente 

em prática, de maneira constante, ações diferentes. 

Vamos tornar mais claro com um exemplo: 

Minha impressora imprimiu uma folha na qual, ao invés de ter escrito “mas”, está escrito 

“mais”. Concordará comigo que o erro está presente no software (no file que estou 

imprimindo) e é isso que devo corrigir. Porém, por incrível que pareça, não vendo o 

software ou o file, poderia pensar que a impressora não está fazendo as ações corretas e, 

por mais incrível que pareça, poderia, então, me concentrar na impressora e, com grande 

esforço, procurar fazer as ações no cabeçote de impressão (me imaginem em pé, ao lado 

da impressora, e eu mexendo com minhas mãos, com força, em seu cabeçote enquanto 

escreve): “não, vira para lá” “Não, agora volte e escreva aqui” “Vai” “Não, não ali, este 

não escreve”. Vou fazer um esforço sobre-humano (e também vou estragar a impressora, 

por favor, não tentem isso), mas, por incrível que pareça, poderia, também, conseguir que 

a impressora escrevesse “mas”. Mas, depois, assim que fosse embora, ou devesse dedicar 

minha atenção à outra coisa ou a alguém, o que a impressora voltaria a fazer? Voltaria a 

escrever “MAIS” “MAIS” “MAIS”. 

O que estou dizendo é que podemos, não vendo as ideias, ter a impressão errada de que, 

TRABALHANDO SOBRE AS AÇÕES DE ALGUÉM E INFLUENCIANDO-AS, 

PODEMOS MUDAR OS RESULTADOS QUE ESTA PESSOA OBTÉM. 

Isso, talvez, possa ser verdade, mas: 

a) Exige sempre grande esforço e 

b) Funciona só até quando estamos presentes. Assim que devemos nos ocupar de 

outro, a pessoa volta a se comportar exatamente como antes.   

Esta é a razão pela qual, quando observamos os gerentes de hoje, descobrimos que estão 

quase sempre estressados, sobrecarregados, cheios de problemas em relação à gestão do 

pessoal: eles procuram mudar as ações das pessoas e não as ideias!!!  

Peguemos este outro exemplo: tenho um colaborador que, de manhã, em vez de chegar 

às 9:00, chega regularmente atrasado, digamos, por volta de 9:15. Vocês vão concordar 

comigo que, se ele se comporta desse jeito, possui ideias que lhe dizem “tudo bem ficar 

acordado até tarde da noite”, ou então, “chegar pontualmente não é tão importante assim” 

ou então, “tudo bem ficar até tarde na cama”, ou outros ainda. Não sabemos, também, 

qual é a ideia que o leva a agir deste modo, mas seguramente a tem. 

Eu, porém, poderia não me preocupar em encontrar e mudar a ideia ou as ideias que o 

levam a agir assim. Poderia, simplesmente, confrontá-lo e limitar-me a procurar 

influenciá-lo em suas ações: “Escuta, você sempre chega às 9:15. Isso não é legal. Você 

também deve chegar no horário como todos!”. 
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As perguntas que faço para vocês são essas: 

A que horas ele chega no dia seguinte? 

Digamos que às 9:00. Minha bronca surtiu efeito. 

E depois de amanhã? Digamos que às 9:02. 

No terceiro dia? Às 9:04. 

E no quinto dia? Voltou a chegar às 9:15!!! Não tendo mudado suas ideias, mas tendo 

procurado somente influenciar suas ações, tudo voltou como antes. 

Claro, poderia também ter outra opção. Poderia ficar em cima dele. Todas as manhãs ligo 

na casa dele às 7:30 para ter certeza que se levanta. Mas veem que DEVO FAZER UM 

GRANDE ESFORÇO? E se um dia não puder ligar? Ele se levantará no horário? 

Esta tendência de trabalhar sobre as ações e não sobre as ideias das pessoas é a causa da 

grande sobrecarga e do estresse dos gerentes. Escolhem o atalho, a via que aparentemente 

parece mais fácil, mas é, também, a via que, sem dúvidas, os tornarão sobrecarregados. 

 

UMA CORREÇÃO EFICAZ TRABALHA PRIMARIAMENTE SOBRE AS 

IDEIAS DE UMA PESSOA E NÃO APENAS SOBRE AÇÕES  

O princípio acima se aplica, com certeza, na gestão do pessoal. Se quisermos que nossos 

colaboradores mudem, devemos nos tornar mais atentos com suas ideias, um pouco mais 

atentos para entender o que existe no software deles e em seus files, muito mais do que 

nos limitarmos a pedir para eles mudarem suas ações. Mais para frente, voltaremos a falar 

em como fazê-lo, e de como isto é recorrente no âmbito da correção e da melhoria do 

pessoal. 

Mas o princípio acima se aplica, antes de tudo, EM NÓS. Se quisermos mudar ou 

melhorar os resultados que obtemos em alguns setores de nossa vida, devemos, em 

primeiro lugar, MUDAR ALGUMAS IDEIAS FUNDAMENTAIS.  

Principalmente nas áreas em que nossa performance3 não são ideais, temos ideias que nos 

apoiam piamente, corretas, justas, mas que, na verdade, são absolutamente erradas. 

No livro “Milionário Instantâneo”, de Mark Fisher, um moço pede para um velho 

milionário ajudá-lo a se tornar rico. O velho milionário, sabendo do fato que os resultados 

de uma pessoa dependem de suas ideias, ao invés de começar a dar conselhos, lhe 

pergunta: “Por que você ainda não é rico?” Pode parecer uma pergunta retórica, mas não 

é. Uma pergunta deste tipo, feita para nós mesmos, demonstraria “ideias autolimitantes”, 

dúvidas, justificativas, explicações do por que não é possível. Não que o objetivo deste 

                                                           
3 Performance: desempenho. 
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livro seja nos tornarmos milionários (se bem que, no fundo, eu espero um pouco isso, 

você sabe os direitos do autor...), mas o ponto é outro: 

Em qualquer área da vida em que não nos superamos, temos ideias que nos limitam, que 

nos fazem cometer ações erradas ou que nos impedem de atingir o sucesso que queremos. 

Se mudarmos algumas dessas ideias fundamentais, magicamente o sucesso e a excelência 

também irão se manifestar na área em que não pareciam ir bem. 

Por consequência, não esperem deste livro simples receitas do tipo “pense positivo” ou 

“estabeleça uma meta e verá que tudo entrará no lugar”. Não, aquilo que é pedido, se 

quisermos obter grandes resultados na gestão dos colaboradores, é a coragem de olhar 

para algumas de nossas ideias mais radicais e mudá-las. Somente assim o sucesso 

duradouro poderá se manifestar. 

Vocês estão prontos para esta aventura? Então, vamos em frente. Entramos no depósito 

das ideias... 
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CAPÍTULO 3  

CAUSALIDADE! 

“O homem não é o produto das circunstancias. As circunstancias são o produto do 

homem”. 

Benjamin Disraeli. 

 

A vida em si poderia ser comparada a um esforço em grupo. O indivíduo solitário, 

“dissidente”, não tem grande sucesso. Tal indivíduo sobrevive, leva a vida. Às vezes, na 

televisão, vemos algum magnata da indústria que nos é apresentado como uma verdadeira 

estrela, uma pessoa de qualidades fantásticas. Isso poderia nos induzir, erroneamente, a 

pensar que o sucesso pode ser alcançado apenas por uma pessoa ou que seja fruto de um 

esforço individual. Aquilo que não vemos, ao contrário, é que, por trás de qualquer grande 

empreendedor, por trás de qualquer grande personagem, sempre existem outras pessoas 

que ficam na sombra, mas que contribuem de modo suscitante para o sucesso da pessoa 

em questão. Um sócio, colaboradores extremamente motivados, uma equipe de pessoas. 

Peguemos, por exemplo, Bill Gates, o fundador da Microsoft. Observando a Microsoft de 

maneira superficial, poderia nos parecer que Gates seja o único criador desta grandíssima 

empresa. Aquilo que não observamos é que Gates, ao contrário, tem centenas de 

colaboradores valiosos extremamente motivados. Talvez não observemos alguns de seus 

companheiros iniciais: Paul Allen, por exemplo.  

Ou então, peguemos Steve Jobs, o fundador da Apple. Muitas vezes o víamos no palco, 

enquanto apresentava as novidades da Apple, mas aquilo que não víamos era o apoio de 

outros grandes personagens como Tim Cook, Jonathan Ive (seu mago do Disegn), John 

Lasseter (o criador da Toy Story) e tantos outros que trabalharam com ele, que 

depositaram a máxima confiança nele e o ajudaram enormemente a alcançar seu sucesso.   

Mesmo o grande especulador financeiro, que parece poder dirigir os destinos de uma 

economia, comprando ou vendendo ações ou moedas, tem por trás de si dezenas, se não 

centenas, de colaboradores valiosos motivados. 

Tudo isso só para dizer que o sucesso não é obtido sozinho. Um indivíduo para ter sucesso 

deve contar com outras pessoas, sejam elas clientes, colaboradores, parentes, 

fornecedores. 

Isso nos deixa, do ponto de vista operacional, uma única via: para alcançar o sucesso 

pessoal devemos contar com os outros, influenciar suas ideias, moldá-los e ser moldado. 

Quando se entra neste campo, que é o das relações profissionais e humanas (sejam elas 

de patrão para colaborador, ou de igual para igual, ou entre marido e mulher), se entra 

claramente em um campo cheio de problemas e dificuldades. Vamos analisar alguns 

deles. 
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Quais são os problemas que temos quando procuramos influenciar uma pessoa? Quais 

são os problemas que temos quando queremos ensinar alguém ou fazê-lo mudar de 

atitude? Quais são os problemas que encontramos na gestão de colaboradores? Façamos 

um elenco. 

Quando pergunto para empreendedores e gerentes quais problemas encontram na gestão 

do pessoal, geralmente me indicam os seguintes: 

 Colaboradores desmotivados. 

 Colaboradores que não assumem a responsabilidade do próprio trabalho. 

 Subordinados que não se empenham. 

 Pessoas que apresentam problemas, em vez de soluções. 

 Pessoas para as quais deve constantemente explicar as mesmas coisas. 

 Seções empresariais “compartimentadas” que não colaboram entre si. 

 Pessoas que não se empenham de modo eficaz seu papel. 

 Pessoas que precisam sempre de ordem. 

E por aí vai... 

Tenho certeza de que você também, que está lendo, pensou em algum tipo de problema 

que encontra na gestão de outras pessoas e em suas relações com os outros. 

Estes são problemas ou dificuldades que nos causam, muitas vezes, reações emocionais: 

às vezes, nos colocam lá embaixo, às vezes nos fazem ficar com raiva, em alguns casos 

poderiam nos fazer sentir desiludidos ou frustrados, sobretudo se, apesar das nossas 

tentativas em resolvê-los, eles persistem. 

Imagine ter uma recepcionista que está falando ao telefone. Você passa por lá e, ouvindo-

a, percebe que é indelicada com os clientes. Então, terminado o telefonema, você vai até 

ela e, com grande positividade, explica-lhe o motivo pelo qual seu comportamento não é 

bom e o quanto isso influencia negativamente a empresa. Ela concorda e se empenha para 

mudar. Você vai embora contente por ter esclarecido um ponto importante. 

Na semana seguinte, um cliente te liga e se lamenta, dizendo que acabou de ligar na 

empresa e a recepcionista foi indelicada. Eis que você, mesmo um pouco irritado com o 

ocorrido, mantém a calma e a positividade, vai até a recepcionista e lhe diz que 

provavelmente você se explicou mal ou que ela não entendeu. Explica novamente para 

ela os modos que deveria usar para responder ao telefone. Ela se desculpa muito e te diz 

que realmente entendeu. Você pensa que resolveu o problema. 

Passam três dias e, enquanto você está falando com o Responsável Administrativo, ouve 

a recepcionista brigar por telefone com um cliente. O que você sente? 

Suas reações poderiam ser várias: poderia ficar com raiva, ressentir-se, ou mesmo se 

sentir desiludido ou frustrado. Não é tanto a emoção específica que nos interessa aqui, 

mas o fato que NÃO SER CAPAZ DE INFLUENCIAR UMA SITUAÇÃO, OU UMA 

PESSOA, NOS CAUSA UMA REAÇÃO EMOCIONAL DESAGRADÁVEL. 
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Neste momento, quero dar para vocês uma boa notícia: neste livro forneceremos algumas 

técnicas, procedimentos e conhecimentos para conseguir influenciar de modo positivo as 

pessoas, para motivar colaboradores desmotivados, tornar mais colaborativos clientes 

difíceis. Vou descrever para vocês os procedimentos e as ações de sucesso de gerentes 

que obtiveram grupos altamente motivados, de líderes que conseguiram moldar e fazer 

crescer também os colaboradores mais difíceis. E, modéstia à parte, posso assegurar-lhes 

que estas técnicas funcionam, que quando são aplicadas causam resultados e progressos. 

Mas temos um problema. 

Na falta de um ingrediente anterior, o conhecimento que é fornecido para uma pessoa 

para ter maior sucesso, não é absorvido. 

Parece contradição, mas não é. É um dado chave para a instrução de alguém. Dou para 

vocês alguns exemplos. 

Vocês encontram um velho amigo. Ele está muito pessimista. Conta um grande problema 

que o aflige e que está acabando com a vida dele. Enquanto conta, vocês percebem que 

também viveram aquele problema, idêntico ao dele. Mas não somente. O resolveram com 

sucesso. Em outras palavras, vocês possuem o conhecimento para resolvê-lo. 

Então, explicam aquilo que, na opinião de vocês, ele deveria fazer nesta situação 

(transferem para ele o conhecimento). Mas o que ele responderá, nos 80% dos casos, se 

estiver realmente pessimista? 

“Não, olha, você não entende” “Meu problema não é exatamente como você pensa” ou 

então, “É fácil dizer, mas deveria estar no meu lugar”. Apesar de vocês estarem 

fornecendo o conhecimento para resolver o problema (e sabem que funciona, porque 

experimentaram), ele não absorve. Por quê? Por que lhe falta um ingrediente que vem 

antes do conhecimento. 

Em outras palavras, antes que um indivíduo possa absorver conhecimento em relação a 

qualquer coisa, deve estar presente outro fator; vocês poderiam lhe fornecer o melhor 

conhecimento do mundo, mas, pela falta, ele não será capaz de alcançá-lo. 

A motivação, vocês diriam. Não, não é a motivação. Alguns de vocês dirão que é o 

interesse. Não, também não é o interesse. O amigo de vocês está interessado em resolver 

aquele problema. Vejam como, de fato, o envolve emocionalmente. 

Poderiam, neste momento, dizer-me que o ingrediente que falta é a experiência. Não. Não 

é a experiência. 

Para entender qual é este ingrediente, devemos analisar este outro exemplo: vocês 

aprenderam a dirigir quando iam à autoescola e lhes explicavam como se deveria fazer 

(ou seja, estavam expostos ao conhecimento) ou então, quando estavam ao volante e, 

PRESTEM BASTANTE ATENÇÃO NESTAS PALAVRAS, vocês se sentiam os 
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responsáveis pelo automóvel, vale dizer, sabiam exatamente que, para aonde fosse o 

carro, dependia UNICAMENTE E SOMENTE DE VOCÊS?  

Cada um de nós aprendeu DE VERDADE a dirigir o carro, NO MOMENTO EM QUE 

NOS SENTIMOS RESPONSÁVEIS PELO CARRO, NO MOMENTO EM QUE 

TIVEMOS, PELA PRIMEIRA VEZ, A PERCEPÇÃO DE QUE, AONDE QUER QUE 

FOSSE, O CARRO DEPENDIA UNICAMENTE DA GENTE. 

Na verdade, o ingrediente que falta É A SENSAÇÃO DE SENTIR-SE O ÚNICO 

RESPONSÁVEL POR ALGO: A RESPONSABILIDADE! 

Para poder apreender algo ou absorver conhecimento, em primeiro lugar, devo me sentir 

o único encarregado ou responsável por esta coisa. 

Se não me sentir responsável, se sentir que isto não depende inteiramente de mim, mas 

depende, em maior medida, de outra coisa ou de alguém, não serei capaz de absorver este 

conhecimento. 

RESPONSABILIDADE 

Visto que a responsabilidade parece ser importante para a absorção do conhecimento, 

vamos entender algo a mais em relação a ela. 

Por RESPONSABILIDADE entendemos a capacidade de sentir-se o único responsável 

por qualquer coisa. A habilidade de sentir que esta coisa, pessoa ou situação, depende 

inteiramente da gente. É uma habilidade. Alguns indivíduos não conseguem, ou 

conseguem numa medida muito limitada, sentirem-se responsáveis. Sentem que a maior 

parte das coisas que acontece com eles, ou que não vão pelo caminho certo, depende de 

ou são culpa de alguém. Em outros, ao contrário, esta habilidade é mais desenvolvida. 

Quando em você esta habilidade é desenvolvida, ela determina seu sucesso. 

Mas vamos mais fundo. 

Há mais de dois mil anos, a filosofia oriental, com as famosas leis “de Causa e Efeito”4 e 

“da Responsabilidade”5, atribui ao indivíduo a responsabilidade por aquilo que acontece 

em sua vida. 

Também no ocidente, inúmeros estudiosos, começando por Aristóteles (“É ridículo 

assinalar a culpa de nossas ações erradas em causas eternas”), Shakespeare (“O defeito 

não está nas estrelas, mas em nós mesmos”), Albert Schweitzer (“O homem deve parar 

de atribuir seus problemas ao ambiente e aprender a exercitar novamente sua vontade, sua 

responsabilidade pessoal”), ao longo dos séculos, relacionaram a eficiência de uma 

pessoa com a sua capacidade de considerar-se a causa daquilo que acontece em torno 

dela. 

                                                           
4 Lei da Causa e Efeito: você colhe aquilo que planta. 
5 Lei da Responsabilidade: aquilo que nos rodeia é um espelho de nós mesmos e de nossas ações. 
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Mais recentemente, outro estudioso, Julian Rotter6, aprofundou ainda mais o conceito de 

responsabilidade pessoal. Rotter, em 1996, estabeleceu que algumas pessoas são  

identificadas por aquilo que ele chama de “controle externo” (quer dizer, percebem que a 

vida delas e aquilo que acontece com elas é determinado pelo acaso ou pelos eventos que 

estão fora de seus controles), outras pessoas por um “controle interno” (quer dizer, 

percebem elas mesmas como agentes ou causas daquilo que acontece). Vários estudos 

demostraram que as pessoas de “controle interno” têm, em geral, mais sucesso na vida e 

conseguem mais facilmente superar o estresse e as dificuldades.  

Podemos expandir a definição de responsabilidade que damos neste contexto, dizendo 

que RESPONSABILIDADE É A HABILIDADE DE SE CONSIDERAR A CAUSA 

DAS SITUAÇÕES. 

Quando nos confrontados com um problema e, por problema, quero dizer qualquer 

situação que não está indo como gostaríamos, podemos nos considerar Causa (autores) 

ou então, Efeito (aqueles que sofrem o efeito). 

(figura: PROBLEMA: CAUSA/ EFEITO) 

Façamos um exemplo. Vamos supor que você, agora, esteja participando de um curso de 

formação que estou ministrando e me faça algumas objeções. Existe algo que você não 

concorda. Diante de tal problema, posso escolher (e é uma verdadeira e real escolha que 

faço) me considerar a Causa do problema (quer dizer, “não estou me explicando bem”) 

ou o Efeito (quer dizer, “você não está entendendo ou não tem vontade de entender”). 

A escolha que vou fazer determinará se a Responsabilidade está ou não presente. Na falta 

de Responsabilidade, não serei capaz de desenvolver ou absorver conhecimento. E, 

inclusive, se alguém procurasse sugerir o que devo fazer, supondo que eu não me 

considere a causa, não serei capaz de absorver os conselhos que essa pessoa me dá. Na 

minha cabeça, é VOCÊ que deve mudar, não exatamente eu.  

Não desenvolvendo conhecimento, serei capaz de influenciar a situação? Não. O que vou 

tentar no lugar? Uma das reações desagradáveis que apontamos um pouco antes. 

Em outras palavras, se ESCOLHERMOS não nos considerarmos causa, nosso mecanismo 

de pesquisa e absorção do conhecimento nunca funciona e, então, nunca conseguimos 

influenciar as situações. 

E, de fato, um dos dados mais importantes deste livro é que, diante dos problemas, 

devemos começar a nos exercitar e a nos ver como a causa e não como efeito. Este dado 

é tão potente que gostaria de dividir com vocês este caso exemplar: 

Em uma escola americana, alguns pesquisadores disseram aos professores que tinham 

submetido todos os alunos de uma classe a um teste de quociente de inteligência. Na 

verdade, compilaram para os alunos questionários sem sentido, depois os guardaram e 

extraíram ao acaso os nomes de três alunos. Não disseram nada para os alunos. Mas 

                                                           
6 Rotte J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monografhs, 80.  
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comunicaram aos professores que aqueles três alunos eram os mais inteligentes da classe 

e não entendiam como não rendiam de acordo com os resultados de seus quocientes de 

inteligência. Daqueles três alunos, dois eram menininhos, cujo estudo não interessava de 

jeito nenhum e que, como alguns de nós, não estavam nem aí para a escola. Um, ao 

contrário, estava no ensino médio. No fim do ano – e antecipando que os professores 

estavam sob controle, no sentido de que não podiam dar as notas que queriam, mas 

deveriam dar as notas com base nos rendimentos efetivos – aqueles três estudantes se 

tornaram entre os cinco primeiros alunos da classe. SEGUNDO VOCÊS, OS ALUNOS 

OU OS PROFESSORES MUDARAM?    

Com certeza, vocês responderam que os professores mudaram. Mas o que tinham 

mudado? Tinham mudado a atitude em relação ao baixo desempenho daqueles alunos. 

Quando um daqueles três alunos entrava na sala de aula e perguntavam se tinha feito a 

tarefa, respondia: “Não. Sabe, ontem esqueci o caderno na escola...”, antes pensariam 

“Olha como este aluno é ruim, justamente porque não quer se esforçar” (considerar-se 

efeito), agora, ao contrário, pensavam: “Se ele é inteligente e não rende, então, 

provavelmente, sou eu quem não sou capaz de explicar e que devo mudar alguma coisa”. 

Em outras palavras, tinham mudado suas atitudes diante dos problemas com esses alunos 

e tinham começado a considerarem-se causativos. Assim, se tornaram, também, mais 

hábeis como professores. 

Em seu livro “Pigmaleão na Sala de Aula”7, o Dr. Robert Rosenthal, da Universidade de 

Harvard, reporta numerosos casos em que disseram para os professores que um estudante 

(às vezes uma classe inteira) era extremamente inteligente e que, então, se esperava que 

aquele aluno fizesse grandes progressos em seus rendimentos acadêmicos durante o ano. 

Ainda que os estudantes fossem escolhidos ao acaso entre o alunado, na medida em que 

os professores eram levados a acreditar que aqueles educandos eram extremamente 

inteligentes, os alunos tinham rendimentos inacreditavelmente melhores do que aqueles 

que estavam na mesma sala ou em classes semelhantes ou daqueles que já poderiam ser 

esperados de acordo com seus rendimentos escolares anteriores. 

O que mudava? A atitude dos professores. Diante dos baixos rendimentos dos estudantes, 

em vez de se considerarem efeito, passaram a se considerar causa. E, com isso, obtinham 

resultados extremamente mais positivos.  

ÊNFASE NA CAUSALIDADE 

Imagine ter perdido as chaves do carro e procurá-las pela casa inteira. Procura-as em cada 

gaveta, em cada bolso, em todos os cômodos, em cima e em baixo. Você faz de tudo para 

encontrá-las. Pergunta à sua esposa, repensa aquilo que fez quando entrou em casa. Em 

poucas palavras, você se transforma num experto procurador de chaves. Agora, imagine 

                                                           
7 Pigmaleão era, na lenda, rei de Chipre e escultor. Em seu sentido geral, pigmaleão significa, agora, os resultados da atitude de um 

professor em um aluno. Robert Rosenthal e Leonore Jacobson, psicólogos americanos, fizeram um estudo para demonstrar como as 
expectativas dos professores afetam o desempenho de seus alunos. Segundo os autores, os professores que possuem uma visão positiva 

sobre os alunos tendem a estimular o lado bom desses alunos que, consequentemente, devem obter melhores resultados. Ao contrário, 

os professores que possuem uma visão negativa dos alunos comprometem o desempenho deles. 
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que você tenha esquecido as chaves no carro e não em casa. Não importa o quanto você 

as procure em casa, o quanto você se esforce para encontrá-las, nunca as encontrará por 

que não estão ali. Da mesma maneira, quando você procura as causas de seus problemas 

em outras pessoas, nunca as encontrará por que NÃO ESTÃO ALI. Estão dentro de você. 

É verdade, como veremos melhor mais adiante, que existe um percentual de pessoas, que 

varia entre 3% e 8% da população (e, portanto, também entre nossos colaboradores), que, 

às vezes, age de modo extremamente negativo ou é muito resistente às correções. Não 

estou dizendo que você é culpado de essas pessoas serem assim. Provavelmente, no caso 

delas, você encontrou pessoas muito mais complicadas do que a média para administrar. 

Cada um de nós encontra, na própria vida, alguns elementos difíceis com os quais 

devemos lidar. Mas vejamos as proporções: em 100 colaboradores que podem passar pela 

sua empresa, 92-97 são potencialmente bons. Se não rendem como você gostaria, o 

problema não reside neles, mas em você. 

Talvez resida na ideia que você fez deles e, assim, em suas expectativas. Não sou o 

primeiro a sustentar que suas expectativas influenciam as pessoas ao seu redor. O porquê 

é simples de compreender. Aquilo que você espera das pessoas determina, mais do que 

qualquer outra coisa, a atitude que terá com elas, e as pessoas, agindo como espelhos, 

refletem a mesma atitude que você tem com elas, seja ela positiva ou negativa. 

Talvez o problema dependa do modo em que interage com elas, ou do estilo de motivação 

que você utiliza, quem sabe? Vamos descobri-lo somente quando começarmos a nos 

considerar causa do rendimento deles. É só neste momento, de fato, que começaremos a 

nos analisar, a nos perguntar e a procurar algumas respostas verdadeiras.  

Se, ao contrário, continuarmos a nos considerar efeito, a acreditar que o problema 

depende deles, poderemos obter, no limite, o mesmo resultado que o desesperado 

procurador de chaves, do exemplo dado, conseguia obter, procurando em casa as chaves 

que estavam no carro: estresse, agitação e frustração. 

Muito frequentemente, diante de algo abaixo do ideal, nos consideramos como efeito e 

esquecemos que NÓS temos a ver com aquela situação. Vou para casa com minha esposa 

e percebo que ela, ultimamente, está um pouco abatida. Isso me incomoda. Lamento-me 

e procuro mudar seu humor. Saltam-me aos olhos apenas seus defeitos. Não penso, ao 

contrário, no fato de que faz anos que não lhe trago flores. Não olho para o fato que, antes 

de casar com ela, eu era um grande amante, romântico, atento em sempre diverti-la, em 

não dramatizar, enquanto, agora, no pouco tempo que passo com ela, minha atitude e 

minha maneira mudaram completamente. 

Ou então, olho meus colaboradores e penso, com aborrecimento, que são muito 

ineficientes. Não percebo que o estilo de gestão que utilizo com eles é extremamente 

desmotivante ou que, quando alguém quer falar comigo, nunca tenho tempo. Ou então, 

não vejo que, ao contrário de como eu era no começo da minha empresa, naquele pouco 

tempo que passo com eles, estou tão tenso e nervoso, ou atento aos problemas, ou que 

falo de tudo aquilo que não está bom e nunca dedico meu tempo para motivá-los.   
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O ÚNICO MODO DE RESOLVER UM PROBLEMA É ENFRENTÁ-LO 

CONSIDERANDO-SE CAUSA 

Identificamos, em 100% dos casos, que qualquer programa de motivação e de 

melhoramento do pessoal tende a falir, caso a pessoa que está no topo da empresa não 

abrace a causalidade. Se o gerente não aprende a se considerar causa dos desempenhos e 

do rendimento de seus colaboradores, qualquer programa de melhoria dos recursos 

humanos fornecerá, no máximo, resultados exíguos.  

Não estou dizendo que é sempre culpa sua, se seus colaboradores não produzem como 

você queria. Em alguns casos, poderia realmente ser assim. Em outros poderia depender 

dos colaboradores. 

Porém, mesmo quando parece evidente que a responsabilidade por algo que não foi bem 

feito é atribuída ao colaborador, não deve esquecer que você é o líder da empresa e a 

atitude que usa pode levá-lo à solução ou à piora do problema. 

Se você interagir com seus colaboradores considerando-se efeito, acreditando que seja 

culpa deles se não executam, se não aprendem, se erram ou se não estão motivados, 

VOCÊ SIMPLISMENTE AUMENTA O PROBLEMA, porque, por mais que eles 

possam ter culpa, sua atitude os levará a se fecharem e a piorar.  

No caso exemplar sobre quociente de inteligência que mostramos no capítulo anterior, a 

pouca predisposição para o estudo das crianças que não estavam nem aí para a escola, 

provavelmente não era culpa dos professores. Era, talvez, por causa do ambiente em que 

cresceram, dos pais que não os acompanhavam suficientemente ou, quem sabe, outros 

fatores. Mas o caso exemplar demonstrou, de modo brilhante, que se os professores 

abordassem os estudantes considerando-se efeito, eles não melhoravam, se abordassem 

considerando-se causa, eles obtinham rendimentos mais elevados. 

Do mesmo modo, é impossível melhorar outra pessoa se ela não se considerar causa de 

seu rendimento e de seus desempenhos. 

SE EU ABORDAR OUTRA PESSOA CONSIDERANDO-ME EFEITO, ELA 

TAMBÉM SE COMPORTARÁ COMO EFEITO. 

A causalidade, assim como ser efeito, é contagiosa. 

Se eu confrontar uma pessoa com a qual estou argumentando considerando-me efeito, 

ela, por sua vez, vai se considerar efeito (de mim) e pensará que sou eu que não entendo 

ou me explico mal. Quantas vezes vimos duas pessoas colocar a culpa um no outro e 

sabíamos, observando-os, que quanto mais se culpassem mais era provável que 

continuassem a brigar? 

A causalidade também é contagiosa, porém este contágio não se manifesta de modo 

imediato como no caso de ser efeito. Existe um pequeno atraso. No caso de uma 

controvérsia com uma pessoa, devo me considerar causa uma, duas, três vezes e, depois, 
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verei que a outra pessoa tenderá a refletir sobre minha atitude e, por sua vez, começará a 

pensar que ela também é uma parte da responsabilidade pelo ocorrido. 

Podemos dizer que O GERENTE CAUSATIVO CRIA COLABORADORES 

CAUSATIVOS, O GERENTE EFEITO CRIA COLABORADORES EFEITO. 

Em outras palavras, se quando você administra um colaborador que errou, vai até ele 

considerando-se efeito (pensando que o erro seja culpa dele) e diz: “Mas você não 

entendeu nada, olha a confusão que está fazendo!” é muito provável que, por sua vez, ele 

pense (mesmo se com certeza não te disser) que, na verdade, quem não explica bem é 

você. 

Se, ao contrário, confrontarmos um colaborador que errou com uma atitude causativa, por 

exemplo: “Olha, não foi você que não entendeu bem, mas eu que te expliquei mal”, pode 

ser que nada aconteça na primeira vez, mas depois de duas ou três vezes que falamos com 

ele deste modo, ele nos dirá: “Não, olha, EU TAMBÉM DEVO ESTAR MAIS 

ATENTO”.  Em outras palavras, ele também está se tornando mais causativo.   

Entre o gerente e seus colaboradores se cria uma espécie de “efeito espelho”. Os 

colaboradores tendem a ter a mesma atitude que o gerente tem com eles. 

Isso é tão verdade que se não me considerar a causa dos desempenhos de meus 

colaboradores, eu crio uma equipe de pessoas efeito. Vou até meu Responsável 

Comercial, fico bravo pelo baixo volume de vendas. Ao fazer isso, me considero efeito, 

penso que SEU trabalho seja inadequado, que ELE não esteja administrando bem seus 

vendedores. Após minha intervenção “motivante”, o que vocês pensam que fará com seus 

vendedores? Irá até eles, considerando-se efeito, descarregando a culpa neles e 

desmotivando-os muito. 

Se estes não tiverem colaboradores, em quem descarregariam? Na produção, que produz 

em atraso. Ou então, atribuirá seus desempenhos abaixo do ideal à crise. Ou então, pior 

ainda, agirão como efeito com os clientes (“Não, olha, sinto muito, é O SENHOR, senhor 

cliente, que mandou o pedido atrasado. Não posso fazer nada...”). 

Se sempre me considerar efeito, às vezes levarei todos os colaboradores da minha 

empresa a se considerarem um pouco efeito. O gerente que não se vê como a causa dos 

desempenhos de seus colaboradores, cria uma equipe de pessoas efeito que descarregam 

um em cima do outro as culpas por aquilo que acontece.  

O gerente que age de modo causativo obtém colaboradores que, por sua vez, agem de 

modo causativo e, então, são mais responsáveis e mais eficazes. 

PRIMEIRO DADO RELATIVO À LIDERANÇA 

UM LÍDER É ALGUÉM QUE DÁ ORDENS OU PEDE QUE SEUS 

COLABORADORES REALIZEM COM ORGULHO. Em outras palavras, se hoje aqui, 

conosco, estivesse Jesus Cristo, um dos maiores líderes da história, para nos pedir para 
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fazer algo, NÓS REALIZARÍAMOS COM ORGULHO. O mesmo aconteceria com 

Gandhi, ou com algum dos outros líderes que viveram ou ainda estão vivos. Certamente 

não diríamos: “Ah! Entendo Jesus. Infelizmente, hoje à noite meu time de futebol vai 

jogar. Desculpe-me, mas eu realmente tenho que ir para casa” ou então, “Ah! Gandhi, 

justo amanhã? Não, veja, amanhã é sábado. Eu trabalhei dois sábados consecutivos e 

realmente preciso descansar neste final de semana”. 

Estaremos, ao contrário, eletrizados pelos pedidos deles. Estaremos honrados em 

participar dos projetos deles. Mas isso não acontece apenas com os grandes líderes da 

história. Qualquer pessoa que tenha boas habilidades para a liderança conseguirá que seus 

colaboradores executem com orgulho aquilo que pede. 

Devemos, porém, saber também outra coisa: não é possível desenvolver liderança em 

relação à outra pessoa se nos considerarmos efeito daquela pessoa. 

Se você não se sentir causa de como uma pessoa é, se não sentir que os comportamentos 

dela dependem unicamente de você, nunca conseguirá exercer liderança sobre ela. 

VOCÊ SÓ PODE DESENVOLVER LIDERANÇA EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS COM 

AS QUAIS SE SENTE CAUSA. 

Façamos um exemplo prático. Tenho dois novos colaboradores, o senhor A e o senhor B. 

O que quer que faça o senhor A, penso que depende de mim e que a responsabilidade por 

eventuais erros ou desempenho abaixo do ideal seja atribuída a mim. Ao contrário, com 

o senhor B, às vezes me considero causa, outras, efeito. Muitas vezes, quando ele erra, 

penso que a culpa seja dele. 

Pois bem, após dois meses que ajo desta maneira, acontecerá um fenômeno 

surpreendente: 

o Quando peço algo para o senhor A, ele realizará com orgulho. Estará contente 

por fazê-lo. 

o Quando peço algo para o senhor B, ele realizará justamente porque não pode fazer 

diferente (porque no final do mês precisa do salário, ou porque eu sou o chefe) 

ou, seja como for, por má vontade.  

Considerando-se causa dos desempenhos e do estado de ânimo de nossos colaboradores 

é a real chave que nos pode abrir as portas para a liderança. 

CAUSALIDADE DO GERENTE 

“Se quiser saber por que seus colaboradores não trabalham bem, pare por um instante, 

vá até o espelho e veja. Na maior parte dos casos, a causa maior do problema está te 

olhando diretamente nos olhos”.  

Ken Blanchard, autor de The One Minute Mananger. 
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Os líderes eficazes nada mais são do que aqueles que trabalham para seus colaboradores 

vencerem. Os gerentes eficazes muitas vezes passam entre 40% e 50% do próprio tempo 

motivando e formando pessoal. Segundo o guru da gestão Peter Drucker, “A principal 

atividade de Thomas Watson (fundador da IBM) era formar, formar, formar”. 

Quando um de seus colaboradores falha, estes líderes aceitam a responsabilidade por seus 

desempenhos abaixo do ideal e, para identificar as causas, olham para si mesmos e para 

as próprias ações ou omissões, muito mais do que para o colaborador. 

Tais gerentes não conseguem apenas uma força de trabalho mais motivada e eficaz, mas, 

considerando-se causa, adquirem a primeira característica necessária para se absorver 

conhecimento e desenvolver novas habilidades: a responsabilidade. 

Da próxima vez que você se sentir zangado pelo erro ou pela falta de desempenho de uma 

pessoa que administra, não continue a fazer como o indivíduo que prossegue procurando 

a chave de seu carro em casa, enquanto a esqueceu no carro. Porque, na medida em que 

você continua, só vai se sentir mais agitado, estressado ou contrariado. 

Se quisermos melhorar os resultados que obtemos na gestão de nossos colaboradores, a 

primeira ideia que devemos mudar é aquela de que é possível desenvolver ou manter 

realmente liderança enquanto nos consideramos efeito.   
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CAPÍTULO 4 

SUAS PROBABILIDADES DE TER SUCESSO AUMENTAM SE VOCÊ 

ADOTAR UMA EMOÇÃO POSITIVA 

“Nos negócios ou na liderança as crises são inevitáveis. Se você se empenhar na vida e 

no trabalho, frequentemente acontecerá de você entrar e sair da crise. Sua habilidade de 

reagir de modo eficaz diante de uma falha ou de uma crise é o verdadeiro indicador de 

sua liderança, sua verdadeira prova”. 

Brian Tracy 

Todo empreendedor ou gerente sabe bem que em seu percurso para o sucesso também 

existirão problemas, desde pequenas falhas até crises. Não se pode pensar em escalar o 

Everest sem se levar em consideração um joelho machucado. 

Do mesmo modo, não é possível criar um grupo apaixonado sem, também, viver as crises. 

Um colaborador que vai embora, um colaborador que nos decepciona, uma falha com um 

cliente, são apenas alguns dos inúmeros exemplos de crises que podemos encontrar para 

enfrentarmos. 

As crises causam certa pressão emocional. Receber uma notícia ruim ou uma recusa não 

agrada ninguém, sobretudo quando coloca em perigo nossa empresa ou, pior ainda, sua 

situação econômica. 

Mas se, diante de pressões emocionais, você perder completamente a alegria, não 

conseguirá mais resolver as crises e se tornará um criador de crises. 

Se quiser ter uma carreira brilhante, deve aprender, desde já, a defender um de seus 

principais asset8: seu bom humor e sua energia positiva. Quando os perde, quando chega 

à empresa e está sempre irritado ou ressentido, você perdeu a capacidade de encontrar 

soluções criativas, perdeu a capacidade de realegrar e motivar o ambiente, e corre o risco 

de tornar sua empresa monótona e sem vida. 

Logo se percebe, quando se entra em uma empresa onde existe um titular que perdeu a 

energia positiva e a alegria. As pessoas andam como um robô, são introspectivas e pouco 

se comunicam.  

Após falar um pouco com os funcionários, você percebe que realmente queriam se 

inflamar, rir, serem alegres, mas não os são permitidos. 

A atmosfera que se respira é de restrições, de regras, de controle. 

Quando o gerente anda pela empresa, as pessoas param de se comunicar entre elas. Se 

antes estavam rindo e brincando, você as vê ficarem quietas, se fecharem e dedicarem-se 

ao trabalho. Dentro delas sabem que o gerente poderia se irritar. 

                                                           
8 Asset: termo em inglês. Significa algo de valor que pertence a você. 
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Quando um colaborador erra e é pego em flagrante pelo gerente, você vê que ele se 

atrapalha, que procura se explicar e, se prestar atenção, em seus olhos estará presente o 

medo ou a agitação. Escuta a bronca do chefe em silêncio. E, depois que o gerente foi 

embora, fica fechado em si mesmo. 

Os colaboradores desta empresa parecem como hortênsias que não são regadas há algum 

tempo: estão murchando. 

Ao contrário, quando você entra em uma empresa onde existe um titular que manteve a 

energia positiva e a alegria, vê um ambiente completamente diferente. Existe um 

ambiente barulhento e alegre, muitas vezes se ouve risadas. As pessoas são extrovertidas 

e se comunicam muito entre elas. 

Existem regras, mas a regra principal é satisfazer o cliente e todo o resto pode ser, 

inclusive, violado. 

Quando o gerente anda pela empresa, não apenas as pessoas não se calam, mas se 

divertem ainda mais. E, após rirem e brincarem com o gerente deles, você as vê voltarem 

ao trabalho com muito mais energia.  

Se alguém erra, sabe que a empresa o protege e que não existirão reprovações ou medidas 

punitivas contra ele. Então, diante de seus erros, as pessoas se comportam de modo aberto 

com seu gerente, aceitando os conselhos dele e conversando de modo criativo para 

encontrar soluções. Observando essas pessoas, percebe-se que sentem realmente como 

seus o lugar de trabalho. 

Mas uma diferença fantástica se percebe nas reuniões. Por um lado, enquanto na empresa 

onde o gerente perdeu a alegria e o estado de ânimo positivo, você vê reuniões que são 

apenas monólogos, com numerosas indicações da falta de responsabilidade dos 

colaboradores; por outro lado, nas empresas onde o gerente se manteve alegre, nas 

reuniões as pessoas estão sorridentes, brincam, parecem quase se divertirem. Ops, 

pronunciei a palavra proibida: divertir-se.  

Nas empresas onde o gerente perdeu a alegria tudo se torna sério. Nas empresas onde o 

gerente manteve a alegria e o bom humor, ao contrário, as pessoas se divertem.  

No primeiro tipo de empresa existem dois colaboradores que estão rindo e brincando em 

frente da máquina de café. Estão ali há oito minutos. O gerente os vê e diz: “Meninos, 

agora chega de brincar. Já tomaram o café. Voltem ao trabalho.” Em sua cabeça pensa: já 

que o custo médio de um funcionário por minuto é de R$ 0,50, dez minutos do tempo 

deles custam para a empresa a bagatela de R$ 5,00.  

No segundo tipo de empresa, quando o gerente os vê, vai até eles e começa, também, a 

tagarelar e contar piadas. Após alguns minutos de brincadeiras e piadas, as pessoas voltam 

sozinhas ao trabalho, recarregadas e positivas. 
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Na opinião de vocês, qual será, entre as duas, a empresa com os colaboradores mais 

produtivos? Qual será aquela com maior inovação? Em qual empresa existirá mais 

colaboração? Em qual mais rentabilidade? 

Apesar dos elevados custos de todas estas pausas para o café, a empresa mais produtiva 

e mais rentável será a segunda. 

Como diz Ken Blanchard, “um ambiente severo e sério sufoca a criatividade” e, por 

consequência, a produtividade. 

 

AS EMPRESAS ALEGRES TÊM MAIOR SUCESSO 

Já posso imaginar as objeções de alguns leitores. “Não, olha, Ruggeri. Tudo bem se 

divertir, mas trabalho é trabalho e deve ser encarado seriamente” ou então, “Ah, claro, 

Ruggeri, o senhor fala em ser alegre, mas venha, então, na minha empresa. Veja a situação 

do mercado e, depois, me diga se tem como ser alegre”. 

Mas vejamos alguns casos práticos: 

Quero citar um estagiário da Microsoft que, após um período de aprendizado junto à sede 

de Redmond, decidiu aceitar a oferta de promoção e se tornar, para todos os efeitos, um 

colaborador da empresa: “O ambiente, acima de tudo, foi o que me convenceu a trabalhar 

na Microsoft. Também tinha levado em consideração outras empresas, mas nenhuma 

outra me teria permitido jogar golfe nos corredores.” – W.K., Microsoft. 

Este testemunho foi dado após a Microsoft estar envolvida na famosa causa do antitruste 

americano, que ameaçou dividir a empresa. Mas como estes senhores, mesmo tendo uma 

causa pendente que teria podido desferir um golpe mortal na empresa, ainda toleravam 

que um funcionário “jogasse golfe nos corredores”? Justamente assim. E, talvez, por 

causa do espírito alegre e otimista, seja isso que os tenha permitido ter recursos criativos 

necessários para vencer. 

Vocês diriam: “Não, não. Eles estão alegres, porque podem se permitir, são o número um 

no mundo, controlam o mercado, só podem estar alegres. Se vivessem a situação da minha 

empresa, teriam poucos motivos para brincar...”  

Se vocês conhecessem a historia de Bill Gates, saberiam que não é assim. Gates é o tipo 

que, alguns anos atrás, quando ainda não existia a Microsoft, soube que uma empresa de 

Albuquerque (USA) estava desenvolvendo um produto chamado “computador pessoal” 

e precisava do software de base para fazê-lo funcionar. Os contatou e prometeu entregá-

lo para eles, apesar de não tê-lo ainda. Uma vez assumido o compromisso, junto com seu 

sócio, teve que conceber o modo de criá-lo. E foi assim que inventaram a linguagem 

software que fez do computador pessoal uma realidade. Mas quanta despreocupação e 

espirito positivo são necessários para enfrentar este tipo de desafio com confiança?  
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Quanta louca alegria deveria animar uma pessoa como Ulisses, para que ele se 

aventurasse a propor, bem no meio de uma guerra sangrenta (que os gregos estavam 

fazendo), uma solução como aquela do Cavalo de Troia? 

Não sei quem já ouviu falar de Caterpillar, a líder mundial de tratores. Se poderia esperar 

que, para uma empresa desse tipo, a seriedade seja tudo; que nas reuniões não voe uma 

mosca, todos muito calados, fazendo anotações. Bem, quando apresentam novos 

modelos, muitas vezes vestem aquelas máquinas gigantescas com roupas verdadeiras e 

reais... 

Ou então, falemos do setor aéreo. Depois do 11 de Setembro houve imediatamente uma 

queda assustadora. Sabena e Swiss Air faliram, muitas outras acumularam grandes 

perdas. Naquele verão, enquanto eu estava nos USA, lia no jornal que uma das linhas 

aéreas que lidou melhor com golpe, e que continuava bem, era a Southwest Airlines, de 

Dallas. Não é por acaso que, em tal empresa, valores como a criatividade e a alegria dos 

colaboradores tenham sido levados em consideração. Antes de ser levada em 

consideração a promoção, um candidato deve responder de modo satisfatório à seguinte 

pergunta: “Diga-me como você usou recentemente seu senso de humor em um ambiente 

de trabalho”. 

A Gessi s.p.a. é uma empresa italiana líder mundial na produção de torneiras e acessórios 

para o banheiro, que atua num mercado estático, que não cresce. Apesar disso, nos últimos 

três anos, seu faturamento cresceu dos 115,7 para mais de 135 milhões de euros. Parte do 

crescimento é, sem dúvida, atribuído ao estilo informal, aberto e alegre de seus gerentes. 

Se vocês tentassem participar de uma reunião de sua força de venda, veriam agentes 

comercias que representam várias empresas divertirem-se a tal ponto que, dificilmente, 

renunciariam a uma das numerosas reuniões que a Gessi tem ao longo do ano. São muito 

motivados! Alguns dos agentes afirmam realmente que “participar das reuniões da Gessi 

é muito cansativo, porque fazem muitas, mas não as perderia por nada no mundo”. Nessas 

reuniões as pessoas são inspiradas, recarregadas, apreciadas. Participando de alguns 

destes encontros, eu mesmo ouvi de algum desses agentes: “Que chateação: amanhã tenho 

uma reunião com outra empresa que represento. Vou, porque devo ir, mas não são como 

essas da Gessi. Lá, durante a reunião, começam a falar tudo o que devemos fazer, e saímos 

de lá com o moral lá embaixo!”. 

Não existe nada que tenha tanto impacto assim na produtividade individual como uma 

atmosfera de alegria e de diversão, assim como não existe nada que a deprima tanto como 

a seriedade, a severidade, a culpa, a crítica. Se quiser que sua empresa ou o grupo de 

pessoas que você gerencia seja mais produtivo, mais criativo e mais inovador, comece a 

realegrar o ambiente. 

“Uma ampla tolerância do insucesso é uma característica fundamental do ambiente 

positivo e inovador e orientado para o sucesso. A tolerância do fiasco é um elemento 

peculiar da cultura das empresas de sucesso”. 

Tom Peters, autor de À Procura da Excelência. 
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UMA EPIDEMIA DE GERENTES SEVEROS 

Alguns anos atrás, fui convidado a participar de uma reunião de fim de ano convocada 

pelo Diretor Geral de uma empresa para estabelecer os novos orçamentos. Estavam 

presentes todos os chefes das filiais. Todas as pessoas, e eu entre eles, estávamos vestidos 

de maneira muito formal. Os campeões de vendas, que no ano anterior tinham superado 

todos os recordes, eram os responsáveis pelas filiais do Sul da Itália. Naquela manhã, o 

avião deles de Nápoles estava atrasado e, então, a reunião começou sem eles. Estava um 

pouco curioso em relação àquelas três pessoas, que todos me descreviam como 

verdadeiros cativantes. Queria entender qual era a atitude deles e a maneira de fazer, 

porque “sempre tem o que aprender de quem alcança grandes resultados”. Mais ou menos 

às 10:30, com a reunião em andamento há mais de uma hora, a porta se abriu e entraram 

os três campeões. Todos nós, com nossos ternos e gravatas, ficamos um pouco 

desconcertados: estavam vestidos com o uniforme do time de futebol favorito... 

Diante de um comportamento do tipo, muitos gerentes se ressentem, o considera uma 

falta de respeito. Têm a ideia de que pessoas desse tipo não são sérias em relação ao 

trabalho. Os gerentes das empresas que têm maior sucesso, ao contrario, não. Sabem que 

o colaborador que se diverte e que se deixa levar pelo senso de humor é muito mais 

produtivo. 

Atualmente existe uma verdadeira e real epidemia de gerentes severos e sérios: eles 

aprenderam (não se sabe ao certo onde) que se enfrentarem as coisas com severidade, 

ordens, disciplina, e repreendendo frequentemente os colaboradores, obterão respeito e, 

então, produtividade. 

Se você tiver um chefe assim, sabe que é difícil deixá-lo contente. Nada o agrada. Sempre 

encontra defeitos. Raramente ri. 

Este gerente parece ter esquecido que as pessoas dão o melhor de si quando se divertem, 

quando estão alegres. 

A ideia de que para alcançar o sucesso devemos ser muito sérios e pouco alegres se torna 

clara, se olharmos para o estereótipo do gerente ou do empreendedor de sucesso que 

temos em mente. Quando você tem a oportunidade de conhecer uma dessas pessoas, que 

construíram impérios, antes do encontro estará pouco à vontade. Tem a ideia de encontrar 

uma pessoa extremamente determinada e corajosa, pouco inclinada a dar confiança. Você 

teme que, se disser algo errado, ele te colocará para fora do escritório. Quando, ao 

contrário, o conhece você percebe ter diante de si uma pessoa aberta, alegre e 

extremamente agradável, que sabe colocar as pessoas à vontade. 

Alegria e sucesso estão sempre lado a lado. À primeira impressão, parece que a primeira 

depende do segundo. Na verdade é o segundo que depende da primeira. 
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Se você não mudar o estereótipo do gerente de sucesso que tem na cabeça, sua empresa 

continuará a sofrer, a ter altos e baixos, e nunca conseguirá entender o porquê de seus 

colaboradores não parecerem alcançar grandes resultados. 

Tom Peters e Rober Waterman, em sua pesquisa conduzida nas empresas americanas 

melhor geridas (À procura da Excelência), demonstraram que nas empresas de melhor 

sucesso se respira uma emoção positiva, se brinca sempre, se comemora com intensidade 

as vitórias e existe grande euforia entre os colaboradores. Não apenas os gerentes dessas 

empresas são pessoas entusiasmadas, mas são, também, selecionadas por sua capacidade 

de levar os próprios colaboradores a um estado de ânimo positivo e, então, mais 

produtivo. 

Claro, ter um ambiente alegre não é tudo. Se você tiver pessoas alegres que não são 

formadas e, então, não sabem fazer o próprio trabalho, de qualquer maneira terá 

dificuldades. Mas saiba que, na medida em que eles são positivos, a disponibilidade deles, 

a vontade deles de aprender e o nível de responsabilidade deles crescem. Em sua opinião, 

os vendedores são mais levados a aprender nas reuniões positivas e motivadas da Gessi 

ou nos monólogos obsoletos e sérios de seus concorrentes? 

Você não pode se permitir ter colaboradores amargurados e introspectivos. Você não pode 

se permitir que estejam abatidos ou para baixo. Reavive o ambiente que está em torno de 

você. A falta de alegria custa. 

NOSSAS CAPACIDADES PERCEPTIVAS E CRIATIVAS DECLINAM COM O 

DECLINAR DE NOSSAS EMOÇÕES 

Philip Mc Graw (autor do best-seller Life Strategies) defende que “a realidade não existe, 

mas existem apenas percepções”. Mc Graw afirma que cada um de nós constrói uma visão 

própria da realidade, de acordo com a interpretação das percepções que chegam do 

ambiente. 

O conceito de beleza poderia ser um exemplo. É extremamente pessoal. Culturas 

diferentes avaliam a beleza de maneira diferente. Em alguns países africanos uma mulher, 

para ser considerada bonita, deve ter o pescoço longo. Ou então, por tantos anos, no Japão 

medieval, uma mulher era considerada bonita se tivesse os pés pequenos.  Cada uma 

dessas pessoas via a mesma coisa, uma mulher, mas filtrava a percepção que recebia do 

ambiente, usando um filtro particular: neste caso, sua ideia de beleza.  

Ao ver um colaborador meu no escritório, que está fazendo uma pequena reunião com 

seus colaboradores, eu poderia pensar que isso representa uma perda de tempo por tantas 

pessoas que são pagas pela empresa. Um colega meu, vendo a mesma cena, poderia 

pensar que, graças à reunião que participam, as pessoas do grupo estarão mais envolvidas 

e, então, produtivas. A minha percepção e aquela do meu colega, são idênticas, mas, em 

certa medida, vemos “algo diferente”. 

Cada um de nós tem um ponto de vista ou possui filtros únicos que fazem com que, aquilo 

que recebemos nos cinco sentidos, seja interpretado de maneira diferente. 
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Esses “filtros” são criados pelas experiências que vivemos, são influenciados pela cultura 

na qual vivemos e fazem parte daquela famosa “ideia” da qual falávamos no capítulo 2. 

As emoções que experimentamos também criam filtros potentes, que nos fazem perceber 

a realidade de maneira distorcida. 

Inúmeras experiências foram realizadas e nelas se demonstrou que duas pessoas, que 

tenham um nível emocional diferente (uma alegre e uma ressentida), lendo o mesmo 

artigo de jornal sobre o setor que trabalham, fazem uma ideia diferente daquilo que está 

acontecendo. A pessoa alegre usa aquilo que está escrito no artigo para defender que no 

setor existem possibilidades de crescimento. A ressentida, ao contrário, que pode existir 

muitos problemas.  

Nunca aconteceu com vocês, após estarem com raiva de alguém, de encontrar outro 

colaborador e verem-se prontamente criticando também o trabalho deste último, mas 

depois, após tê-lo avaliado mais profundamente, vocês perceberam que, no fim das 

contas, se tratava de um bom trabalho? A emoção de vocês fez com que vissem problemas 

onde não existiam. 

 Isso nos acontece continuamente. Quando estamos com raiva, ressentidos ou agitados, 

vemos o “copo meio vazio”, tendemos a nos concentrar nos problemas e nos defeitos de 

nossos colaboradores e, fazendo assim, talvez os reforcemos. Mas não apenas; na medida 

em que deixamos nos levar pelas emoções negativas, cometemos, inclusive, muito mais 

erros, induzindo nossos colaboradores a fazer o mesmo. 

O que faz, de fato, o colaborador ansioso e com medo? Comete erros, é distraído, diminui 

a si mesmo e suas capacidades. Com certeza não inova. Se falar com um cliente quando 

está nesse estado de animo, o cliente não tem uma boa impressão dele, não fica admirado 

com o serviço ao cliente da empresa. 

Outro exemplo muito interessante dos filtros distorcidos criados pela emoção está no 

âmbito da pesquisa e seleção do pessoal. Anos de consultorias para empreendedores me 

mostraram que, sem sombra de dúvidas, o empreendedor que mantém uma emoção e uma 

atitude positiva é muito mais eficaz ao escolher, entre uma lista de candidatos, as pessoas 

que tenham as melhores características. 

Por outro lado, ajudando empreendedores na seleção de pessoal executivo, percebi que o 

empreendedor que age, na maior parte do tempo, com emoção colérica ou hostil com os 

colaboradores, invariavelmente faz o contrário: de uma lista de candidatos, tende a 

escolher o candidato que posteriormente lhes causará mais problemas na gestão da 

empresa. 

 No que diz respeito ao negócio, as crises ou as pequenas falhas são previstas, devemos, 

então, saber que, quando reagimos a um problema com uma emoção negativa, quando 

damos para essas coisas o poder de fazer-nos perder nossa alegria e nosso bom humor, é 

como se ativássemos um filtro que nos levará à avaliação distorcida da realidade e do 
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trabalho de nossos colaboradores e que nos levará, em última análise, a deprimir o 

potencial do grupo de pessoas que administramos. 

Os melhores gerentes sabem disso e, então, diante dos problemas e das dificuldades, 

diante das falhas de seus colaboradores, se esforçam para manter uma emoção positiva e 

construtiva, evitando reagir com cólera, raiva, ressentimento ou severidade. Dentro de si 

sabem que as crises, as tarefas não executadas e os problemas são previstos, e que uma 

personalidade mal-humorada, severa, crítica e hostil é o pior remédio para as doenças que 

procura curar. 

Aquilo que você criou se deve, em maior parte, ao seu duro trabalho e à sua perseverança, 

mas se tivessem faltado a alegria e o espírito positivo que tinha quando criou sua empresa, 

não estaria onde você está agora. 

A alegria é como o fermento. Se faltar, no que diz respeito ao seu duro trabalho, todos os 

bolos que você fizer não crescerão. 

A inovação, os melhores colaboradores, o sucesso e o mundo pertencem às pessoas 

alegres. 

Quando você perde a alegria, daí em diante continua a perder. 

SE QUISER QUE AS COISAS MUDEM, EM PRIMEIRO LUGAR VOCÊ DEVE 

MUDAR. 

Não estamos dizendo, neste capítulo, que você deve se tornar o melhor contador de 

piadas. Estamos dizendo que, se você quiser que as coisas mudem, se quiser que seus 

colaboradores sejam mais produtivos, se quiser que sua empresa tenha maior sucesso, em 

primeiro lugar você deve mudar. 

A vida pode ter te reservado eventos positivos ou eventos extremamente negativos. Você 

pode ter tido bons mestres ou então, ter tido como modelo figuras que te tiraram do rumo. 

A cultura na qual você cresceu pode ter te levado a desenvolver ideias ou filtros que não 

tornam fácil seu trabalho de motivação do pessoal.  

Mas se não as reconhecer por aquilo que são, ideias enraizadas que te levam à falha, se 

não utilizar de modo corajoso a causalidade para romper estes mecanismos reativos, se 

não aprender a, de vez em quando, não levar-se a sério, a rir e a brincar, não ficar se 

perguntando o porquê de estar sempre atolado de problemas, as coisas não vão mudar. 

No exemplo das crianças que foram submetidas ao teste de quociente de inteligência, as 

convenções sociais9 diziam para aqueles professores que, se por acaso uma criança não 

tivesse feito a lição, eles deveriam se tornar severos e ficar com raiva. Quando, ao 

contrário, os mesmos professores, adotando uma atitude causativa, saíram das 

                                                           
9 Convenções sociais: ideias difundidas, no âmbito de dada sociedade, em relação às ações que se deveria fazer em determinada 

circunstância.   
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convenções, daquilo que “era normal fazer naquela situação”, obtiveram melhoria no 

rendimento daqueles alunos. 

Se quiser ter sucesso, deve começar a pensar novamente com sua cabeça. Deve colocar-

se em contato e desenvolver algo que já tem dentro de você: a alegria, o seu senso de 

humor e seu espirito positivo. 

Por mais difícil que possam parecer as situações que você e sua empresa devem enfrentar, 

saiba que é seu estado de ânimo, alegre, positivo e motivante aquilo que, mais do qualquer 

outra coisa, dará a você e aos seus colaboradores o acesso às energias criativas que servem 

para vocês superarem os numerosos obstáculos que sobrepõem entre você e suas metas. 

Preserve-o e, entre outras coisas, vá dar um pouco d’água àquelas hortênsias que estão 

murchando. Realegre o ambiente que está à sua volta. 

Se quiser que as coisas mudem, em primeiro lugar você deve mudar. 

Caso contrário, o resto não serve para nada. 
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CAPÍTULO 5: O QUE QUEREM NOSSOS COLABORADORES PARA DAR O 

MÁXIMO 

“Pessoalmente sou louco por morangos com chantilly; mas não sei por qual estranha 

razão os peixes preferem os vermes.” 

Dale Carnegie 

A citação de Dale Carnegie nos introduz uma das dificuldades maiores para quem 

gerencia o pessoal: entender realmente quais são os incentivos que fazem as pessoas se 

mover. 

Neste capítulo vamos expor os resultados de uma pesquisa em relação aos fatores 

motivadores que estimulam as pessoas a agirem e as envolve nas atividades e nas metas 

empresariais. 

No exemplo do peixe acima, um pescador que colocasse morango no anzol, após um 

tempo, não vendo os peixes abocanhá-lo, poderia se irritar ou a se desmotivar e pensar, 

erroneamente, que “os peixes não têm fome”. Uma conclusão errada que, provavelmente, 

o levaria a ter mais insucessos com a pesca. 

Se transportarmos o exemplo para o campo da motivação dos recursos humanos, e eu 

procurar “motivar” meus colaboradores, não levando em consideração os fatores que 

REALMENTE os motivam (ou mesmo utilizando fatores que eles considerem 

desmotivante enquanto penso que estou motivando-os), poderia chegar à conclusão que 

“as pessoas não têm vontade de trabalhar”. Uma conclusão um tanto errada quanto dizer 

“os peixes não têm fome”. 

Desmintamos, então, esta ideia, segundo a qual as pessoas não gostam de trabalhar. A 

ideia correta é: “As pessoas, se não motivadas adequadamente, darão a impressão de não 

ter vontade de trabalhar”. 

A ideia “as pessoas não têm vontade de trabalhar”, para um gerente ou para uma pessoa 

que aspira uma posição de liderança, denota, em primeiro lugar, o fato de ele se considerar 

“efeito”. Em segundo lugar, é uma daquelas ideias que influenciam negativamente nossas 

ações e nos levam a resultados falhos na gestão do pessoal. 

As pessoas, se motivadas de modo adequado, darão o máximo, assim como os peixes 

farão o possível para abocanhar... Se no anzol existir vermes. 

Adentramos, então, no campo da motivação do pessoal para dissipar algumas confusões 

que existem a respeito disso. 

O CLIENTE INTERNO 

A motivação do pessoal é mais compreensível se for comparada a uma venda. Na venda 

procuramos fazer com que os clientes façam um esforço financeiro, a fim de satisfazer 

algumas de suas necessidades. 
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Na motivação do pessoal também estamos procurando realizar um esforço para um 

colaborador (ser mais organizado, ou trabalhar mais, ou prestar mais atenção na 

qualidade, ou fazer mais visitas, ou ser menos crítico etc., etc.). 

Para fazer com que o colaborador cumpra este esforço, ele deve perceber vantagens ou a 

satisfação de algumas de suas necessidades. 

Em uma sociedade em desenvolvimento, o salário no final do mês pode constituir o 

impulso necessário para fazer com que o colaborador cumpra este esforço. Se eu vivesse 

no Senegal, onde existe grande carência no mercado de trabalho e onde o padrão de vida 

é extremamente baixo, apenas o fato de ser contratado e de MANTER um emprego numa 

empresa, me ofereceria a possibilidade de melhorar constantemente meu padrão de vida 

e constituiria, por si só, uma grande fonte de motivação. 

Infelizmente (ou felizmente, uma vez que não seria bom viver sem água potável em casa 

ou sem ter clientes adequados para quem se possa vender), a melhoria do padrão de vida 

de um país leva, inevitavelmente, consigo o fato de o nosso colaborador chegar, aos 

poucos, a considerar o salário cada vez mais como algo devido para “o tempo que passa 

na empresa”; de fato, já dois ou três meses após a contratação, o salário tende a não ser 

mais um fator motivador. É algo de compra ou, pelo menos, é percebido como tal pela 

maior parte dos colaboradores.   

Isso acontece, talvez, não tanto por malícia ou por más intenções por parte dos 

colaboradores, mas sim pelo fato de que: a) muitas vezes, aquilo que lhe oferecemos, 

seria oferecido para eles, também, em outros lugares (para alguns tipos de colaboradores, 

como funcionários, técnicos de produção, comerciantes, desenhistas técnicos e outros 

ainda, muitas vezes, a demanda supera a oferta); b) a riqueza das famílias coloca nossos 

colaboradores numa situação onde, em alguns casos, não têm necessidade econômica tão 

convincente como tinham nossos pais (quando um casal se casa hoje, por exemplo, 

normalmente a casa é dada de presente para eles pelos pais; muitos de 30 anos ainda 

vivem na casa dos pais, em suma, na maioria das vezes não existe uma situação 

econômica desesperadora), e c) as garantias sociais levam os colaboradores a ver, às vezes 

erroneamente, o salário como algo que pode ser dado por garantido. 

Não estou, absolutamente, querendo dizer que concordo com isso. Estou simplesmente 

me limitando a relatar aquilo que acontece na maior parte dos casos. 

O salário no final do mês, por si só, não é mais suficiente para criar motivação e 

envolvimento. A evolução do padrão de vida criou uma evolução também nas 

necessidades e nos desejos do nosso colaborador, e continuar a pensar que esteja 

colocando em prática uma política motivante apenas com o pagamento do salário no final 

do mês, é como pensar em “continuar a satisfazer as exigências do setor automobilístico 

vendendo Fiat Uno”. Não que o Fiat Uno seja um carro ruim, ao contrário, mas a evolução 

das exigências fez com que, enquanto há alguns anos fosse, talvez, o melhor utilitário no 

comércio, hoje não seja mais aquilo que o cliente deseja. 
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Voltemos, então, à nossa comparação com a atividade de venda. Estamos pedindo para o 

nosso colaborador fazer um esforço que, muitas vezes, lhe exige grande empenho, lhe 

exige superar alguns temores, alguns limites pessoais, algumas ideias erradas, mas 

enraizadas nele há muito tempo. Estamos lhe pedindo de colocar-se à prova, de mudar. 

Mas quais são os “morangos” e os “vermes” que colocamos em seu anzol? Dissemos que 

o mero salário é dado por garantido. O que mais devemos colocar no anzol? 

Provavelmente alguns empreendedores, que chegaram neste ponto do livro, irão ficar com 

raiva e vão criticar aquilo que digo: “Mas como? Já pago R$ 6.000,00 por mês para aquele 

mandrião!” “Ele deveria trabalhar suado pelo salário que já dou para ele, porque TODO 

fim de mês eu pago!” e outros comentários parecidos. 

Reações do tipo, apesar de compreensíveis, caracterizam um empreendedor que 

realmente precisa continuar a ler este capítulo. De fato, ele, atuando neste mercado com 

tal ponto de vista, certamente já teve muitos insucessos na gestão de seus colaboradores. 

O salário é um fator realmente motivante apenas nas sociedades em desenvolvimento e o 

é APENAS alguns meses após a contratação. Em seguida, perde muito de seu apelo 

motivacional. 

Para chegar à solução do problema sobre motivação, devemos nos envolver e perceber 

que devemos considerar a pessoa que administramos como um CLIENTE INTERNO. 

“Em qualquer empresa da era da informação global, as pessoas são seu recurso mais 

importante. E esse recurso vai para casa todas as noites e no dia seguinte pode ou não 

voltar. As empresas mais brilhantes consideram todos os seus empregados como se 

fossem empreendedores autônomos”. 

Ed McCracken 

O capital mais importante de uma empresa são as pessoas. Ou sabemos quais são os 

impulsos que as motivam e as empurram a agir, ou então, será melhor estudarmos e 

compreendermos rapidamente cada uma delas. Hoje em dia, com a confusão desenfreada 

da tecnologia, a empresa que se torna líder é aquela que é capaz de manter e motivar as 

pessoas. A empresa que não percebe esta mudança e não começa uma política de 

motivação e de envolvimento dos próprios recursos humanos, está destinada, 

inevitavelmente, a falir. 

UM ERRO AO COMPREENDER AS EXIGÊNCIAS DO CLIENTE LEVA, 

INEVITAVELMENTE, A UMA VENDA FALIDA. 

Em qualquer curso de vendas nos é ensinado que, após realizar uma venda, é necessário, 

em primeiro lugar, entender as necessidades dos clientes. Se eu entender as exigências 

dos clientes, posso posicionar meu produto (e, assim, o esforço financeiro que o cliente 

deverá fazer para adquiri-lo) como o sistema que o cliente tem para satisfazer as próprias 

necessidades. 
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Suponhamos que eu queira vender para um empreendedor meus serviços de motivação e 

formação e que ele, como empreendedor, considere mais importante do que qualquer 

outra coisa o fato de que tudo seja feito com grande qualidade. 

Eu, vendedor, lhe digo: “Olha, Sr. Rossi, eu trabalho rápido e cobro um preço baixo”. Ele 

estaria motivado com minha oferta? 

Provavelmente não. Visto que o aspecto mais importante para ele é a qualidade, o fato de 

eu trabalhar rápido e lhe cobrar pouco, o desmotivou. 

Mas, preste atenção, eu o “desmotivei” para adquirir meus serviços, enquanto, 

aparentemente, estava dizendo algo que, na minha opinião, poderia motivá-lo. Em outras 

palavras, na minha opinião, estava falando bem do meu produto.  

Sabemos bem que na venda, de fato, a coisa mais importante é descobrir as exigências do 

cliente e SOMENTE DEPOIS começar a descrever nossos produtos e serviços DE 

MODO QUE LHE SEJA EVIDENTE QUE ELES CONSTITUAM O SISTEMA PARA 

SATISFAZER SUA NECESSIDADE.  

Apesar de ser simples aquilo que estou dizendo, quase um fato, este é, na prática, o ERRO 

QUE A MAIOR PARTE DE NÓS COMETE NA MOTIVAÇÃO DO PESSOAL. 

Vou até um colaborador, sem conhecer suas necessidades, aquilo que o motiva de 

verdade, e começo a falar para “vender-lhe” a importância do trabalho duro na empresa, 

de ser mais preciso, mais determinado, mais convencido. Corro o risco de obter um 

colaborador desmotivado. 

Por quê? Por que, não conhecendo suas necessidades, aquilo que ELE considera 

importante, corro o risco de colocar no anzol morangos, ou um garfo, ou um melão... 

No começo de minha carreira, quando era um vendedor novato, o erro que cometia com 

frequência era o de começar a descrever as qualidades de meu produto sem ter 

compreendido quais eram as necessidades do cliente ou somente supondo-as. Tinha um 

péssimo percentual de vendas. 

Como no exemplo dos peixes, antes de colocar algo no anzol, devo entender aquilo que 

irá estimular meus clientes internos (meus colaboradores), caso contrário, pensando em 

motivá-los, corro o risco, na verdade, de desmotivá-los. 

O QUE MOTIVA NOSSO CLIENTE INTERNO  

 Fizemos uma pesquisa sobre quais são os fatores motivantes, os impulsos que empurram 

as pessoas para a ação. Nessa vasta pesquisa, demos aos colaboradores de várias 

categorias um questionário para perguntar-lhes O QUE QUERIAM DE SEUS 

SUPERVISORES. 
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Fizemos essa pesquisa com uma amostra vasta e representativa que incluía pessoas de 

vários setores e vários cargos, no entanto subordinadas. Provavelmente alguns de seus 

funcionários foram “cobaias”. 

Demos às pessoas um questionário que elencava 10 fatores motivantes e pedimos para 

todos eles colocar em ordem os fatores de 1 a 10, considerando 1 aquele que mais queriam 

de seus superiores e 10 aquilo que menos queriam.  

Porém, você sabe que nem sempre o colaborador tem suas prioridades claras (muitos dos 

colaboradores de nossas empresas, de fato, não são formados em Harvard em ciências 

comportamentais e não são, assim, capazes de reconhecer quais são, de fato, os estímulos 

que lhes movem), TENTAMOS EFETIVAMENTE fazer com que o superior fornecesse 

ao seu colaborador aquilo que ele nos tinha pedido. Percebemos que fornecer a ele aquilo 

que nos pedia, nem sempre aumentava sua produtividade. Então, variamos ligeiramente 

aquilo que lhe dávamos, até encontrarmos, com absoluta certeza, as coisas que, fornecidas 

ao colaborador, o “colocassem em ação” e aumentassem sua produtividade.   

Envolvemos nessa pesquisa, inclusive, os gerentes da empresa, pedindo para eles aquilo 

que acreditavam que seus colaboradores queriam. 

Tal pesquisa produziu resultados surpreendentes e nos colocou diante do fato que, na 

maior parte dos casos, quando nossos clientes procuravam motivar o pessoal, iam pescar 

“colocando morangos no anzol”. 

Para apresentar os resultados dessa pesquisa, faremos um pequeno exercício. Na tabela a 

seguir vocês encontrarão dez fatores que podem motivar um colaborador. Façam a 

seguinte pergunta: 

“O que querem de mim meus colaboradores?” 

Peço para vocês colocarem em ordem, de 1 a 10 (dando a pontuação “1” ao fator que, na 

opinião de vocês, é mais desejado e a pontuação “10” para o menos desejado), estes 10 

fatores, levando em consideração seus colaboradores atuais. 

(Colocar em ordem de 1 a 10, levando em consideração seus colaboradores atuais). 

O QUE QUEREM DE MIM MEUS COLABORADORES? 

Boas condições de trabalho; 

Sentir-se envolvido com os problemas do trabalho; 

Disciplina não opressiva; 

Plena valorização do trabalho desenvolvido; 

Lealdade da direção para com os colaboradores; 

Bom nível salarial; 

Promoções e crescimento junto à empresa; 

Compreensão e interesse pelos problemas pessoais; 

Segurança de cargo; 

Trabalho interessante. 
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O GERENTE QUE DESMOTIVA AS PESSOAS ENQUANTO PENSA QUE ESTÁ 

MOTIVANDO-AS 

O que vocês colocaram nos três primeiros lugares? Quais são, na opinião de vocês, os 

fatores que seus colaboradores realmente desejam? 

Conduzindo este estudo, percebemos que os fatores que os gerentes colocavam nos 

primeiros lugares, muitas vezes, não coincidiam com aquilo que seus colaboradores 

efetivamente desejavam. Isso acontecia com um gerente que interagia com seus 

colaboradores, acreditando motivá-los, sendo que, na verdade, os desmotivava. 

Preste atenção que este não foi o clássico levantamento feito por telefone ou submetendo 

a pessoa a um questionário. Foram anos de pesquisa para colher os dados e testá-los. Por 

mais que os resultados possam parecer estranhos (mas vocês verão que, depois, 

concordarão com eles), todas as vezes que tentamos agir sem respeitar os valores 

encontrados na pesquisa, obtivemos colaboradores desmotivados. 

Aos poucos, enquanto se delineavam os resultados da pesquisa, as primeiras reações, 

minhas e de meus colegas, foram de surpresa, de descrença. Não entendíamos o porquê 

dos colaboradores preferirem determinados estímulos no lugar de outros. Não parecia 

corresponder com aquilo que os próprios colaboradores nos diziam. Era como se, numa 

pesquisa hipotética conduzida entre os peixes, eles nos dissessem que queriam morangos 

com chantilly, mas, depois, na realidade dos fatos, se movessem somente quando 

dávamos para eles vermes. 

O mesmo acontece com nossos colaboradores. Mesmo que em palavras nos peçam outros 

fatores, aquilo que realmente querem é colocado na ordem como segue: 

1)PLENA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO 

As pessoas, em outras palavras, querem, também, que seus superiores digam para eles 

aquilo que fizeram bem, e não apenas aquilo que fizeram mal. 

Uma pessoa não erra em tudo aquilo que faz em um dia. Muitas vezes, também faz coisas 

certas. Às vezes, pode estar atrasado na execução de determinado trabalho. Mas, muitas 

vezes, é TAMBÉM pontual ou mesmo antecipado. 

Pois bem, nossos colaboradores, quando fazem bem as coisas, QUEREM QUE 

DIGAMOS PARA ELES E FAÇAMOS QUE PERCEBAM. 

Ao contrário, na mentalidade do gerente moderno, existe a tendência absurda de acreditar 

que “fazer bem é obrigação, é seu trabalho e, então, não merece nenhuma menção”. 

Aquilo que não foi bem feito, ao contrário, deve ser percebido, deve ser corrigido, deve 

ser imediatamente chamada à atenção da pessoa. Uma espécie de “É mais importante 

fazer perceber as coisas que não foram bem feitas do que aquelas que foram bem feitas”, 

quer dizer, ser desmotivante AO MÁXIMO. 

Se quiser obter pessoal motivado, a frase que acabamos de dizer deve ser INVERTIDA: 
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É MUITO MAIS IMPORTANTE FAZER NOSSO COLABORADOR PERCEBER AS 

COISAS BEM FEITAS DO QUE AQUELAS MAL FEITAS, porque este é o único 

sistema para motivar e “recarregar” as pessoas. 

Não estou dizendo que não devemos corrigir os erros dos nossos colaboradores ou que 

devemos passar por cima deles. No capítulo X veremos como devemos intervir para 

corrigir um colaborador, quando erra, o exato procedimento que não leva à desmotivação. 

Aquilo que nossos colaboradores nos pedem é que FAÇAMOS COM QUE ELES 

PERCEBAM QUANDO FIZERAM BEM AS COISAS. A valorização é, de fato, aquilo 

que realmente faz movimentar e melhorar as pessoas. 

Examinemos o caso empresarial que segue. 

Em uma empresa, dez técnicos foram envolvidos na seguinte experiência: foram 

divididos em dois grupos de igual capacidade e deram a todos dez problemas 

matemático/físico relacionado ao trabalho deles. 

Para o primeiro grupo, independentemente dos resultados que obtiveram, foi dito que era 

apropriado um maior empenho e uma melhoria em relação ao desempenho, que não foi 

adequado. Na demonstração foram indicados todos os problemas que os técnicos do 

grupo não conseguiam resolver. Foram, então, encorajados a aplicarem-se mais no 

estudo, pois, após duas semanas, fariam uma segunda prova. 

Para o segundo grupo, independentemente dos resultados que obtiveram, foi dito que 

foram muito bem, pois tinham resolvido corretamente vários problemas que lhes foram 

apresentados (na verdade tinham resolvido mais ou menos o mesmo número de problemas 

do primeiro grupo). Para estes últimos também foi comunicado que após duas semanas 

enfrentariam uma nova prova. 

Pois bem, na prova seguinte, CADA INDIVÍDUO DO PRIMEIRO GRUPO OBTEVE 

RESULTADOS PIORES EM RELAÇÃO À PRIMEIRA PROVA. CADA INDIVÍDUO 

DO SEGUMDO GRUPO OBTEVE RESULTADOS MELHORES EM RELAÇÃO À 

PRIMEIRA PROVA. 

O que surge a partir da experiência parece ser absurdo. Parece quase limitar a dizer que, 

se dissermos para as pessoas aquilo fizeram bem, seu desejo de conhecimento e de 

produtividade irão aumentar. 

Segundo Kenneth Blanchard, autor do best-seller “One minute Manager” e especialista 

em motivação, o bom gerente DEVERIA ANDAR PELA EMPRESA E ADMIRAR AS 

PESSOAS, ENQUANTO FAZEM ALGO CERTO. Agindo desse modo, segundo 

Blanchard, eles teriam pessoal constantemente motivado. 

Observem como o dado acima está em forte contraste com o modo habitual, de nós 

gerentes, de agirmos, como se fosse uma espécie de “vamos dar uma volta pela empresa 

para ver que confusões estão planejando”. 
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Mas quantas vezes dizemos “Muito bem!” ou “Grande!” aos nossos colaboradores ao 

longo de um dia? Se não dissermos pelo menos dez vezes ao dia, estamos negando às 

pessoas o carburador necessário para poder crescer. Devemos nos exercitar para inserir 

em nosso vocabulário palavras ou frases como: “Grande!”, “Você é um campeão!”, 

“Excelente!”, “Realmente muito bem!”. Devemos dizer essas palavras para nossos 

colaboradores literalmente DEZ vezes por dia. 

Alguns de nós poderíamos contra argumentar: “Se dissermos muitas vezes para as pessoas 

que são boas, elas constantemente pedirão aumento de salário”. Isso é verdade apenas 

para 5 em cada 100 pessoas. Para os 95% restantes, se você não valorizar regularmente 

tudo aquilo que fizeram bem, conseguirá apenas desmotivação e, consequentemente, uma 

produtividade inferior. 

Aliás, como iremos demonstrar no fim deste capítulo, SE NÃO DISSERMOS “MUITO 

BEM!” DE FORMA CONSTANTE, ELES SERÃO MOTIVADOS UNICAMENTE 

PELO AUMENTO DE SALÁRIO.  

Identificamos que EXISTE UMA RELAÇÃO DIRETA entre o número de 

reconhecimentos e de valorizações, que o gerente exprime para seus colaboradores, e seu 

nível de motivação. Do mesmo modo, identificamos que o gerente que raramente, ou 

quase nunca, valoriza as pessoas tem sempre e invariavelmente em seu comando um 

grupo de pessoas desmotivadas. 

Um de nossos clientes, gerente de uma cadeia de supermercados em grande expansão, 

enquanto eu falava, durante um curso, sobre a necessidade de exprimir reconhecimentos 

e valorizar as pessoas, interviu dizendo que quando, ao longo das reuniões, entregava para 

as pessoas reconhecimentos escritos, isso criava um efeito motivacional positivo superior 

até para o incentivo financeiro. Em alguns casos, os funcionários emolduravam esses 

reconhecimentos e penduravam na parede de casa. 

Se quiser perceber a importância que cada um de nós dá à valorização e aos 

reconhecimentos, experimente ver em qualquer armário que tem em casa. Provavelmente, 

em algum lugar, você ainda guarda algumas medalhas que ganhou nos jogos da escola, 

quando era menino. São objetos que não têm nenhum valor econômico e são, muitas 

vezes, nada bonitos. Mas não os jogou fora. Por quê? Por que a valorização é motivante, 

extremamente motivante. 

Alguns de vocês, ao analisar este fator, poderiam pensar: “Não, eu não sou mesmo capaz 

de dizer “muito bem” para as pessoas. Não consigo. Minha atenção cai automaticamente 

naquilo que fizeram mal, não naquilo que fizeram bem”. 

Para estas pessoas, lembro que devem aplicar o que foi exposto no capítulo IV: SE 

QUISER QUE AS COISAS MUDEM VOCÊ DEVE MUDAR EM PRIMEIRO LUGAR. 

Neste livro não estamos, de fato, falando de “técnica de manipulação” utilizadas para 

“influenciar as pessoas sem que percebam”. Estamos falando que, para alcançar o 

sucesso, é necessário um exercício constante para melhorar as próprias características, 
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para mudar como pessoas, para modificar as ideias erradas enraizadas, que nos levam a 

agir de maneira errada. Fizemos isso tantas vezes no passado para nos tornarmos 

vendedores melhores ou gerentes melhores. Devemos fazê-lo, inclusive, para aquilo que 

diz respeito à gestão dos nossos colaboradores. 

Devemos nos exercitar, desde já, para exprimir valorizações e reconhecimentos aos 

nossos colaboradores. Talvez, no começo, devamos nos esforçar um pouquinho, mas, 

com o passar do tempo (e vendo os resultados positivos), esta atitude se tornará cada vez 

mais natural para nós, até nos tornarmos líderes.  

Em alguns casos, a nossa capacidade de exprimir valorizações e reconhecimentos aos 

nossos colaboradores poderia ser enfraquecida por algumas ideias erradas que 

acumulamos em nossa mente: 

a) “Quando eu era funcionário (ou vendedor, ou empregado, ou trabalhador) me 

comportava de maneira diferente. Não entendo o porquê de ele necessitar de todas 

estas coisas para trabalhar suado. No meu tempo, eu não tinha necessidade disso”. 

Esta ideia faz com que o gerente continue a usar “si mesmo” como parâmetro para avaliar 

seus colaboradores. Não existe erro maior do que esse. 

Se nossos colaboradores fossem REALMENTE como nós, se tivessem as mesmas 

habilidades e as mesmas capacidades de automotivação que as nossas, provavelmente 

eles também seriam empreendedores e ocupariam o NOSSO lugar!  

Como disse Blanchard: “Não espere que seus colaboradores façam as coisas 

PERFEITAMENTE corretas antes de louvá-los”. Às vezes os resultados que nossos 

colaboradores obtiveram é para ele um GRANDE RESULTADO, mesmo que, para nós, 

ainda não seja perfeito. Por exemplo, um vendedor, que há muito não vendia, chega à 

empresa e FEZ UM CONTRATO! Entrava, por vários dias, na empresa com o rosto triste, 

abatido, quase depressivo. “Fechou?” “Não. Há uma boa negociação em aberto, mas 

ainda nada” (quase se desculpando). 

Hoje, ao contrário, fechou. Chega à empresa e está recarregado, sorridente. Vai ao 

responsável de vendas e lhe apresenta um bom contrato. Espera-se algo de seu 

responsável, algo que reforce sua conduta e sua atitude, agora vencedora. O que lhe diz o 

responsável de vendas? “É, mas as datas de pagamento deste contrato poderiam ter sido 

melhores...”. 

 Acabou de reprimir o vendedor. Aquele vendedor, contrário àquilo que o responsável de 

vendas possa pensar, cairá novamente numa crise feia. 

A segunda ideia que devemos desenraizar de nós mesmos é a seguinte: 

b) “Os bons resultados dos colaboradores são indiscutíveis. Por que devo dizer 

“muito bem” para uma pessoa que simplesmente faz o trabalho para o qual é 

paga?”. 
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Mas imaginemos, agora, Messi, ou Cristiano Ronaldo, ou Neymar Jr., um destes 

jogadores de futebol que estão entre os profissionais mais bem pagos do mundo. O que 

você acredita que aconteceria com a motivação deles se ninguém de seu time corresse 

para abraçá-los, quando fazem um gol? Como se sentiriam se, no jornal de segunda-feira 

ou na televisão, não fizessem nenhuma menção de seus desempenhos?  

Vocês diriam que “São profissionais” “O gol é o mínimo que se pode esperar deles”, Pelé 

também poderia dizer: “Quando eu era jogador fazia melhor”. Deste modo, porém, 

teríamos apenas e tão somente sempre um time de jogadores desmotivados. 

O empreendedor, o gerente, que tende a dar por indiscutíveis os resultados de seus 

colaboradores, já chegou a tal “secura emocional pessoal” que, provavelmente, sua 

atitude é boa para lidar com compras ou contabilidade, mas não tem nada a ver com a 

gestão de pessoas. 

Não devemos dar por indiscutíveis os resultados que nossos colaboradores obtêm. Talvez, 

para nós, teria sido fácil obter aquilo que eles obtiveram. Provavelmente lhes pagamos 

bem para fazerem o que fazem. Mas, por favor, quando eles alcançarem um resultado, 

não digamos: “Por que devo dizer para eles “muito bem” por terem feito boas faturas? 

Afinal, é o trabalho deles...”. 

Talvez, PARA NÓS, com nossa grande experiência de “fazer boas faturas” SEJA FÁCIL. 

PARA NOSSO COLABORADOR, AO CONTRÁRIO, PODERIA SER UM GRANDE 

RESULTADO, QUE EXIGIU UM GRANDÍSSIMO ESFORÇO.  

Sobre aquilo que acabamos de dizer, em relação à plena valorização, quero contar para 

vocês um caso pessoal que, na minha opinião, dá uma boa ideia sobre os milagres que a 

plena valorização pelo trabalho desenvolvido pode gerar. 

Meu sobrinho Alex está no ensino fundamental e não tem realmente vontade de estudar. 

É um pouco como aqueles alunos do caso exemplar sobre o quociente de inteligência, que 

estavam nem aí com a escola. Um dia aconteceu, enquanto estava na escola, de Alex ser 

chamado para ir à lousa para resolver uma divisão que ninguém na classe, nem mesmo os 

melhores, conseguiam resolver. Alex não sabe fazer divisões e, até aquele dia, tinha 

errado praticamente todas. E justamente naquele dia, provavelmente ao acaso, ele 

conseguiu resolver aquela divisão. Todos na classe começaram a lhe dizer: “Grande Alex! 

Você é realmente muito bom”. Em suma, uma real e verdadeira observação. Naquele dia, 

eu estava almoçando na casa da minha mãe e o vi chegar correndo, dizendo: “Vó, vamos 

comer rápido, porque tenho coisas para fazer”. Eu, desconfiado desta mudança de 

comportamento, me disse: “Quem sabe o que vai fazer, provavelmente vai aprontar, é 

melhor perguntar”. 

Então, comecei a perguntar para ele, com certa insistência, o que tinha para fazer naquela 

tarde. Eu estava preocupado que se metesse num problema. Ele continuava a se esquivar, 

repetindo para minha mãe que deveríamos comer rápido, porque depois tinha o que fazer. 
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De tanto insistir, no final, Alex me disse o que queria fazer depois do almoço: “Devo 

fazer divisões!!!” 

Na escola O MOTIVARAM INVOLUNTARIAMENTE e, agora, ele, que não queria 

ouvir falar em estudo, se transformou de repente. Queria fazer divisões. Por quê? Porque 

alguém lhe tinha dito que ele, naquela atividade, era muito bom!  

É exatamente isso que iremos obter com os reconhecimentos: as pessoas irão se 

concentrar ainda mais naquilo que fizeram bem, irão se empenhar ainda mais para dar 

resultados cada vez melhores. 

As valorizações não custam nada. Porém fazem milagres para criar mudanças. 

“Cada pessoa que você encontra tem um cartaz pendurado no pescoço que diz: ‘Me faça 

sentir importante’. Se você conseguir fazê-lo, terá sucesso não só nos negócios, mas, 

também, na vida”. 

Mary Kay Ash, fundadora da gigante Mary Kay Cosmetics. 

AS CONSEQUÊNCIAS DO PEDIDO DE PLENA VALORIZAÇÃO POR PARTE 

DE NOSSOS COLABORADORES. 

Mas o fato de nossos colaboradores nos pedirem plena valorização, se for analisado mais 

a fundo, não se limita, de nossa parte, em dizer “muito bem” para nossos colaboradores 

quando fazem bem as coisas. 

Observando de modo superficial, um gerente poderia se perguntar: “Mas o fato de dever 

exprimir Plena Valorização pelo trabalho desenvolvido por meus colaboradores, quer 

dizer que, se um deles, por erro, mandar abaixo um muro com o martelo, devo ir até ele 

e dizer-lhe ‘Grande, muito bem! Poderia mandar abaixo todo o depósito, mas, ao 

contrário, mandou abaixo apenas um muro. Parabéns, de novo!’???” 

E isso nos introduz na gestão de erro ou dos colaboradores menos eficazes. Às vezes, 

entendo que observando o trabalho de alguns de nossos colaboradores, não encontramos 

realmente nada para lhes dizer “muito bem”. Ou então, quando um colaborador nosso 

comete um erro, como agimos? Se nos limitarmos a fazer com que ele note o erro, ele 

tenderá a se desmotivar. Se, porém, lhe dissermos “muito bem” e passarmos por cima do 

erro, no fim das contas, ele poderia persistir no erro. 

Em outras palavras, como aplicamos este princípio da Plena Valorização com 

colaboradores pouco eficazes? 

Para entender, devemos analisar mais profundamente o que quer dizer o fato de nossos 

colaboradores ter dado o primeiro lugar para a Plena Valorização pelo Trabalho 

Desenvolvido entre os valores motivantes. 

O fato de a Plena Valorização pelo Trabalho Desenvolvido ter sido colocado em primeiro 

lugar, quer dizer que NOSSO COLABORADOR QUER UM CHEFE QUE O 
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COLOQUE EM CONDIÇÃO DE RECEBER “MUITO BEM!”. Em outras palavras, 

nossos colaboradores querem chefes que os ajudem a obter resultados, que os façam 

vencer. Querem técnicos de futebol! 

Tom Peters, falando das empresas de maior sucesso, afirma que “transformam homens e 

mulheres de capacidades medianas em vencedores. Permitem, e até mesmo favorecem, 

que as pessoas se destaquem”.    

O nosso colaborador quer um chefe que o ajude a triunfar, a fazer surgir as qualidades 

que estão presentes nele. E na frase “transformar homens de capacidades medianas em 

vencedores” temos uma das chaves mais importantes da motivação. Todas as vezes que 

conseguimos fazer com que nosso colaborador demonstre suas capacidades, sua 

competência, nós obtemos um colaborador mais motivado. 

Mas levemos em consideração, por um instante, nós mesmos. O que representa o novo 

depósito da empresa? O que representa, para nós, passar dos 20% de cotas de mercado 

para os 27,5%? Por que procuramos fazer, com tanto empenho, com que nossa empresa 

cresça? Fazemos para ganhar mais? 

Às vezes encontro empreendedores que, apesar de já serem milionários, de manhã 

chegam às 6:00 na empresa. São os primeiros a chegar e os últimos a irem embora. 

Provavelmente, poderiam vender tudo e irem fazer boa vida nas Maldívias. Mas, apesar 

disso, continuam a me falar em investir, em fazer crescer a empresa, em abrir outras 

filiais, em lançar novos produtos. 

Por que agem assim? Por que eles também estão à procura de plena valorização. O que 

significa o novo depósito, a não ser um modo de demostrar a própria competência, as 

próprias habilidades? O que são aquelas velhas medalhas que temos, a não ser uma 

evidência de que nós também fomos vencedores? 

 

O GERENTE QUE PROCURA SE MOTIVAR POR SEUS COLABORADORES. 

Apesar ser evidente o que acabamos de dizer, inclusive em relação a nós mesmos, todos 

os dias, quando entro nas empresas, encontro gerentes carentes de motivação que VÃO 

ATÉ SEUS COLABORADORES PARA SE MOTIVAREM. Não é um paradoxo10. 

Acontece de verdade.  

Por exemplo, existe o Chefe de Departamento ou o Responsável pelas Vendas que sai 

com um vendedor seu. Ele não está de fato motivado. Antes de entrar em um cliente o 

Chefe de Departamento diz para seu vendedor: “Fique quieto, agora eu falo”. Ou então, 

após dois minutos que entraram, toma a palavra e o pedido. Quando sai, no entanto, o que 

diz para seu vendedor esse Chefe de Departamento pouco motivante? Diz-lhe: “Viu como 

se faz?” O que o vendedor responde? “Caramba, mas você é muito bom!!!”. Agora o 

Chefe de Departamento, tendo recebido pleno reconhecimento pelo trabalho 

                                                           
10 Paradoxo: fato que se mostra contrário à lógica. 
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desenvolvido, está motivado. Aquilo que ele não nota é que, muitas vezes, seu vendedor 

diz também outra coisa: “Será muito difícil, para mim, ser tão bom quanto você...” Por 

quê? 

Por que acabamos de DESMOTIVÁ-LO BRUTALMENTE! E nosso trabalho, na 

condição de gerente, é FAZER VER O QUANTO ELE É BOM, COLOCÁ-LO na 

condição de receber reconhecimentos. Não é ABSOLUTAMENTE o de demonstrar o 

quanto somos bons! Porque, fazendo assim, procuramos nos motivar por nossos 

colaboradores, ao contrário de nós os motivarmos.  

É drástico observar quantos gerentes brasileiros vão até seus colaboradores para “procurar 

se motivar”. Existe o gerente que, diante das dificuldades de um colaborador seu, vai até 

ele e diz: “Espere, olhe, veja como se faz”. Então ele faz o trabalho e quando terminou 

diz para seu colaborador: “Você viu?”. 

NÃO! NÃO! NÃO! Claro, se for preciso, você realmente deve mostrar-lhe como se faz, 

MAS DEPOIS VOCÊ DEVE CANCELAR O TRABALHO FEITO E PEDIR PARA 

ELE FAZÊ-LO ATÉ CONSIGUIR FAZÊ-LO BEM. E, se necessário, ensine para ele dez 

vezes consecutivas, porque o SEU trabalho é ensiná-lo para COLOCÁ-LO na condição 

de receber um “Muito bem!”. 

Ou então, existe o gerente que chega à empresa um pouco desmotivado, um pouco 

entediado. Vê um colaborador seu que está fazendo muito bem um trabalho. Vai até ele 

e lhe diz: “Olhe, agora veja como pode ser feito ainda melhor e, ainda, em menos tempo. 

Observe, olhe, eu realmente consigo fazer de olhos fechados. Olhe, sem as mãos...”. 

Em outras palavras, este gerente está constantemente procurando mostrar para seus 

colaboradores o quanto ELE é bom, o quanto é hábil. Por quê? Porque ELE MESMO 

ESTÁ CARENTE DE MOTIVAÇÃO. Talvez não tenha muito claro em sua mente as 

metas que deveria alcançar, talvez esteja sobrecarregado. Quem sabe. Fato é que este 

gerente não dá voltas pela empresa para admirar as pessoas enquanto fazem algo correto, 

ou ensiná-las para TORNÁ-LAS mais eficazes, mas, ao contrário, dá voltas pela empresa 

para demonstrar a própria competência. 

Por mais absurdo que pareça, é como se eu, modesto jogador de futebol, me encontrasse 

ao lado do Pelé que quer me motivar. O Pelé se coloca na metade do campo e diz: “Olhe, 

agora te mostro que sou capaz de acertar a trave da metade do campo”. Chute. Trave. “Te 

mostro que sei fazer de novo”. Chute. Trave. “Observe bem que efeito eu consigo dar na 

bola”. Chute. Trave. 

NÃO! NÃO! NÃO! Este não é um gerente. É um desmotivador de pessoal! O verdadeiro 

gerente, o verdadeiro líder, é aquele que se coloca na metade do campo com seu 

colaborador e diz: “Agora ficaremos aqui e você vai acertar a trave. Não importa se 

precisaremos ficar aqui a noite inteira. Você é capaz de conseguir e vai acertá-la”. O 

verdadeiro gerente é aquele que faz os outros vencerem. 

UMA DRÁSTICA MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO 
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Tudo aquilo que estamos dizendo exige que a orientação do gerente sofra uma mudança 

radical. Devemos mudar uma ideia que, muitas vezes, é central em nós e como tal 

influencia a visão que temos do nosso trabalho. 

É necessário que a orientação do gerente passe de:  

GERENTE QUE FAZ O TRABALHO 

 

para 

 

GERENTE QUE FAZ EXECUTAR O TRABALHO, QUE CRIA PESSOAS 

PRODUTIVAS 

 

E isto é o que devemos fazer, se quisermos aumentar drasticamente a motivação do nosso 

pessoal. Cada um de nós deve identificar 5 ou 6 pessoas muito boas, com potencial, e se 

dedicar totalmente a eles como técnicos de futebol para fazê-las crescer e, enfim, vencer. 

Apenas nos dedicando, quase o tempo todo, ao nosso papel de técnico é que iremos obter 

um grupo de pessoas fortemente motivadas. O gerente que se encarrega de todo o 

trabalho, porque “Sou o único aqui dentro que sabe fazer com que as coisas andem bem” 

ou porque “Não, com certeza sou eu que devo fazer este trabalho; meus colaboradores 

nunca seriam capazes” ESTÁ APENAS SUSTENTANDO FORTEMENTE O FATO DE 

QUE ESTÁ CARENTE DE MOTIVAÇÃO E QUE AQUELES TRABALHOS SÃO 

SEU MODO DE DEMOSTRAR SUA COMPETÊNCIA. 

Este tipo de gerente termina sobrecarregado, trabalha todos os finais de semana e deve 

sempre enfrentar crises. Além disso, se encontrará, inevitavelmente, diante de um time 

de colaboradores desmotivados. 

Para concluir esta parte sobre a Plena Valorização para o Trabalho Desenvolvido, quero 

citar um dos maiores generais da história: Napoleão. Napoleão criou na Europa tanta 

confusão e milhões de vítimas, mas uma coisa é certa. Em todas as partes lhe é atribuída 

uma grande capacidade de motivar o pessoal. A lenda narra que ele foi, realmente, capaz 

de fazer seu exército atravessar os Alpes, sendo que a maior parte era composta por 

homens com pés descalços. 

Pois bem, sobre as pessoas, Napoleão dizia: 

“As pessoas não venderiam suas vidas nem mesmo por todo ouro do mundo. Porém, te 

dá-la-iam de presente em troca de uma medalha”. 

Dêmos as medalhas para nossos colaboradores. Admiramo-los enquanto fazem algo 

correto e digamos para eles com ênfase. Ensinamo-los a serem ELES os vencedores, em 

vez de dar voltas pela empresa, procurando nos motivar. A menos que não se diga, 

descobriremos que nossos colaboradores não nos darão apenas o tempo deles, mas, 

também, o coração deles. 
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Continuemos, agora, com os resultados da nossa pesquisa. O segundo elemento que 

nossos colaboradores querem de seus gerentes é: 

2)SENTIR-SE ENVOLVIDOS COM OS PROBLEMAS DO TRABALHO. 

 O que quer dizer “Sentir-se Envolvidos com os Problemas do trabalho”? 

O envolvimento tem a ver com a informação, com o fato de ter as informações em relação 

àquilo que está acontecendo. 

O Ex-presidente e Administrador Encarregado da Scandinavian Airlines, John Carlzon, 

dizia: “Um indivíduo sem informações não é capaz de assumir a responsabilidade. Um 

indivíduo para o qual são fornecidas as informações não pode fazer nada além de assumir 

as responsabilidades”. 

Mudemos deliberadamente nosso discurso para um campo de futebol, não porque este 

exemplo não serve para a empresa, mas porque, às vezes, olhar o esporte ajuda como 

modelo de motivação. No esporte, de fato, todos os técnicos sabem bem que a motivação 

do grupo é fundamental. Cinco minutos de desmotivação de um jogador, em quase todos 

os esportes, podem significar a perda de uma partida. Ter jogadores motivados é um dos 

fatores mais importantes.  

Imaginemos um centroavante para o qual, porém, por algum motivo estranho, seja 

permitido ver apenas a metade do campo de seu time. Imaginem, agora, o técnico que, a 

cinco minutos do final da partida, grite para ele: “Oh, você tem que fazer gols!!!” e ele 

responde: “Mas como? Já fiz dois!”. Ele não sabe que o time, neste meio tempo, tomou 

três... 

Ou então, exageremos no exemplo e imaginemos um time de jogadores que, por algum 

motivo estranho, nunca sabem o resultados da partida, ou qual seja a posição deles na 

classificação e, além disso, não sabem quem é “aquele time de uniforme verde-amarelo” 

contra quem estão jogando. Qual seria o nível de motivação desses jogadores? Baixo, 

diriam vocês. Todos esses exemplos nos permitem ver qual é o resultado de não fornecer 

informações para nossos colaboradores. 

Nossos colaboradores conhecem o resultado da partida? Em outras palavras, sabem como 

estão indo as coisas? Conhecem os faturamentos? Conhecem os planos e as prioridades 

da empresa? São informados CONSTANTEMENTE sobre aquilo que está acontecendo? 

Forcemos ainda mais o exemplo do jogador de futebol e imaginemos que, além de não 

conhecer a posição de seu time na classificação e de não ser inteirado sobre o resultado 

da partida, realmente não saiba o que os outros jogadores estão fazendo (“não é tão 

importante que ele saiba, ele deve apenas fazer sua parte e fazer bem”). Qual seria seu 

nível de motivação? Baixo. Porém, o técnico, num dado momento, grita para ele: “Oh, 

você deve correr! Mas chute aquela bola, caramba! Te pago um milhão por ano. Você 

tem que fazer!!”. O que pensaríamos de um técnico assim? Pensaríamos que realmente 

não é capaz. Que não entendeu que, por mais que grite ou por mais que pague, se quiser 
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envolver aquele jogador, se quiser que ele renda, deve fornecer para ele as informações 

sobre aquilo que acontece. 

Porém, por mais absurdo que pareça, é esta a situação existente na maior parte de nossas 

empresas. Vou contar para vocês um caso em que fui envolvido pessoalmente. Uma 

empresa, com mais ou menos cem funcionários, nos contatou, dizendo que as pessoas 

eram desinteressadas e não estavam de modo algum envolvidas. Em poucas palavras, 

segundo eles, “não estão nem aí para a empresa”. Os dirigentes da empresa nos pediram 

para fazer uma longa operação de formação com todas as pessoas para “elevar o nível de 

responsabilidade deles com a empresa” (palavras textuais). 

Ao invés de adentrarmos em longos programas de formação, nos limitamos a entregar 

para todos os colaboradores um breve questionário que trazia quatro perguntas para 

responder: 

1. No mês passado, o faturamento da empresa foi superior, inferior ou igual em 

relação ao mesmo mês do ano anterior? 

2. O faturamento deste ano da empresa está em crescimento, igual ou inferior em 

relação ao faturamento do ano passado? 

3. Quais são os objetivos que a empresa estabeleceu para este ano? 

4. Quais são os objetivos que a empresa estabeleceu para os próximos três anos? 

O que pensam que nos responderam? Uma grande confusão de dados. Não se conseguia 

entender, pelas respostas dos colaboradores, se aquela empresa estava em crescimento, 

estava igual ou quebrando. Os colaboradores, em outras palavras, estavam nos dizendo 

que não sabiam o resultado da partida, não conheciam a classificação e, também, não 

sabiam sequer em qual campeonato estavam jogando. Foi suficiente fazer uma reunião 

com os gerentes para que eles entendessem que não eram os colaboradores que estavam 

desinteressados, mas, sim, eram eles mesmos que não estavam envolvendo-os. 

A comunicação é a cola que mantém unida uma organização. As empresas mais 

produtivas fazem com que as informações circulem livremente. É dada confiança aos 

colaboradores, fornecendo para eles informações financeiras importantes. Colaboradores 

bem informados são colaboradores produtivos, porque se sentem envolvidos. 

“As pessoas sem informações não podem agir de modo responsável. As pessoas 

informadas são obrigadas a agir de modo responsável”. 

John Carlos, Alan Randolph e Ken Blanchard consultores americanos. 

A direção de um hotel da cadeia Holiday Inn, por exemplo, percebendo que a média de 

quartos ocupados todos os dias era de somente de 67%, decide começar a comunicar, 

todos os dias, para todos os colaboradores, o percentual de quartos ocupados. Esta única 

mudança colocou em movimento um processo pelo qual a orientação do serviço de cada 

colaborador melhorou drasticamente. Após dezoito meses, o percentual de quartos 

ocupados alcançou 85%.  
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A Intel não teria chegado onde está hoje (número um mundial em microprocessadores) 

sem uma força de trabalho motivada e envolvida. Um dos fatores determinantes foi a 

política, colocada em ação por seu Presidente Andy Grove, de comunicar quanto mais 

informações possíveis para o número máximo de funcionários da empresa. “O gerente 

tem a ver com o senso comum organizado” – diz Grove – “Comunicamos e comunicamos 

e comunicamos, em todos os níveis, de todo modo. Qualquer um pode fazer qualquer 

pergunta para qualquer pessoa”. 

Nos anos setenta e oitenta, a Dana Corporation, sob o comando de Rene Mc Person, 

embora fosse uma empresa que atuasse num setor de modesto conteúdo tecnológico, 

chegou a colocar-se no segundo lugar entre as “500” de “Fortune”, no que diz respeito ao 

retorno de capital investido. Em 10 anos o faturamento per capita da empresa triplicou. 

Uma das linhas essenciais da filosofia de Mc Person é a seguinte: 

“Nada envolve de mais as pessoas, nada reforça de mais a credibilidade ou gera 

entusiasmo quanto a comunicação direta. É fundamental fornecer e discutir todas as cifras 

dos resultados empresariais com todo nosso pessoal”. 

O fato de não terem informações, de não terem conhecimento daquilo que está 

acontecendo, tem um impacto negativo na moral e no entusiasmo dos colaboradores. 

Muitas vezes uma pessoa que não é envolvida ativamente, fornecendo-lhe informações, 

deixa de se considerar parte da partida. 

O fato de terem reuniões regulares, o fato de fazerem circular estatísticas, planos e 

informações em relação ao andamento da empresa e o fato de nós mesmos começarmos 

reuniões nas quais explicamos o que queremos realizar como empresa, pode reanimar 

enormemente o time que dirigimos. 

Joe Stack, Administrador Encarregado da SRC Corporation (empresa americana que se 

ocupa de reconstruções motoras), foi um dos pioneiros em fazer com que os 

colaboradores tivessem acesso aos números empresariais, os compreendessem e também 

compreendessem como o trabalho deles poderia influenciar diretamente o desempenho 

de toda a empresa. 

Stack começou sua carreira na International Harvester. Confiaram-lhe a divisão de 

produção maquinaria na qual, no ano anterior, foi (de longe) a mais baixa produtividade 

da empresa. Stack decidiu fornecer para todos os chefes de repartição as estatísticas 

diárias que mediam a produtividade da repartição, pedindo que as comparassem com 

aquelas das outras divisões empresariais. Em apenas três meses, a produtividade de sua 

divisão passou do último para o primeiro lugar. 

Segundo o já citado Tom Peters, um dos fatores mais importantes nas empresas de sucesso 

é a comparação dos resultados entre os colaboradores. De acordo com Peters, nas 

empresas melhor geridas as informações são divididas de modo tão estendido, que todos 

os colaboradores sabem imediatamente quem está fazendo bem o próprio trabalho e quem 
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não está. Isto cria entre os colaboradores um tipo de pressão interna para fazer melhor. O 

controlador não é mais o dirigente, mas o companheiro de trabalho. 

Peters continua sustentando que todos nós somos sensíveis à comparação de resultados, 

muito mais do que imaginamos. O importante é que as informações não sejam 

apresentadas pela empresa de modo crítico. Talvez seja realmente o nosso desejo 

inconsciente de triunfarmos que faz com que quando nós, sozinhos, vejamos as cifras, 

sejamos encorajados a fazer melhor do que os outros, a sermos melhores. Se essa 

tendência humana vier mais reforçada por um ambiente, que é orientado pela plena 

valorização pelo trabalho desenvolvido, se cria um cocktel que impulsiona as pessoas a 

agirem.   

Mas por envolvimento não entendemos apenas fornecer para todos os colaboradores os 

números que medem sua produtividade, de modo que possa compará-la com aquelas dos 

outros. Seria, de fato, como dar para o centroavante de um time a classificação dos 

artilheiros sem também avisá-lo de sua posição na classificação do time. Envolvimento 

significa, acima de tudo, explicar o andamento da empresa, mostrar de modo regular os 

andamentos do faturamento e dos outros números importantes, fazer entender os 

objetivos. Em suma, fazer todos nossos colaboradores sentirem que, para nós, são parte 

importante da equipe. 

Para ter motivação, então, devemos fornecer informações. 

Ou seja, devemos fazer reuniões, mostrar as estatísticas, explicando o que significam e 

ilustrar, regularmente, os planos de curto e longo prazo. Não é suficiente fazer reuniões 

anuais ou semestrais. Devem ser feitas regularmente, em cada departamento. (Seria como 

se o Dunga, Técnico da Seleção Brasileira de Futebol, se reunisse com os jogadores uma 

vez por ano para comunicar para eles como estão indo os campeonatos...). 

Enquanto o líder eficaz SE DEIXA ajudar pelos próprios colaboradores, envolvendo-os 

na atividade empresarial, o gerente medíocre continua a se sobrecarregar, a se confinar 

na área de pênalti para combater, sozinho, os cercos do time adversário. Ele está muito 

sobrecarregado para encontrar tempo para explicar para seus Messi aquilo que está 

acontecendo e como poderia ajudar. 

O terceiro elemento que nossos colaboradores mais querem é: 

3) COMPREENSÃO E INTERESSE COM OS PROBLEMAS PESSOAIS (= 

VERDADEIRO INTERESSE POR ELE COMO PESSOA) 

Acrescentei a palavra “verdadeiro interesse por ele como pessoa” para esclarecer melhor 

este ponto, que não significa “carregar nas costas todos os problemas de nossos 

colaboradores”, mas significa que, independentemente de qualquer coisa, 

independentemente da relação econômica que nos liga ao colaborador, ele, acima de tudo, 

é importante para nós como pessoa. Queremos que ele esteja bem, que vença. Se um 

vendedor nosso não vendeu, estamos preocupados não apenas pelo fato de que não esteja 
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alcançando o orçamento, mas ACIMA DE TUDO pelo fato de que ele não está 

alcançando suas metas. 

O caso empresarial que segue é realmente esclarecedor. Em uma empresa do setor 

manufatureiro, reuniram os operários da cadeia de montagem. Perguntaram para eles o 

que era necessário para aumentar a produtividade. Os operários responderam que era 

necessário “aumentar a iluminação na cadeia de montagem”. Em outras palavras, os 

operários afirmavam que a produtividade era afetada pelo fato de ter pouca luz sobre as 

máquinas.  

O responsável pela produção fez, então, com que aumentasse a iluminação. Duas semanas 

após a mudança, o que aconteceu com a produtividade? Aumentou. Tornaram, então, a 

reunir os operários e perguntaram para eles o que se podia fazer para aumentar ainda mais 

a produtividade. Os operários responderam “uma disposição diferente das máquinas”. 

O responsável pela produção fez, então, com que as máquinas fossem dispostas de acordo 

com as indicações dos operários, mas, a partir daquele momento, DE MODO 

IMPERCEPTÍVEL, TODOS OS DIAS, GRADATIVAMENTE, MUDAVA UM 

POUCO A ILUMINAÇÃO ATÉ CHEGAR AO NÍVEL DE ANTES. Após duas 

semanas, a iluminação voltou como no começo da experiência, porém, as máquinas ainda 

estavam dispostas como os operários pediram. O que aconteceu com a produtividade? 

Bem, não irão acreditar, mas a produtividade aumentou ainda mais. 

Após duas semanas, outra reunião. Desta vez, os operários disseram que era necessário 

que os chefes de turno realizassem várias verificações no começo dos turnos. O 

responsável de produção fez com que os chefes de turno fizessem as verificações da 

maneira indicada, mas, com o decorrer do tempo, aos poucos, com alguma desculpa, fez 

com que as máquinas fossem colocadas mais ou menos na posição em que estavam antes. 

E a produção? Vocês não irão acreditar, mas aumentou ainda mais!! 

O que podemos concluir com a experiência acima? Que aquilo QUE MOTIVA 

REALMENTE AS PESSOAS NÃO É TANTO AQUILO QUE SE FAZ, MAS A 

ATENÇÃO E O INTERESSE QUE VOCÊ DÁ A ELES!! 

Os operários tinham uma produtividade mais alta, porque alguém se interessava por eles. 

Alguém os escutava, alguém, de algum modo, os envolviam. 

Todas as vezes que você se interessa por algum de seus colaboradores, todas as vezes que 

você se importa com ele DE VERDADE, ele, por consequência, se interessará por você. 

Um dos gerentes que se demostrou muito hábil no envolvimento com seus colaboradores 

é Lee Iacocca. Por duas vezes salvou a Chrysler da falência. Entre as histórias que correm 

sobre o “mito Iacocca” tem uma que me tocou muito. Mesmo sendo um homem muito 

rico, Iacocca ia comer no refeitório junto com os funcionários. Por quê? Porque dizia que 

somente interessando-se pelas pessoas que trabalham para ele, conseguia tornar as 

empresas que administrava produtivas. 
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O interesse pelas pessoas é tão importante, que voltaremos a falar no capítulo que analisa 

as características pessoais dos líderes. Por ora, aquilo que se precisa saber é que nossos 

colaboradores reagem de modo positivo se alguém se interessa efetivamente por eles, se 

alguém SENTE realmente aquilo que eles sentem, e não os trata apenas como números, 

mas como indivíduos. 

Prestem atenção. Sobre o que foi dito acima não significa que devemos nos apegar a todos 

os problemas pessoais de nossos colaboradores. Significa que devemos escutá-los, que 

devemos conhecê-los, que devemos compreender aquilo que acontece na vida deles. O 

nosso interesse e algum conselho, muitas vezes, podem fazer milagres para o nível de 

motivação deles. 

Alguns gerentes dirão: “Não quero me interessar pelos problemas pessoais de meus 

colaboradores. Eu já tenho o bastante”, ou então, “Se me interesso muito por eles, não 

irão me respeitar mais”. Mais uma vez, os gerentes que têm pensamentos desse tipo são 

aqueles que, há muito tempo, têm dificuldades na gestão do próprio recurso humano. Por 

quê? Porque não existe substituto para o interesse que temos pelas pessoas. 

Perguntemo-nos quando foi a última vez que fomos almoçar com um colaborador e 

ficamos REALMENTE interessados com as metas que tinha colocado para sua carreira. 

Ou a última vez que demonstramos para um colaborador nosso que, independentemente 

de sua produtividade, ele era importante para nós como pessoa? 

Conhecemos as metas e as ambições de todas as principais pessoas que trabalham 

conosco?  

Damos importância para as emoções deles e para seus problemas? Sentimos como se 

fossem nossos? 

Se não estivermos fazendo, ou estivermos fazendo apenas em parte, estamos perdendo 

um desenvolvimento tão importante sobre o ponto de vista da produtividade e do 

envolvimento, que sequer podemos imaginar. Para que isso seja entendido, não vou 

acrescentar mais informações teóricas, mas vou citar um colaborador de uma empresa 

que em pouco tempo, graças à percepção da nova gestão, foi completamente curada de 

sua desmotivação: 

“O que me motiva é o fato de saber que a empresa se preocupa comigo; então eu me 

preocupo com eles. Eu penso realmente deste modo”. C.A. 

Muitas vezes, os gerentes dizem que “não podem se interessar por seus colaboradores, 

porque não têm tempo, estão sobrecarregados”. Tal ideia, em primeiro lugar, indica um 

gerente que, provavelmente, não percebe que sua empresa cresceu e, por isso, deve passar 

de “gerente que faz o trabalho” para “gerente que faz o trabalho ser executado”. Em 

segundo lugar, tal gerente, ignorando as pessoas que estão à sua volta, estará 

constantemente sobrecarregado. Não motivando as pessoas, continuará a se encontrar em 

crises de todos os tipos, as quais deverá enfrentar sozinho. 
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OS OUTROS FATORES EM ORDEM 

Imediatamente após Plena Valorização, Envolvimento e Interesse, os colaboradores 

pedem “Bom nível salarial” e “Segurança de cargo”. 

Com certeza, por mais que a Plena Valorização seja importante para os colaboradores, 

não substitui, no conjunto, o fato de que eles tenham, também, necessidades econômicas. 

Mas vejamos a classificação completa dos valores motivantes, segundo os colaboradores: 

O QUE QUEREM DE MIM MEUS COLABORADORES? 

1. Plena valorização do trabalho desenvolvido; 

2. Sentir-se envolvido com os problemas do trabalho; 

3. Compreensão e interesse pelos problemas pessoais; 

4. Bom nível salarial; 

5. Segurança de cargo; 

6. Trabalho interessante; 

7. Promoções e crescimento junto à empresa; 

8. Lealdade da direção para com os colaboradores; 

9. Boas condições de trabalho; 

10. Disciplina não opressiva. 

 

O estudo dos resultados que surgiram nesta pesquisa nos fornecem outros dados sobre 

aquilo que realmente motiva nossos funcionários. 

Pegamos o fator que nossos colaboradores colocam em sexto lugar (Trabalho 

Interessante). Perguntamo-nos por que este fator estava em sexto lugar. Perguntamo-nos 

o que era um “trabalho interessante”: é um trabalho em que se é muito bom, e no qual se 

podem demonstrar as próprias capacidades. 

“A pessoa que, fazendo uma coisa certa, recebe uma resposta positiva, muito 

provavelmente continuará com o comportamento positivo no futuro”. Ken Blanchard. 

Por que “Promoções e Crescimento Junto à Empresa” está em sétimo lugar? Por que se 

eu trabalho em uma empresa, onde os gerentes me ajudam a vencer e me admiram quando 

faço as coisas certas, se estiverem envolvidos nos problemas de trabalho e se meus 

superiores se interessarem REALMENTE por mim como pessoa, bem... COM 

CERTEZA VOU CRESCER, EM QUALQUER EMPRESA! Não sinto necessidade e 

sequer peço um “plano de carreira”. 

É interessante, também, ver que “DISCIPLINA NÃO OPRESSIVA” ficou em décimo 

lugar. O que significa? Significa que se não valorizarmos uma pessoa, a envolvermos e 

não sermos realmente interessados TAMBÉM por seu sucesso, para ela não interessa se 

a submetemos a horários massacrantes ou a fazemos trabalhar realmente duro. Ela dará a 

alma por isso. 

O PACOTE DE REMUNERAÇÃO ESPERADO 
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Para entender ainda mais profundamente a motivação do pessoal, devemos entender mais 

um conceito: aquele de “Pacote de Remuneração Esperado”, no qual com o termo 

“pacote” entendemos “um conjunto coisas”. 

Cada pessoa que começa um trabalho, ou inicia a colaborar com uma empresa, espera 

uma retribuição. Esta retribuição não constitui apenas dinheiro, mas é um verdadeiro e 

real conjunto de coisas. O conceito “Pacote de Remuneração Esperado” nos explica o 

porquê de um colaborador se desmotivar. 

PACOTE DE REMUNERAÇÃO ESPERADO 

Retribuição tangível Retribuição intangível 

Salário Plena valorização pelo trabalho 

desenvolvido 

Incentivos Envolvimento nos problemas de trabalho 

Espaços/Facilidades Interesse por ele como pessoa 

= Fatores Hard = Fatores Soft 

 

Nosso colaborador espera uma retribuição. Esta é composta por uma retribuição tangível 

(composta por elementos, quer dizer, fatores “hard”, isto é, materiais) e uma retribuição 

intangível (isto é, composta por elementos “soft”, intangíveis ou imateriais). 

Ambos os tipos de retribuição devem estar presentes, CASO CONTRÁRIO O 

COLABORADOR SE DESMOTIVA. 

Os fatores hard são constituídos por salário, planos de incentivos, espaços de qualidade 

em que se trabalha ou as melhores facilidades para desenvolver o próprio trabalho (por 

exemplo: “te dou um carro empresarial” ou “você trabalhará com os últimos achados da 

tecnologia”). 

Os fatores soft são precisamente Plena Valorização, Envolvimento e Interesse por ele 

como pessoa. 

Todas as vezes que a retribuição oscila (falta de fatores soft ou falta de fatores hard) temos 

uma pessoa desmotivada. 

Primeiro lhes explico qual parte de nossos problemas se devem ao fato de nosso 

colaborador não ser formado em ciência comportamental em Harvard. De fato, o 

problema é que nosso colaborador, muitas vezes, não consegue reconhecer quais sejam 

os fatores motivantes que lhe faltam. Para dar um exemplo poderia acontecer uma 

situação do tipo: 

Nós não fornecemos os fatores soft para um colaborador nosso. Por exemplo, 

continuamos a fazer com que ele note aquilo que não faz bem sem nunca exprimir-lhe 

valorização, fornecemos-lhe poucas informações e raramente nos interessamos por ele. 

Apesar de continuar a trabalhar na empresa, ELE SENTIRÁ QUE FALTA ALGO. Não 

sabe bem o que, mas sente que algo não vai bem. 
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Quando um amigo lhe pergunta como vai seu trabalho, ele provavelmente responderá 

algo do tipo: “Mais ou menos” ou então, “Olha, não sei, não é que esteja mal, mas de 

algum modo não me encontro...”. 

Uma noite volta para casa e sua esposa lhe pergunta: “Como foi hoje?”. Ele responde: 

“Bem”. A esposa: “O que foi?” “Olha, não sei”. (Ele não é formado, não entende o que é 

que não vai bem). A esposa: “Diga-me o que aconteceu!” “Não sei, é como se faltasse 

alguma coisa...” A esposa: “É porque te pagam pouco!”. 

Agora ele se ilumina. “Talvez seja verdade! Se me pagassem mais, me sentiria melhor”. 

Vai para a empresa e pede um aumento de salário. Na verdade, o dinheiro não é seu 

verdadeiro problema, não é aquilo que falta. Ele sente que falta algo e pensa que seja por 

causa do dinheiro. 

Damos-lhe o aumento de salário. O que obtemos? Obtemos aquilo que no jargão se chama 

efeito “fogo de palha”. Por uns dois meses ele produz melhor, depois tudo volta como 

antes. 

Não estou dizendo que seja errado dar aumentos de salários para colaboradores que 

merecem, ao contrário. Estou apenas dizendo que USAR OS FATORES HARD PARA 

COMPENSAR A FALTA DE FATORES SOFT CAUSA O EFEITO FOGO DE 

PALHA. Muitas vezes não é o dinheiro ou os incentivos que faltam. Faltam os fatores 

soft!!! 

Para manter uma pessoa motivada, devem estar presentes ambos os componentes do 

Pacote de Remuneração Esperado (tanto os fatores soft quanto os fatores hard). Por 

exemplo, se na empresa não existir um plano de incentivo para os colaboradores, este 

“fator hard” que falta contribuirá para criar desmotivação. Mas atenção, porque na 

pesquisa os colaboradores nos disseram que OS FATORES SOFT SÃO PARA ELES 

UM POUQUINHO MAIS IMPORTANTES DO QUE OS FATORES HARD. 

Por mais que se possas acreditar no contrário, a falta de fatores soft leva, imediatamente, 

a uma queda de motivação em nossos colaboradores. Apesar de continuar a trabalhar 

conosco, sua dedicação e seu “coração” estão em outro lugar. 

Um de meus clientes trabalha no setor de telefonia. É um dos maiores revendedores de 

uma importante empresa de telefonia móvel. Com o crescimento da empresa, percebeu 

que tinha inúmeras pessoas que necessitavam ser motivadas. No primeiro dia que o 

encontrei, ele me fez visitar a empresa inteira. Mostrou-me o novo centro de elaboração 

de dados, a limpeza e a ordem que reinava naquele lugar, os novos uniformes que tinha 

fornecido para todos os colaboradores, os grandes investimentos que tinha feito para criar 

uma espécie de refeitório empresarial, e todos os esforços feitos para ir de encontro às 

necessidades dos colaboradores. Fez-me perceber que os salários e as classificações que 

os colaboradores gozavam eram mais do que bons. Todas as coisas que me mostrava eram 

fantásticas. Existiam poucas empresas que ofereciam um ambiente de trabalho assim. 
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Terminada a visita me disse: “Bom, Ruggeri, eu não entendo o porquê, apesar de fornecer 

tudo isso para meus colaboradores, de eles não estarem motivados”. 

Fornecia apenas os fatores hard! Não “admirava as pessoas, enquanto faziam algo 

correto”, eram poucas as pessoas que realmente se envolviam no jogo da empresa, e 

“nunca tinha tempo” para se interessar de verdade por seus colaboradores. Falar com ele 

era difícil. Era o tipo de gerente que estava sempre sobrecarregado de trabalho que, 

enquanto seus colaboradores estavam falando com ele, já estava pensando em outra coisa. 

Em outras palavras, escutava pouco. 

Podia investir todo o dinheiro que quisesse nos “fatores hard”, mas nunca obteria pessoas 

realmente motivadas. Teve quando, além dos “fatores hard”, começou, também, a 

fornecer os “fatores soft”.  

SENTIR-SE EFEITO DE COISAS DAS QUAIS NA REALIDADE SE É CAUSA 

Retomando o que foi exposto no terceiro capítulo, podemos dizer que um dos problemas 

maiores do homem é o de se considerar “efeito” de coisas das quais ele, na verdade, é 

“causa”. Se nunca rego as plantas que o floricultor me vende e elas murcham, a culpa não 

é do floricultor, mas minha. Eu, porém, poderia, por mais absurdo que pareça, continuar 

a ver as plantas morrerem e pensar que “aquele floricultor é realmente um trapaceiro. 

Olha as plantas que me vendeu, não duram sequer duas semanas”. Ou então, poderia 

dizer: “Malditas plantas, olha o que estão fazendo! Vocês fazem de propósito”. 

Se me considero “efeito” de algo que sou “causa”, vou me enfiar num problema sem 

solução. Nunca vou conseguir resolvê-lo, se continuar a dar a culpa para outros... Porque 

sou eu que o estou criando. Se não perceber que SOU EU QUE NÃO REGO AS 

PLANTAS, posso, inclusive, mudar o tipo de planta que compro, posso mudar o 

floricultor, mas as plantas continuarão a morrer. Se eu me considerar “efeito” de algo que 

sou “causa”, o problema persiste. 

Quando não exprimo regularmente a plena valorização para meus colaboradores, não os 

envolvo e não me interesso realmente por eles, estou fazendo com que sejam menos 

motivados e, então, menos produtivos. Se realmente “dou uma volta pela empresa para 

surpreender as pessoas quando erram”, instauro um dos principais fatores de 

desmotivação da minha empresa. 

O problema não são meus colaboradores. O verdadeiro problema sou eu. 

E também o gerente, que atua sem ter presentes os fatores expostos até aqui, continuará 

a dizer ou a pensar que “o real problema são seus colaboradores”. Um clássico exemplo 

de como se considerar efeito de coisas que, na verdade, se é causa. 

Tal gerente nutrirá, muitas vezes, hostilidade nos confrontos com seu pessoal, vai se 

dominar pelos erros deles e, fazendo assim, piorará muito mais não só a situação de seus 

colaboradores, mas, também, a do próprio estado de ânimo. 
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Nosso colaborador é um cliente interno. Dá sua dedicação e seu coração aos líder-técnicos 

que o colocam em condição de subir no palco e triunfar, que, envolvendo-o e se 

interessando realmente por ele como pessoa, o fazem sentir parte de um grupo. 

Podemos não nos preocupar sobre o que foi tratado neste capítulo. Podemos prescindir 

todas as pesquisas de mercado e continuar a omitir o fornecimento daqueles estímulos 

que nossos colaboradores consideram motivantes. Neste caso, porém, não estamos nos 

perguntando o porquê de nos sentimos sozinhos na gestão de nossa empresa. 

Coloque no anzol as coisas certas! 
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CAPÍTULO 6  

SAIR DA GESTÃO DE CRISE: AS IDEIAS QUE DEVEMOS MUDAR SE 

QUISERMOS TER TEMPO! 

“O inimigo não é o tempo, mas o uso que fazemos dele”. 

Richard Koch 

Para conseguir obter bons resultados na gestão e na motivação do pessoal, o gerente tem 

que aprender a administrar o próprio tempo. 

Existem casos, de fato, em que a presença de toda uma série de lógicas empresariais nos 

leva quase a “ser prisioneiros de nossa empresa”, nos impedem de ser criativos e de nos 

dedicarmos àquelas atividades que a) farão grande diferença para o futuro da nossa 

empresa e b) que nos divertem e nos motiva. 

Um exemplo: vocês percebem que um novo responsável comercial não administra bem a 

rede de vendas. Alguns entre seus melhores vendedores te mostraram pessoalmente. 

Enquanto vocês viajavam com ele de carro, para visitar um cliente importante, escutando 

aquilo que diz, vocês entendem que, mesmo sendo um bom vendedor no passado, tem 

muitas dúvidas e incertezas de como deve ser administrada sua função. Percebem que se 

não fornecer para ele, o mais rápido possível, um pouco de assistência e de ajuda, terão 

problemas. Com este pensamento, passam mentalmente suas agendas e seus 

compromissos, mas percebem que o primeiro dia que poderiam dedicar-lhe tempo é daqui 

três semanas... 

Quantas vezes, ao longo do dia, pensamos nas coisas que devemos fazer, que seria 

apropriado efetuar para fortalecer nossa empresa, mas, depois,  embora cheios de bons 

propósitos, nos vemos absorvidos pelas emergências? 

Quantas vezes pensamos que deveríamos ter prestado mais atenção em nossos 

colaboradores, motivá-los, formá-los, mas, depois, pressionados pelas crises, tivemos que 

reconsiderar nossas prioridades?  

Peço para vocês fazerem esta pergunta: imaginem de terem todo tempo do mundo. 

Identifiquem duas atividades das quais se dedicariam que fariam grande diferença para a 

empresa de vocês. Ao que se dedicariam? Tendo todo tempo do mundo, quais seriam as 

duas atividades que dedicariam o tempo de vocês? 

A maior parte dos gerentes, quando proponho esta pergunta, me responde que se dedicaria 

à formação e à motivação dos recursos humanos. Outros me dizem, ainda, que se 

dedicariam ao marketing, à pesquisa e ao desenvolvimento, ao planejamento; outros, 

ainda, colocariam em funcionamento um sistema de controle de gestão. A resposta varia 

de acordo com a situação da empresa. 

Quando proponho esta pergunta, escutando as respostas dos gerentes, percebo que muitos 

deles teriam, inclusive, ideias e objetivos brilhantes. Quando me falam da ideia deles, 
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seus olhos se iluminam. Percebem que, ocupando-se daquelas atividades que 

identificaram, seriam capazes de MUDAR AS COISAS na empresa deles. 

Neste ponto, pergunto aos gerentes QUAL PERCENTUAL DO TEMPO DELES 

dedicam, em média, às atividades que identificaram quando coloquei a pergunta inicial 

para eles. Quarenta por cento dos gerentes me responde que oscila entre 0% e 5%, outros 

quarenta por cento entre 5% e 10%. A maior parte dos vinte por cento restantes me 

responde que dedica para esta atividade cerca de 10% de seu tempo. 

Parece um paradoxo. Estas atividades fariam GRANDE diferença para a empresa. Isso, 

apesar de os gerentes dedicarem um percentual muito pequeno do próprio tempo. Se eu 

chamo a atenção deles em relação a isso, me respondem que “é verdade, tenho que 

encontrar tempo”, “tenho tantas coisas para fazer que, agora, não tenho realmente tempo 

para isso”, “vou fazê-las quando tiver tempo”. 

O que nos leva novamente à gestão dos recursos humanos. Em meus cursos, quando 

explico os fatores que devemos fornecer para nossos colaboradores, para fazer com que 

eles sejam motivados e produtivos, a maior parte dos empreendedores e dos gerentes 

presentes reconhece que o fato de dar valor, o fato de envolver seus colaboradores e o 

fato de ser realmente interessado por eles como pessoas faria grande diferença na 

motivação e no rendimento de seus colaboradores. Mas... “onde encontramos tempo para 

fazer tudo isso”? 

“Somos esmagados pelas crises”, “Tenho clientes que me chamam diretamente no celular 

e tenho que respondê-los”, “Se eu não administro a produção, a qualidade cai”, “Chego 

ao escritório e tenho tantas coisas para fazer que sequer tenho tempo de escutar os 

colaboradores”, são apenas algumas entre tantas frases que escuto repetir, muitas vezes, 

pelos gerentes. 

A motivação do pessoal, assim como as outras atividades que vocês identificaram, quando 

coloquei a pergunta no início do capítulo, é uma atividade ESTRATÉGICA11. As 

atividades que identificamos podem fazer diferença entre vencer a guerra e perdê-la. 

Ken Blanchard afirma que “esta é a primeira vez na história do mundo empreendedor, no 

qual hoje você pode ser fortíssimo naquilo que está fazendo, mas amanhã pode ser posto 

para fora”. Blanchard diz que no mundo atual dos negócios, a mudança é tão acelerada 

que o líder não pode realmente se permitir administrar o presente sem, ao mesmo tempo, 

planejar o futuro. Percebe-se claramente: a vida útil de um produto é muito menor do que 

no passado. A globalização dos mercados torna muito mais fácil as superproduções 

estrangeiras invadirem nosso mercado e nos expulsar dos negócios. A difusão das 

tecnologias permite, inclusive, pequenos “start-up”12 de se tornarem competitivos e 

subtrair cotas do mercado. 

                                                           
11 Estratégica: de importância decisiva com o fim de alcançar o objetivo.  
12 Start-up: pequena empresa no início de sua atividade. 
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Até seis anos atrás, as agências de pesquisa e seleção de pessoal surgiam no mercado. 

Com o advento do emprego temporário, da noite para o dia, muitas delas se encontraram 

diante de um mercado que não era mais aquele de antes. Até algum tempo atrás, R.I.M. 

(a empresa que fabrica o Blackberry) controlava uma cota importante no mercado de 

telefonia celular. Isso mudou rapidamente com o advento da nova geração de 

smartphones.  

Devemos nos ajudar a trabalhar em um ambiente onde a mudança é muito rápida. E as 

nossas empresas podem ser as fautoras de mudança ou sofrer a mudança. Para tornar 

fautor de mudança, como diz Blanchard, o líder deve ser capaz tanto de administrar o 

presente quanto de planejar o futuro. 

Cuidar do futuro significa CONSEGUIR DESENVOLVER AQUELAS ATIVIDADES 

QUE IDENTIFICAMOS UM POUCO ANTES. Quais são as atividades que, feitas hoje, 

fariam grande diferença para nossa empresa amanhã? 

O doutor Edward Banfield, da Universidade de Harvard, conduziu um estudo sobre aquilo 

que ele chama “upward financial mobility” (literalmente, “mobilidade financeira para o 

alto”. Se trata, em poucas palavras, de um estudo de pessoas que, partindo do nada, 

conseguiram alcançar situações financeiras invejáveis). Após ter analisado muitos dos 

fatores que contribuem para o sucesso financeiro individual, Banfield concluiu que tinha 

um fator que era mais importante do que todos os outros. O chamou de “perspectiva 

temporal”. 

Banfield descobriu que, em qualquer sociedade, as pessoas alcançam grande sucesso 

pessoal e crescem na medida diretamente proporcional à perspectiva temporal em que 

veem as coisas, ao horizonte temporal que levam em consideração. As pessoas que 

alcançam os mais elevados níveis sociais e econômicos tomam decisões e fazem 

sacrifícios que não poderiam ressarci-los por anos, mas que em longo prazo dão 

resultados sensacionais. 

As pessoas nos baixos níveis da sociedade são, ao contrário, pessoas que tomam decisões 

com perspectivas temporais muito breves. Muitas vezes, se focam em atividades que dão 

gratificação imediata e esquecem-se daquelas atividades que fariam grande diferença no 

futuro. 

Podemos traduzir tal conceito para a gestão do tempo por parte do gerente. Se o gerente 

não fizer hoje aquelas ações que fariam grande diferença para seu sucesso em médio ou 

até mesmo em longo prazo, seu sucesso não será muito elevado. Um exemplo disso é o 

lançamento de um novo produto ou abertura de um novo mercado. Quanto tempo é 

necessário entre estudo, pesquisa e desenvolvimento da clientela? 

Mas se aplica, também, na gestão pessoal. Quanto tempo é necessário? Tanto e, muitas 

vezes, não paga em curto, mas apenas em médio prazo. A criação de uma rede de vendas, 

muitas vezes, precisa de meses, se não anos. Terá um impacto devassante no mercado. 

Mas quanto tempo se deve gastar na pesquisa, nas entrevistas de seleção, na formação, 
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nos patrocínios, nas reuniões, antes de ver os resultados se concretizarem? Meses, se não 

anos. 

 “FAREMOS ESTAS COISAS QUANDO TIVERMOS TEMPO PARA ISSO” 

Quando faço estes discursos para os gerentes e mostro para eles os grandes resultados que 

se podem obter, trabalhando em seu pessoal, muitos me dizem “Tudo bem, Ruggeri, você 

me convenceu. Agora, porém, estou muito ocupado, tenho muitas coisas para fazer. Farei 

isso assim que tiver tempo”. 

Muitos de nós já temos uma ideia das ações que, se feitas hoje, fariam uma grande 

diferença para nossas empresas amanhã. Pensamos nisso, porém, muitas vezes, 

continuamos a nos dizer: “farei essas coisas assim que tiver tempo”. 

Mas deixemos de lado este mito de “fazer as coisas assim que tiver um pouco mais de 

tempo”. Em outras palavras, deixemos de lado o problema do gerente que “DEVE 

ENCONTRAR TEMPO”, porque é um falso problema. 

Anos de estudos de gerentes me levaram à conclusão que um empreendedor ou um 

gerente tem tempo apenas em duas circunstâncias específicas: 

a) Quando está no início da sua empresa e 

b) Quando a empresa está por falir. 

Não estou dizendo que o gerente esteja condenado a um tipo de vida de “reclusão”, no 

qual estará eternamente sobrecarregado de trabalho, fadado à falência de sua empresa. 

Não estou dizendo que trabalhar para estabilizar a sua empresa seja inútil, até porque o 

gerente estará de todo modo sobrecarregado. Ao contrário. Para fazer-me entender, quero 

contar para vocês uma história. 

Um cliente meu é empreendedor no setor de bebidas. É um homem de grande importância 

e de extremo bom senso. Quando aconteceu este episódio, tinha aproximadamente 

sessenta anos. Partindo do nada, tinha construído um grupo de empresas que é até hoje o 

líder indiscutível de sua área geográfica. Mesmo não tendo estudado muito, é inteligente, 

de grande cultura e sabedoria. Num dado momento do nosso vínculo, me disse: “Ruggeri, 

trabalho minha vida inteira e estou começando a ficar cansado. Agora a empresa existe e 

é forte, criamos um grupo de gerentes especialistas. Siga adiante com eles, para a 

formação e consultoria. Eu me retiro. Quero me dedicar um pouco ao golfe e, depois, 

quero ir para África e ficar um pouco lá. Estou cansado de trabalhar, agora os outros 

devem trabalhar”.  Considerado o fato de que a empresa ia realmente muito bem, 

concordei com ele. Continuei o trabalho com quem agora deveria administrar a empresa, 

os novos gerentes. Dentro de mim, também sentia ser justo uma pessoa que tinha 

trabalhado suado a vida inteira pudesse aproveitar um pouco o dinheiro que tinha 

ganhado. Desejei para ele boa viagem e boa sorte. Levei adiante o vínculo com os novos 

gerentes. 
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Após aproximadamente sete ou oito meses, enquanto me encontrava em sua empresa, eis 

que ele aparece de repente. Estava todo bronzeado e tinha um aspecto muito positivo, 

quase radioso. O cumprimentei com entusiasmo e lhe perguntei: “Então, como vão as 

coisas na África?”.  

“Bem, você sabe que eu abri outra empresa?” Me respondeu. 

Não tinha resistido o “chamado da floresta”, voltou a ser empreendedor. Durante um 

tempo, de fato, ficou flauteando, ficou um pouco de férias, mas logo voltou a fazer aquilo 

que gostava: administrar empresas. 

Esta história me faz entender um fato que, na minha opinião, é basilar na gestão do tempo: 

o empreendedor nunca tem, ou raramente tem, tempo livre, porque SE TIVER TEMPO 

LIVRE, SEU PRÓPRIO EMPREENDEDORISMO O FARÁ ENCONTRAR COISAS 

PARA FAZER. 

O verdadeiro empreendedor é cheio de projetos, de ideias; muitas vezes se atira nas 

coisas, trabalha muito. Se tiver tempo livre O OCUPA COM COISAS PARA FAZER. O 

empreendedor começa, no real sentido da palavra: a se jogar em muitas atividades. 

O verdadeiro problema, então, não é “encontrar tempo”, 

 dado que, ocupados como somos, empreendedores como somos, dinâmicos como somos, 

NUNCA TEREMOS TEMPO DE SOBRA. 

O verdadeiro problema que devemos nos colocar é COMO POSSO FAZER PARA 

UTILIZAR MELHOR MEU TEMPO. 

UTILIZAR MELHOR O PRÓPRIO TEMPO 

Stephen Covey, em seu livro “As sete pilastras do sucesso”, ilustra um sistema de gestão 

de tempo que, na minha opinião, é realmente inovador. Estudando-o e colocando-o em 

prática, consegui grande melhoria em minha eficácia. 

O sistema desenvolvido por Covey fornece uma resposta efetiva para aquilo que 

identificamos como o verdadeiro problema: “como posso fazer para utilizar melhor meu 

tempo?”. Após ter estudado e experimentado o sistema de Covey, inseri algumas 

variantes para adaptá-lo, criando, assim, um modelo prático, que penso ser de grande 

ajuda para auxiliar gerentes e empreendedores a administrarem melhor o próprio tempo. 

Imaginemos que o seguinte quadrado seja todo o tempo que o gerente tem à disposição. 

 

TEMPO TOTAL À 

DISPOSIÇÃO DO 

GERENTE 
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Vamos dividir, para fins práticos, o tempo do gerente em quatro quadrantes bem precisos: 

o Quadrante I, Quadrante II, Quadrante III e Quadrante IV. 

Quadrante I Quadrante II 

Quadrante III Quadrante IV 

 

Nos quadrantes da esquerda (Quadrante I e Quadrante III), vamos colocar as atividades 

URGENTES. Definimos URGENTES, todas as atividades que não podem ser adiadas, 

aquelas atividades, mais ou menos importantes, que exigem serem feitas 

IMEDIATAMENTE. Nos quadrantes da direita (Quadrante II e Quadrante IV), vamos 

colocar, ao contrário, todas as atividades NÃO URGENTES. Definimos atividades NÃO 

URGENTES as atividades que podem ser adiadas. 

 

URGENTES Quadrante I  Quadrante II NÃO URGENTES 

URGENTES Quadrante III Quadrante IV NÃO URGENTES 

 

Nos quadrantes superiores, vamos colocar, ao contrário, as atividades IMPORTANTES, 

definindo IMPORTANTES todas as atividades que fazem grande diferença para o futuro 

da empresa. Obtemos, assim, como se vê na figura abaixo, quatro quadrantes bem 

específicos: 

O Quadrante I, onde estão atividades que são tanto importantes quanto urgentes. 

O Quadrante II, onde estão atividades importantes, mas não urgentes, quer dizer, 

atividades que, mesmo fazendo grande diferença para os objetivos empresariais, podem 

ser adiadas. 

O Quadrante III, onde estão atividades que não são importantes, isto é, não fazem 

diferença para a empresa, mas são urgentes, ou seja, exigem que sejam feitas 

imediatamente e, geralmente, não podem ser adiadas. 

O Quadrante VI, que inclui atividades que não são importantes nem urgentes. 

URGENTES/Quadrante I/ IMPORTANTES IMPORTANTES/Quadrante II/ NÃO URGENTES 

URGENTES/ Quadrante III/ NÃO IMPORTANTES NÃO IMPORTANTES/Quadrante IV/ NÃO URGENTES 

  

Vejamos agora quais atividades são classificadas em cada quadrante. 

O QUADRANTE I 

O que é urgente e também importante? As crises! Sou o Responsável Comercial de uma 

pequena-média empresa e amanhã teremos uma feira em Hannover. Fico sabendo que 

ninguém mandou o stand para Alemanha. Bem, tenho uma crise. Não posso, certamente, 

adiá-la. Tenho que deixar de lado tudo aquilo que estou fazendo e devo me ocupar 

imediatamente do problema. 
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Ou então, nosso melhor cliente nos contata muito bravo e nos diz que a última grande 

encomenda que havíamos mandado estava toda errada. Devemos resolver o problema 

imediatamente. 

Ou ainda, um dos meus melhores colaboradores quer falar comigo: recebeu uma oferta 

de outra empresa e tem a intensão de levá-la em consideração. Se que decidir mantê-lo 

ou deixa-lo ir, tenho uma crise que devo resolver. 

Não podemos deixar de nos ocuparmos das crises. Se não as administrarmos, seremos 

irresponsáveis. 

O que mais é urgente e importante além das crises? O faturamento, vender, produzir (ou 

realizar), entregar, em outras palavras, atingir o orçamento. 

Evidentemente, se eu ocupar o papel de funcionário administrativo, para mim, além das 

crises, será urgente e importante fazer as faturas, recuperar os créditos, apresentar as 

declarações de impostos, etc. Se, ao contrário, eu fosse o responsável pela manutenção, 

para mim seria tanto urgente quanto importante a manutenção programada das máquinas. 

Se fosse um escritor, para mim seria urgente e importante escrever livros. 

Em outras palavras, estamos dizendo que no Quadrante I o gerente tem tanto as crises, 

quanto as produções dos resultados do papel que desenvolve o que, no caso do Diretor 

Geral da empresa, significa orçamento alcançado e, podemos acrescentar, também, a 

realização dos objetivos financeiros da empresa. 

Fazer com que se concretizem os resultados do papel que desenvolvemos é tanto urgente 

quanto importante. Não podemos prescindir deles. 

Resumindo, o Quadrante I contém, portanto, tanto as crises quanto o que obtemos dos 

resultados de nosso papel. 

Muitos empreendedores me explicam que “no momento não podem se ocupar com o 

desenvolvimento das atividades de formação e motivação do recurso humano PORQUE 

TÊM CRISES PARA SEREM RESOLVIDAS”.  E, de fato, quando os observo, noto que 

se trata de crises concretas, que existem realmente. 

As crises têm efeito impactante, que nos mandam temporariamente por terra. Pedem 

atenção imediata, e, efetivamente, não podem ser ignoradas. 

Porém, tenho notado que muitos gerentes, com o intuito de administrar as crises, se fixam 

tanto na gestão e na solução das crises que, inconscientemente, começam a administrar 

uma série de coisas que são urgentes, mas não tão importantes. 

É um mecanismo psicológico estranho. Noto que a maior parte dos gerentes, após ter 

colocado sob controle uma crise, imediatamente depois entra num estranho mecanismo 

de “eficiência” que o leva a entrar em seu escritório e a administrar uma série de 

atividades urgentes, mas que não fazem diferença. 
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O gerente acabou de “apagar as chamas do incêndio” de uma crise. Volta para seu 

escritório e PROCURA LIDAR COM TODAS AS INCUMBÊNCIAS URGENTES 

QUE SE APRESENTAM PARA ELE, A PRESCINDIR DE SUA IMPORTÂNCIA. 

Volta para seu escritório e encontra na mesa cinco post-it amarelos com o recado que 

algumas pessoas o procuraram e devem ser chamadas. O que ele faz? Faz TODOS os 

telefonemas, a PRESCINDIR de suas importâncias. Ou então, imediatamente após o 

gerente ter administrado uma crise, chega uma pessoa no escritório com um pedido 

urgente, mas pouco importante. O que ele faz? Tomado por uma série de mecanismos de 

eficiências loucas, se dedica imediatamente ao fato (não que seja errado, porém, como 

veremos mais adiante, para se ocupar dele deixa atividades muito mais importantes). 

O que estou procurando dizer para vocês é que o gerente, ferido pela crise, após um 

tempo, começa a administrar também TODAS AS COISAS URGENTES, sem avaliar 

sua importância específica. 

O QUADRANTE III 

Neste quadrante, temos atividades que são urgentes, mas não importantes. São atividades 

que nos assaltam e nos pedem para serem feitas imediatamente. MAS NÃO FAZEM 

DIFERENÇA PARA A EMPRESA. 

Fazem parte do Quadrante III alguns telefonemas que se recebe. Liga para vocês, por 

exemplo, um cliente pequeno (com uma fatura de R$ 750,00 por ano e não tem 

perspectiva de crescimento). Conseguiu de alguma maneira ter seus números de celular. 

Fica com vocês ao telefone por 40 minutos. Para ele é importante falar com vocês; para 

vocês é só URGENTE. Em outras palavras, apesar de fazer com que ganhem popularidade 

com aquele cliente, esta atividade NÃO FARÁ DIFERENÇA PARA SUAS EMPRESAS. 

Ou então, um telefonema de um fornecedor não estratégico. Consegue encontrá-los por 

telefone e fala com vocês por 20 minutos. Mais uma vez, para ele é importante, para vocês 

é apenas urgente. Outro exemplo é o de suas secretárias que, por erro, lhes passa uma 

chamada de telemarketing, que lhes prendem ao telefone por quinze minutos. 

Se, por acaso, acontecer de deixar o celular desligado por um dia inteiro, porque vocês 

estão participando de um curso, quando o ligam novamente encontram na secretária um 

monte de mensagens. Pois bem, posso garantir para vocês que, daquelas mensagens, 60% 

são APENAS URGENTES. Requerem de uma AÇÃO IMEDIATA, mas, por mais que 

suas respostas lhes façam ganhar em popularidade, NÃO FARÁ DIFERENÇA PARA O 

FUTURO DA EMPRESA DE VOCÊS. 

Ou então, pertencem ao Quadrante III alguns e-mails que recebemos. Quantas vezes 

recebemos um e-mail com a redação URGENTÍSSIMO. Pedem-nos um orçamento. É 

urgentíssimo. Devemos absolutamente dar uma resposta em vinte e quatro horas. Jogamo-

nos de cabeça no fato, nos ocupamos imediatamente dele. Após duas semanas, visto que 

não recebemos nenhuma resposta, ligamos para o cliente que nos pediu o orçamento 

“urgentíssimo”. O que nos respondem? “Ah, sim, é verdade. Ainda não o olhei”. 
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Não que se queira contestar o e-mail, ao contrário. O e-mail é muito útil e contribui para 

o desenvolvimento de muitas empresas. Porém, estou dizendo que muitos dos e-mails que 

recebemos são apenas urgentes, pelo fato de estarem ali na nossa caixa de entrada. 

Ocupar-se imediatamente deles faz você ganhar em termos de popularidade com a pessoa 

que mandou a mensagem, mas não fará diferença para sua empresa. Não é por acaso que 

muitas empresas americanas estão procurando “regulamentar” o tempo que seus gerentes 

dedicam aos e-mails, porque perceberam que muitos deles gastam horas ocupando-se de 

coisas que são urgentes, mas fúteis, subtraindo, assim, um tempo precioso para as 

atividades que, como dizia, Banfield, podem criar Upward Finacial Mobility, isto é, fazer 

com que a empresa cresça. 

Outro exemplo do Quadrante III se verifica quando você chega ao escritório, um pouco 

atrasado, e a sua secretária diz que quatro pessoas te procuraram ou encontra quatro post-

it na mesa “Ligar para o Sr...” “O Dr... procurou o senhor”. Como já dito, entre 60% a 

80% destas mensagens são urgentes, mas não são importantes. 

Outa atividade presente no Quadrante III é representada por certo tipo de reuniões, quer 

dizer, devido às pessoas que vêm te encontrar no escritório. Um fornecedor vem me 

encontrar. Não tem horário agendado. Passava por ali e pensou vir me encontrar. O que 

faço? O recebo. Para ele é IMPORTANTE falar comigo, para mim é só urgente. Para 

dedicar tempo a ele, deverei subtrair um tempo importante de outras coisas que, ao 

contrário, fariam com que minha empresa crescesse. 

Outra atividade presente no Quadrante III é FAZER O TRABALHO QUE DEVERIA 

SER FEITO POR NOSSOS COLABORADORES. Quando estou sob pressão e acontece 

de ter um colaborador pouco experiente, para mim é URGENTE fazer o trabalho que ele 

deveria fazer.  

Se for o caso de um cliente que quer uma entrega imediata, e eu deva me ocupar disso. 

Sou quase levado a fazê-la. Mas deve estar claro para mim que, fazendo-a, não faço 

diferença para minha empresa. Não é continuando a desenvolver o trabalho dos outros 

(por mais popularidade que me dê) que farei a empresa dar passos adiante. 

Como dizia antes, quando pergunto para meus clientes o porquê de não fazerem as 

atividades de formação e motivação de seus colaboradores, eles me dizem que não as 

fazem porque “têm tantas crises para administrar”. Mas, como já dissemos, o gerente, no 

intuito de administrar as crises, começa a pensar cada vez mais nos termos urgentes e 

adota um modelo estúpido de eficiência em que “é melhor fazer tudo imediatamente”. 

Terminada a administração de uma crise, volta para o escritório, pega seus post-it e 

telefona para todos aqueles que o procuraram; se existe alguém que quer vê-lo, o encontra 

imediatamente. 

Olhemos para a realidade: as crises nos estressam, nos agitam, MAS, SOBRETUDO, 

NOS LEVAM RACIOCINAR SOBRE AS URGÊNCIAS E RACIOCINAR LOGO. 

Acontece, então, que, com o intuito de administrar as crises, o ponto de vista ou a 
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perspectiva temporal do gerente se reduz. E o gerente se encontra ocupando-se de 

numerosas atividades do Quadrante III. 

O que se pode adiar a fim de lidar com todas as atividades do Quadrante III que são 

“forçados” a administrar? Levará apenas adiar atividades importantes que fariam 

diferença para a empresa, mas que, porém, não são urgentes. Precisamente o Quadrante 

II.  

 

O QUADRANTE II 

Na empresa o que é IMPORTANTE, mas não urgente e, como tal, pode ser adiado? 

 Formação do Pessoal. Ninguém nunca virá bater em nossa porta para nos pedir: 

“Por favor, me ensine imediatamente a fazer este trabalho?”. Ou então, vejo que 

meu Responsável Administrativo não é bom para administrar sua equipe. Sei que 

devo fazer algo, mas não me ocupo disso, “vou fazê-lo mais para frente, agora 

tenho outras urgências para administrar”. Ou aquela reunião de formação com a 

equipe de vendas. Não é urgente. Não acontecerão catástrofes (imediatamente) se 

a cancelarmos. Estou com um colaborador que não conhece muito bem o próprio 

trabalho e, como tal, comete erros. Isto faz com que eu deva intervir para resolver 

um problema com um cliente. Intervenho e resolvo a urgência. Mas se aquele 

colaborador tiver feito um erro tal para criar uma crise, há, com certeza, 

necessidade que eu passe um tempo com ele para formá-lo melhor. Porém, não é 

urgente! Urgente era a crise com o cliente. Resolvida a crise, me sinto melhor. 

“Terei tempo, mais adiante, para formar meu colaborador”. Na “formação do 

pessoal” entra, também, a autoformação. Anthony Robbins afirma em seu livro 

que, se você, ao longo de um ano, não ler sequer um livro de melhoria pessoal, 

não deve se perguntar por que não tem o sucesso que esperava. O gerente e os 

empreendedores melhores são pessoas que participam de cursos, vão a 

congressos, leem vários livros. O pensamento de “ter chegado” ou o pensamento 

que “eu já sou uma potência, não preciso aprender mais nada”, é, muitas vezes, o 

prelúdio do início do declínio de uma pessoa. A maior posse, o recurso mais 

importante de sua empresa é VOCÊ. Se você não tomar conta de si mesmo e não 

trabalhar constantemente para sua melhoria, está desprezando seu bem mais 

importante. Quando você lê livros e participa de cursos constantemente, cria-se 

um circulo virtuoso no qual sua produtividade é literalmente amplificada. 

 Motivação do Pessoal. Se hoje eu também não passar meia hora “andando pela 

empresa para admirar as pessoas, enquanto fazem coisas corretas” não acontecerá 

nenhum cataclismo. Ou então, se eu também não for almoçar com meu 

Responsável de Produção, que há alguns dias está preocupado com a situação de 

sua casa, amanhã a empresa não irá pelos ares. As pessoas que administramos 

jamais virão bater na porta de nosso escritório para nos dizer: “Escuta, me dê uma 

recarregada? Mas agora, por favor”. 
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 Planejamento. Dou um exemplo simples. Hoje chego ao escritório atrasado e já 

tenho tantas coisas para fazer que não dedico dez minutos para elaborar um plano 

de trabalho para o dia. O resultado? Vou me dispersar e, por boa parte do dia, 

poderei fazer coisas inúteis. Brian Tracy, por exemplo, afirma que para elaborar 

um plano do próprio dia se utiliza de 10 a 12 minutos. Tracy colocou que o 

investimento daqueles 10 ou 12 minutos te fará economizar cerca de 100-120 

minutos durante o dia. Planejamento é, também, fazer reuniões regulares com 

todos nossos dirigentes no começo da semana. Quando a reunião é feita, os 

dirigentes se sentem mais envolvidos e são, também, mais produtivos. Além disso, 

nos sendo a empresa coordenação, resulta mais produtiva, porque existe menos 

perda de tempo. Foi provado que quem faz uma reunião deste tipo semanalmente, 

consegue delegar com muito mais facilidade e possui homens mais produtivos. 

Apesar disso, o que me responde os 50% dos empreendedores de pequenas e 

médias empresas, quando peço para colocarem em ação uma reunião deste tipo? 

“Não temos tempo de fazê-la, temos muitas coisas para fazer!”. Não tem tempo 

de fazê-las... justamente porque não as fazem. Deixando de lado uma atividade 

tão simples e importante, fazem com que grande parte do tempo deles seja 

absorvida por atividades do Quadrante III e por crises que, com um pouco de 

simples coordenação, teriam podido evitar. 

 Organização. Estruturar nossa empresa ou seus processos de modo que os 

problemas não se repitam. Ainda hoje, vejo muitos empreendedores ou gerentes 

que, após terem resolvido um problema, não se perguntam o porquê de não ter 

sido verificado. Não agem sobre a estrutura ou sobre as pessoas para reforçá-las e 

evitar que o problema se repita. Limitam-se a resolvê-lo e a dizer para os 

interessados que aquele problema não deve mais ser verificado. Resultando que, 

em circunstâncias semelhantes, o problema se reapresenta e o gerente se encontra 

obrigado a resolvê-lo novamente.  

 Desenvolvimentos de novas oportunidades. Nunca é urgente ir ver a feira de 

Chicago para entender qual será o futuro do nosso setor, porém, é importante. Ir 

poderia fazer a diferença entre nosso sucesso e nossa falência no futuro. Trabalhar 

na pesquisa e no desenvolvimento nunca é urgente (quando se torna urgente, 

significa que já se está em crise, o quanto acumulou anos de atraso em relação aos 

seus concorrentes). Não é por acaso que as empresas mais fortes no mercado 

(grandes ou pequenas) tenham os melhores homens que trabalham para pesquisar 

e lançar no mercado novos produtos. 

 Consolidação de relações importantes. Assim como, muitas vezes, conseguimos 

encontrar tempo para ir jogar golfe com nossos melhores clientes, sabendo que 

isso nos ajudará a reforçar o feeling e, então, os negócios, é igualmente importante 

fazê-lo, também, com nossos melhores clientes internos. Se tiver um colaborador 

eficaz e promissor, passar um tempo junto com ele nos ajudará a conhecê-lo e a 

motivá-lo. Isso não é urgente, mas pode ter um forte impacto em sua produtividade 

futura. 
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 Atividades Preventivas. Aqui se poderia escrever por horas. Nesta categoria 

entram todas aquelas ações que melhoram nossa empresa e evitam crises ou danos 

futuros. Um exemplo de uma atividade preventiva, que todos nós aprendemos 

fazer, é a revisão do carro. Nunca é urgente fazê-la. Podemos simplesmente adiá-

la. Mas naquele dia em que estamos muitos quilômetros de distancia de casa, 

percebemos que o carro não dá partida e nos damos conta que não fizemos bem 

em não revisá-lo. Atividades como as NR13 ou a manutenção preventiva dos 

maquinários constituem atividades preventivas, mas, também, a motivação e a 

formação do pessoal é, em si mesma, uma atividade preventiva: se não nos 

ocuparmos dela, cedo ou tarde teremos dificuldades. 

 Cuidar da própria família. Sair de férias com a esposa e filhos, ou passar tempo 

com os filhos, nunca é urgente. Também posso adiar. Se, porém, continuar a adiar, 

em longo prazo, pode se tornar um problema que influencia, e não pouco, meu 

estado de ânimo e a visão que tenho de mim mesmo. Resultando, inclusive, que 

minhas obrigações na empresa irão sentir isso. 

Em geral, no Quadrante II temos atividades que nos levam a fazer PROGRESSOS 

ESTRATÉGICOS e atividades PREVENTIVAS, que previnem as crises e os problemas. 

O que entendemos por “progressos estratégicos”? Entendemos serem atividades que não 

apenas nos fazem obter um resultado, mas que REFORÇAM E TORNAM MAIS FORTE 

A ESTRUTURA. 

Se não fizermos progressos estratégicos, perderemos todas as guerras. Uma guerra não é 

vencida por quem dispara mais balas. Analogamente, a “guerra empresarial” não 

necessariamente é vencida por quem trabalha mais. Uma guerra é vencida por quem tem 

melhor planejamento, por quem desenvolve primeiro as melhores armas, por quem tem 

os melhores oficiais. 

Mas, agora, voltemos ao nosso gerente que, aparentemente, é “assediado por crises”. 

Como dissemos, com o intuito de administrar as crises, perde a lucidez, começa a 

raciocinar em termos de urgência e não mais em termos de importância. Assim que acaba 

de administrar as crises, “procura fazer tudo” e começa a fazer inúmeras atividades do 

Quadrante III. COMEÇA A RACIOCINAR EM CURTO PRAZO. Qual atividade este 

gerente adia para dar conta de todas as “urgências”? ADIA AS ATIVIDADES DO 

QUADRANTE II. 

Mas o que acontece se eu continuar a adiar as atividades do Quadrante II? O que acontece 

se eu nunca motivar meus colaboradores, porque não tenho tempo? Porque eles, não 

motivados, não administrarão o trabalho deles de modo superlativo, resultando que, 

agora, me encontro com novas crises. 

                                                           
13 NR: Normas Regulamentadoras, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas 

privadas, públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
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O que acontece se eu continuar a adiar a formação de meus homens? Que cometem erros 

porque não são formados, e esses erros pedem que eu intervenha pessoalmente para 

administrar as crises. 

Em poucas palavras, se não atuo no Quadrante II, as atividades, deste quadrante, não 

feitas serão as crises de amanhã. Se não desenvolvermos as atividades do Quadrante II, 

nosso Quadrante I se alargará proporcionalmente. De fato, hoje a maior parte dos 

gerentes, com o intuito de adiar as atividades importantes e não urgentes, se depara com 

as do Quadrante I, que se ampliam a tal ponto de absorver a quase totalidade do tempo 

deles. O gerente que atua deste modo não tem tempo de pensar, porque deve administrar 

crises. Quando termina de administrar crises, lhe resta tão pouca lucidez que continua a 

ADIAR A EXECUÇÃO DAQUELAS ATIVIDADES QUE PREVENIRIAM AS 

CRISES DE AMANHÃ. 

E, assim, se depara com ainda mais crises. 

Se eu continuar a lidar com as crises, sem desenvolver as atividades do Quadrante II, o 

número de crises que se apresentarão para mim, no futuro, aumentará ainda mais! 

O Quadrante IV 

Nunca aconteceu com vocês de passar um dia de trabalho, fazendo várias atividades do 

Quadrante III (urgentes, mas não importantes) e, apesar de ter trabalhado muito, chega de 

noite e parece que não concluíram grandes coisas? Como vocês se sentem neste 

momento? 

Deixem-me adivinhar, vocês se sentem realmente derrubados. Pois bem, isto é o que 

acontece com nosso gerente que, concentrado nas crises, sempre adia as atividades do 

Quadrante II. Começa administrando as crises; sem perceber passa para as atividades do 

Quadrante III, que não farão diferença para a empresa, e chega de noite “arrasado” ou 

deprimido. Fez tantas coisas, mas a cara da sua empresa permaneceu a mesma. Está 

abatido. NAQUELE MOMENTO COMEÇA A SE DEDICAR ÀS ATIVIDADES DO 

QUADRANTE VI (nem urgentes, nem importantes). 

- Lê o catálogo de produtos e serviços para escritório à distância (com certeza não 

mandam apenas para mim...). 

- Navega na internet (no começo com fins positivos como “verificar os sites dos 

concorrentes”, mas, depois, quanto mais passa o tempo, mais começa a visitar sites que 

não têm nada a ver com o trabalho).   

- Começa a limpar o monitor e o teclado do computador com um cuidado maníaco, tirando 

cada migalha de sujeira, e se lhe perguntar o que está fazendo, dirá que é necessário limpar 

efetivamente ali sempre daquela maneira. 
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- Começa a fazer trabalhos físicos (às vezes vejo o Encarregado da Administração de 

grandes empresas que endireita pastas de revistas e me diz: “Sim, veja Ruggeri, as pastas 

das revistas devem ser organizadas assim!”). 

- Faz trabalhos inúteis (por exemplo, ele não conhece o Excel, começa a preparar um 

modelo estatístico e trabalha nele seis horas e, depois, deve jogar fora, porque sua 

secretaria, em dez minutos, teria sido capaz de fazer um muito melhor). 

Em outras palavras, o gerente está tão frustrado que se dedica a atividades inúteis. 

O BALANÇO DO TEMPO DO GERENTE MEDÍOCRE. 

Vejamos, então, como é o balanço do tempo do gerente medíocre. 

(figura: CRISE/ Atividades urgentes, mas não importantes/ Atividades nem urgentes, nem 

importantes). 

O tempo do gerente medíocre é absorvido principalmente pelas crises. Com o intuito de 

administrar as crises, perde a lucidez, começa a raciocinar em curto prazo e, sem perceber, 

termina num estúpido mecanismo em que administra TODAS as urgências, a prescindir 

de sua importância (Quadrante III). Chega de noite e está tão desmotivado e frustrado, 

que se dedica a atividades do Quadrante IV. 

O que adia para se desenvolver as atividades do Quadrante III? Adia as atividades do 

Quadrante II, as atividades que fariam diferença para sua empresa. Estas atividades, não 

feitas, se tornam as crises de amanhã. E, por consequência, o gerente perdura em uma 

administração de crises, assediado pelas emergências. Depois de um momento, começa a 

experimentar os sintomas da excessiva sobrecarga, do estresse, perde, por conseguinte, 

lucidez. Muitas vezes, vive situações familiares problemáticas.  

Seria bom este gerente saber que se continuar somente a lidar com as crises, sem se ocupar 

das atividades do Quadrante II, o número de crises aumentará ainda mais no futuro. 

Em poucas palavras, se continuar somente a lidar com as crises, rapidamente estará 

rodeado apenas por crises e não terá mais tempo de fazer outras coisas.  

A solução é dedicar, regularmente, uma parte de seu tempo ÀS ATIVIDADES QUE 

FARÃO DIFERENÇA PARA NOSSA EMPRESA, às atividades do Quadrante II, e ao 

longo deste capítulo veremos como conseguir fazê-lo. 

O BALANÇO DO TEMPO DO GERENTE EFICAZ 

(figura: CRISES/ Atividades do Quadrante II). 

O gerente eficaz trabalha, principalmente, nas atividades do Quadrante II e, assim 

fazendo, previne e diminui as crises do futuro. Dedicando tempo às atividades 

importantes, mas não urgentes, ele obtém uma melhora regular de sua empresa, 

colaboradores mais capazes, mais motivados, maior organização, maior colaboração e A 

PREVENÇÃO E REDUÇÃO DAS CRISES. 
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COMO CONSEGUIR SE DEDICAR AO QUADRANTE II 

Para conseguir atuar no Quadrante II e desenvolver, então, suas atividades importantes, 

em primeiro lugar, o gerente deve compreender algumas leis relacionadas ao tempo: 

a) Se não marcarmos em uma agenda o tempo reservado para o Quadrante II, 

inevitavelmente tal tempo será absorvido pelas atividades do Quadrante III. 

Em outras palavras, estamos dizendo que o gerente não está flauteando. Algo para fazer 

ele sempre encontra. Se não estabelecermos, a priori, que uma parte de nosso tempo será 

dedicada às atividades do Quadrante II, terminaremos, como sempre, nos ocupando de 

várias atividades urgentes e não importantes que procuram nos assaltar todos os dias. É 

necessário dedicar tempo para o Quadrante II de modo preventivo, quer dizer, não devo 

esperar “ter tempo para atuar no Quadrante II”, mas estabelecer A PRIORI períodos de 

tempos específicos que vou dedicar para tais atividades. 

Por exemplo, percebo que meu Responsável pela Recuperação de Crédito não é muito 

eficaz, então, pego a agenda, identifico quatro meias jornadas, ao longo das próximas três 

semanas, e estabeleço que irei me dedicar, nessas quatro meias jornadas, à sua formação. 

b) As atividades do Quadrante III procurarão, de todo modo, nos impedir de 

desenvolver atividades do Quadrante II. 

Em outras palavras, as atividades urgentes e não importantes vão nos impedir de 

desenvolver aquelas atividades que fazem realmente diferença. 

Voltando ao exemplo de meu Responsável pela Recuperação de Crédito, marquei essas 

quatro meias jornadas de formação. Geralmente, justo quando devo começar a primeira 

meia jornada de formação, existirá alguém que tem necessidade de me ver imediatamente, 

ou então, vai tocar meu celular continuamente. Devo ter coragem de dizer: “Agora estou 

ocupado, nos falamos depois” e começar a formação. Se também existisse uma crise que 

devesse administrar (Quadrante I), exceto em alguns casos raros, não vai mudar muito se 

me vou me ocupar delas DEPOIS de ter feito aquela meia jornada de formação. 

c) A maior parte das atividades do Quadrante II inicialmente é complicada para o 

gerente. Se o gerente não tiver estabelecido que aquele tempo específico seja 

dedicado às atividades do Quadrante II, e nada mais, às primeiras dificuldades 

voltará a se ocupar do Quadrante III. 

Muitas das atividades que elenquei no Quadrante II são atividades que para nós são novas, 

em alguns casos são atividades que nunca desenvolvemos, em outros casos requerem um 

pouco mais de tempo para pensarmos e elaborar as coisas. No exemplo da formação do 

meu Responsável pela Recuperação de Crédito, devo, acima de tudo, estabelecer em quais 

coisas lhe farei a formação, a ordem dos argumentos que vou tratar, os exercícios que lhe 

darei... Em suma, devo me preparar. 
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Se não marquei de modo IMPRORROGÁVEL o tempo específico que vou me dedicar 

àquela atividade, acontecerá que vou me sentar no escritório, começarei a pensar nas 

ordens dos argumentos a serem tratados e, talvez, ao primeiro movimento, não me venha 

nada em mente. Chega um telefonema no celular... E, de repente, eis-me novamente no 

Quadrante III. “Não gosto de estar flauteando. Depois pensarei na formação do meu 

colaborador...”. 

d) Para sermos eficazes, as atividades do Quadrante II requerem nossa PLENA 

atenção. 

Para conseguir influenciar positivamente uma pessoa (algo que prefixamos ao longo de 

nossas palestras motivacionais ou quando queremos formar uma pessoa para que seus 

desempenhos melhorem) devemos ter toda nossa atenção concentrada nela. 

A veracidade deste dado salta aos olhos se olharmos para ele aplicado no campo das 

vendas. Também nas vendas estamos procurando influenciar positivamente uma pessoa. 

Pois bem, nunca aconteceu com vocês de ir vender para um cliente, enquanto tinham um 

problema que absorvia grande parte da atenção de vocês? Vai até o cliente e, enquanto 

ele fala, você pensa em outra coisa, pensa em seu problema. Como vai, geralmente, esta 

venda? Não consegue influenciar o cliente e você volta para casa sem um dois de espada. 

Não consegue fazê-la porque, enquanto você está procurando vender, a sua atenção não 

está nele, mas em outro lugar. 

Acontece que, enquanto executamos as atividades do Quadrante II que temos planejadas, 

DESLIGAMOS O CELULAR, FECHAMOS A PORTA DO ESCRITÓRIO E NÃO 

DEIXAMOS PASSAR NENHUM TELEFONEMA. 

Veem-se, muitas vezes, cenas como esta que segue: 

O gerente “está formando” um colaborador seu. 

Gerente: “Como te dizia, os nossos produtos custam mais que os outros, porém têm uma 

resistência três vezes superior em relação aos artigos de nossos concorrentes”. 

TRIM TRIM (toca o celular do gerente) 

Gerente: “Desculpe-me. Sabe, é um cliente importante...”. 

Colaborador: “Tudo bem”. 

O gerente fala com o cliente, enquanto o colaborador espera. Quatro minutos de 

telefonema. 

Gerente: “Então, como te dizia, os nossos produtos são em aço e, então, resistem três 

vezes mais aos choques, o que nos faz ver que...”.  

TRIM TRIM (toca de novo o celular do gerente). 

Gerente: “Desculpe, depois desligo”. 
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O gerente fala ao telefone por três minutos. 

Gerente: “Desculpe-me, mas estamos fazendo um fornecimento para um centro comercial 

que estão construindo e devo dar algumas direções. Mas, agora, continuamos com nossa 

formação. Dizia-te que somos muito mais fortes do que os concorrentes. Além disso, 

falamos dos tempos de entrega, nós entregamos em 48 horas garantidas, e sabe o que isso 

quer dizer?”. 

Entra no escritório o diretor de produção que pede uma coisa ao gerente. O gerente 

procura dar-lhe uma resposta, mas o diretor de produção não está satisfeito. Conversam 

um instante entre eles, mas o problema não se resolve. 

Gerente: “Desculpe-me, mas temos esse problema na produção que devemos resolver, 

vou um instante com ele. Volto daqui três minutos. Você, enquanto isso, revise o manual”. 

Como vocês pensam que o colaborador vai se sentir? Vai se sentir a última roda da 

carroça. Toda a formação que vocês fizerem com ele não servirá de nada, porque, no fim 

das contas, ele tratará os clientes assim como vocês o estão tratando. É este o exemplo e 

o modelo que vocês estão lhe fornecendo. 

Por isso, enquanto fazemos atividades do Quadrante II, por favor, DESLIGUEMOS O 

CELULAR, ANDEMOS EM UM LUGAR ONDE NÃO SEREMOS PERTURBADOS 

E NOS DEDIQUEMOS INTEIRAMENTE ÀQUELAS ATIVIDADES. 

COMO ATUAR NO QUADRANTE II 

Uma vez que o gerente tem presente as leis acima, para conseguir desenvolver as 

atividades do Quadrante II, deve fazer o que segue: 

1) Identificar as atividades específicas do Quadrante II que quer desenvolver nas 

semanas que virão. 

Dissemos que as atividades do Quadrante II incluem, principalmente, as seguintes 

atividades: 

Formação do pessoal 

Autoformação 

Motivação do pessoal 

Planejamento 

Organização 

Desenvolvimento de novas oportunidades 

Consolidação das relações importantes 

Cuidar da própria família 

Progressos estratégicos (tornar mais forte nossa estrutura) 

 

E todas aquelas atividades que, não sendo urgentes, fazem grande diferença para nossa 

empresa. 
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Outros exemplos de atividades do Quadrante II poderiam ser aqueles que vocês pensaram 

no início deste capítulo. Ou então, a pesquisa e a inserção de algumas pessoas eficientes 

no interior de nossas empresas, etc., etc. 

Formação: de quem? Sobre o que? Sejam específicos. 

Motivação: quem devo motivar? Como poderei fazer? Faço uma reunião com a pessoa e 

pergunto para ela quais são suas metas e, depois, mostro como pode alcançá-las aqui na 

empresa? Faço um encontro de formação com toda a equipe de venda e, depois, invento 

o jogo “vendedor do ano 2014/2015”? 

Desenvolvimento de novas oportunidades: quais? De que modo? Sento-me com os da 

Pesquisa e Desenvolvimento para elaborar aquele famoso protótipo de uma nova serra 

elétrica? Ou dou um pulo nos EUA para visitar a fabrica daquele meu concorrente que é 

muito maior do que a minha, e vejo se aprendo algo? 

Em suma, quero que vocês peguem a lista destas atividades que fazem parte deste 

quadrante e escrevam ESPECIFICAMENTE TODAS as atividades do Quadrante II que 

devem executar ao longo dos próximos meses. Quanto mais escrever, melhor é. 

Joguem, inclusive, fora este livro, mas, por favor, FAÇAM AGORA! 

2) Marcar as datas IRREVOGÁVEIS na agenda reservada para desenvolver tais 

atividades. 

Uma vez feito o ponto 1, peguem suas agendas e marquem as datas em que vocês irão se 

ocupar dessas atividades. Vocês não devem marcá-las todas imediatamente (se 

cansariam). Peguem as mais importantes e comecem a estabelecer meias jornadas nas 

quais vocês irão se ocupar de tais ações. Prestem atenção que não estou dizendo 

“estabelecer as datas ENTRE as quais essas atividades serão feiras”, mas estou dizendo 

“marquem o dia ou a meia jornada em que vocês irão se dedicar a isso”. Considerem 

INVIOLÁVEIS as jornadas ou meias jornadas que decidiram se dedicar ao Quadrante II. 

E lembrem-se: a prescindir da crise ou urgências, quando essas jornadas chegarem, 

desliguem o telefone, façam com que saibam que você não está e se dediquem àquilo que 

estabeleceram. São raros os casos em que se apresentarão crises tão graves que, meia 

jornada de atraso (gastada dedicando-se a atividades importantes, mas não urgentes), 

possam fazer com que se precipitem níveis irreparáveis. 

Se depois que tiver estabelecido quais devem ser as atividades do  Quadrante II, olhar a 

sua agenda e se não tiver nenhum buraco disponível, simplesmente siga adiante até onde 

tiver “branco na agenda” (no sentido que tem vários dias livres) e marquem naquelas 

datas. 

Vocês devem dedicar às atividades do Quadrante II de 35% a 50% de seu tempo, de 

acordo com as dimensões de sua agenda. Quanto mais a empresa e o numero de pessoas 

administradas for elevado, mais aumenta o tempo que você deve dedicar às atividades do 

Quadrante II.  
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Porque os 50% e não mais? Porque você também deve produzir, deve impulsionar as 

vendas, deve fazer com que os orçamentos sejam alcançados e porque, de vez em quando, 

existe alguma crise que espreitam. 

Se tudo isso parecer complicado, mude sua ideia, porque, se você não perder tempo no 

Quadrante II, irá perdê-lo, de todo modo, no Quadrante III. 

UME EXEMPLO DE APLICAÇÃO NO QUADRANTE II 

Para mostrar a simplicidade deste sistema, vou fazer um exemplo prático. Imaginemos 

que eu tenha identificado as seguintes atividades do Quadrante II e tenha estabelecido que 

sejam as primeiras que devo desenvolver: 

-Planejamento (1/2 jornada) 

-Formação do responsável administrativo em relação à recuperação de crédito (tempo 

necessário, uma jornada). 

-Motivar um novo vendedor (tempo necessário, três horas). 

Pego a agenda e vou procurar quando tenho um pouco de espaço livre. Vejo que entre 

duas semanas tenho um pouco de tempo livre: 

 Manhã Tarde 

Segunda-feira    

Terça-feira   

Quarta-feira   

Quinta-feira   

Sexta-feira   

Sábado   

 

Marco as atividades que estabeleci, distribuindo-as ao longo da semana (de modo que, se 

surgirem crises, tenho tempo para me ocupar delas): 

 Manhã Tarde 

Segunda-feira  14:00–18:00  

Formação Resp. Adm.  

Terça-feira   

Quarta-feira 9:00-13:00  

Formação Resp. Adm. 

 

Quinta-feira   

Sexta-feira 9:00-13:00  

Planejamento 

 

Sábado 9:00-13:00  

Motivação novo vendedor 

 

 

Os compromissos acima, como dissemos anteriormente, são improrrogáveis. 
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Como podem ver, marcamos as datas do Quadrante II, deixando um amplo espaço na 

agenda para nos ocuparmos das crises e das atividades que nos levarão alcançar os 

orçamentos. 

O que fazer se na segunda-feira às 14:00, quando devo começar minha formação com 

meu Responsável Administrativo, cair sobre mim uma crise? Faço, de todo modo, a 

formação da pessoa! Como já acenado, são raras as crises em que não se possam postergar 

as intervenções em, pelo menos, algumas horas. Claro, se a fábrica estiver pegando fogo, 

eu também devo correr para apagar o incêndio. Mas vocês vão concordar comigo que não 

pega fogo todos os dias. 

O que acontece se agirmos desse modo? Que no final da semana A NOSSA EMPRESA 

TERÁ SE TORNADO MAIS FORTE. Na semana seguinte, teremos marcado outras 

atividades do Quadrante II, iremos desenvolvê-las e, neste momento, entraremos no 

círculo virtuoso.  

O que acontece se não marcamos tempo para as atividades do Quadrante II? Iremos 

utilizar o mesmo tempo que não “reservamos” para os compromissos ditos acima, nos 

ocupando de atividades do Quadrante III... 

Começando a dedicar regularmente ao Quadrante II um dia e meio ou dois por semana, a 

menos que não se diga, nossa empresa começará a crescer. Mesmo se por algum tempo 

ainda se apresentarem crises, teremos a certeza de que não estamos sozinhos “apagando 

os incêndios”, mas que estamos executando aquelas atividades estratégicas que levarão 

nossa empresa assumir no futuro uma cara completamente diferente. 

O QUADRANTE II É O VEÍCULO POR MEIO DO QUAL COLOCAMOS EM 

FUNCIONAMENTO NOSSAS ATIVIDADES CAUSATIVAS 

O fato de sermos causativos, isto é, de considerar que as coisas dependem de nós, está 

diretamente relacionado com o conceito do Quadrante II. 

Se eu tiver colaboradores que não produzem como queria, posso, inclusive, ficar com 

raiva, posso pensar que não estejam à altura, posso me ater ao sistema escolástico que não 

os forma de modo adequado, porém, como sabemos muito bem, todos esses modos de 

reagir apenas aumentarão o problema, não nos levarão, com certeza, a resolvê-lo. 

Ou então, posso olhar o problema de um ponto de vista causativo e me perguntar: “Mas 

quanto tempo eu me dediquei para formá-los, para motivá-los, para “vender-lhes” a meta 

empresarial?”. 

E esta pergunta deve colocar em discussão o método que uso ao administrar meu tempo. 

O Quadrante II é o veículo por meio do qual colocamos em funcionamento nossas 

atividades causativas. Vejo desempenhos abaixo do ideal de um colaborador meu, me 

considero causa, estabeleço atividades que irão resolver os defeitos daquele colaborador 
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e marco na agenda de modo improrrogável. É desta maneira que obtenho uma melhoria 

de seus serviços e de sua motivação. 

Mas uma gestão melhor do nosso tempo não é apenas fundamental para fins de 

causalidade ou para fins de motivação de nossos colaboradores. Uma melhor gestão do 

nosso tempo é fundamental para fins de nossa própria liderança. 

O líder é aquela pessoa que faz as coisas realmente importantes para sua empresa. Como 

aquele gerente que administra urgências de manhã à noite poderá ser motivador, 

comportando-se com tão pouca lucidez e agindo como efeito muito mais do que como 

causa? Como aquele gerente poderá ser motivador se, não tendo feito as coisas realmente 

importantes, se encontra sofrendo a mudança muito mais do que a criando? 

E, sobretudo, como ele mesmo poderá ser motivado se sua visão da empresa estiver toda 

concentrada em curto prazo e não tiver mais espaço para criar o futuro? 

APLICAÇÃO PRÁTICA 

 

 

 

 

 

  

Seria muito útil para você, neste momento, tentar utilizar o sistema de gestão do tempo 

descrito neste capítulo. 

Tente aplicá-lo por um ou dois meses e note os efeitos em sua motivação e nas de seus 

colaboradores. 
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CAPÍTULO 7: SE QUISER QUE SEUS COLABORADORES ABRACEM OS 

OBJETIVOS DA EMPRESA, VOCÊ DEVE TORNÁ-LA UM LUGAR ONDE AS 

PESSOAS POSSAM TRIUNFAR. 

“Na vida você pode ter aquilo que quiser, apenas se ajudar o suficiente outras pessoas 

a terem o que querem”. 

                                                                              Zig Ziglar  

No capítulo V, ao analisar os valores que motivam os colaboradores, dissemos que cada 

pessoa tem a necessidade de se sentir vencedor. 

Refletindo sobre tal conceito, podemos entender muito mais coisas em relação à 

motivação de um grupo. 

Na sociedade, cada pessoa é movida por um desejo instintivo de vencer em qualquer 

atividade. E isso não vale apenas no contexto de uma empresa, mas, também, no âmbito 

de quase toda a nossa vida. 

Não estou dizendo que todos nós somos pessoas egocêntricas e vaidosas. Estou dizendo 

que cada um de nós procura a própria maneira de vencer e dedica, pelo menos uma parte 

de seu tempo, àquilo que pensa que poderia permitir-lhe triunfar e receber 

reconhecimento. 

Às vezes, encontramos pessoas que no trabalho não vão muito bem. Se você falar com 

elas sobre as atividades profissionais, te escutam, mas não com muito entusiasmo. Porém, 

quando falam da família se iluminam. Mostram para você fotos dos filhos e te contam o 

quanto são bons, bonitos, educados e o quanto vão bem na escola.  

Percebem que naquele setor da vida obtêm resultados melhores, assim, os filhos se tornam 

“o modo de eles vencerem”. Não que deixem completamente de lado o resto de suas vidas 

e as reponsabilidades que possuem. Porém, o setor em que sentem que podem vencer, que 

podem se destacar, absorve grande parte da atenção e do tempo deles. 

Ou então, você encontra pessoas que te dizem que “trabalham para viver, não vivem para 

trabalhar”. O trabalho é, para eles, algo que permite satisfazer as necessidades basilares. 

Não estão interessados na carreira, não se interessam por trabalhar aos sábados e aos 

domingos, para ganharem um grande incentivo. Claro, para eles o aumento de salário 

também dá prazer, porque permite viver melhor, mas não fazem nada para obtê-lo. Se 

observar bem, porém, verá que, em algum lugar, eles também têm uma atividade que 

absorve grande parte do tempo deles, e que consideram o modo pessoal de vencerem. 

Talvez possam gastar muita energia com algum grupo musical amador, ou então, estejam 

envolvidos com algum tipo de esporte competitivo, ou então, sejam líderes de seu grupo 

de amigos.  

Um cliente meu tinha um responsável de depósito que, de fato, agia, muitas vezes, como 

“irresponsável”. Cometia erros, deixava de lado o trabalho e seus colaboradores, parecia 
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um preguiçoso. Mas não era preguiçoso em todas as atividades da vida. Em casa, tinha 

uma coleção de modelinhos de carro de época que era extraordinária. Se o escutasse, 

explicava quanto trabalho e dedicação lhe davam para encontrar os modelinhos que lhe 

faltavam. Cada pessoa que ia encontrá-lo era entretida por longo tempo com os vários 

modelos e aventuras que existiam por trás de cada peça da coleção. Aquela coleção era 

seu modo pessoal de vencer. 

As pessoas que também se dedicam às atividades sociais (e com isso não quero de jeito 

nenhum diminuir a contribuição positiva que dão para a sociedade) dedicam tanto tempo 

para isso, porque sentem que com tais atividades podem fazer a diferença para alguém. 

Para entender quanta importância cada um de nós dá ao reconhecimento por parte dos 

outros, veja o quanto faz mal quando uma pessoa que você pensa ter ajudado muito te trai 

ou te critica para outras pessoas. Não é tanto o dano causado pela traição que te faz mal, 

mas sim o fato de não ter reconhecido tudo aquilo que você fez por ela. 

Veja a proliferação das multi níveis14. Já existem de todos os tipos: de seguro a telefonia, 

de alimentação a imobiliária. A que necessidades respondem? À necessidade de pessoas 

vencerem. Eu, dona de casa, frustrada, que não tenho instrução, que não tenho um tostão 

e que sempre estive enfiada na cozinha, sem que ninguém valorizasse realmente minha 

contribuição, tenho uma maneira de demonstrar que eu também faço a diferença, posso 

me destacar em relação às minhas amigas, criando meu grupo, ganhando dinheiro com 

autonomia, comprando para mim um carro novo. 

Cada indivíduo procura um setor para se distinguir e fazer a diferença, graças a própria 

contribuição. Um setor onde se pode considerar único, indispensável. Que é a definição 

de vencer: sentir que a própria contribuição para dada atividade seja importante e revele, 

assim, para o mundo inteiro, nossa singularidade, o nosso ser especial. 

É pela necessidade de vencer que nossos colaboradores se ressentem tanto assim, quando 

deixamos de dar valor. Não estamos reconhecendo a contribuição e singularidade deles.  

Essa necessidade nossa começa desde criança. Volte com a mente aos tempos do ensino 

fundamental e pense naqueles que não iam bem nos estudos: geralmente, eram, também, 

aqueles que procuravam se distinguir entre “os malvados”. Importunavam as outras 

crianças, participavam de aventuras para danificar os carros dos professores, formavam 

pequenos grupos de pragas. Era o modo que tinham de vencer e de demonstrar sua 

singularidade. 

A ESCASSEZ DA MERCADORIA TRIUNFO  

                                                           
14 Multi níveis: empresas que usam um sistema de distribuição, no qual colaboradores externos, muitas vezes part-time que, além de 

vender os produtos da empresa, podem iniciar outros colaboradores com os quais ganharão em cima de suas vendas. Uma vez que 

cada colaborador iniciado pode iniciar outros colaboradores, cria-se uma estrutura comercial composta por vários níveis. Um 
colaborador, geralmente ganha, inclusive, em cima de todos os colaboradores que foram iniciados depois dele pelos colaboradores 

que ele iniciou diretamente. Cria-se, então, uma vasta organização comercial. Os colaboradores são, muitas vezes, part-time e entram 

neste sistema para arredondar o salário para, depois, serem envolvidos, cada vez mais, na atividade. Os gerentes dessas estruturas 
divulgam que algumas pessoas na organização chegam a ganhar cifras consideráveis e, então, “fazem sonhar” os novos colaboradores, 

que identificam este novo trabalho como o sistema para alcançar o sucesso. Um exemplo de organização multi nível é a Herbalife. 

Conta com milhares de distribuidores independentes que, pat-time ou full time, distribuem os produtos da empresa. 
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A seleção de “panicats” para o “Pânico na Band” teve uma adesão espantosa. Milhares 

de candidatas de todo Brasil. Por quê? Porque incluía o triunfo. 

Se olhar em um jornal gratuito de anúncios econômicos, você vai encontrar, muitas vezes, 

alguns anúncios de sociedades que procura modelos. Em muitos casos, aos candidatos 

que se apresentam, é solicitado que pague alguns mil para fazer o book fotográfico ou 

para participar de algum curso. Algumas dessas atividades foram, inclusive, conteúdos 

de transmissões televisivas, que queriam revelar a fraude. E, ainda assim, continuam 

existindo. Por quê? Porque o triunfo “atrai”. 

O triunfo, de fato, é uma mercadoria muito rara. Não existem muitos líderes verdadeiros 

na sociedade, não existem escolas eficazes para alcançar o triunfo pessoal, e isso faz com 

que os indivíduos estejam constantemente à procura de seus substitutos. 

Alguns indivíduos compensam sua falta de triunfo, procurando saboreá-lo por terceiros. 

Vejam a paixão pelo futebol. O que significa ver Neymar Jr. que faz um gol, ou nosso 

time que vence o campeonato, a não ser saborear por terceiros aquela emoção de triunfo 

que experimentamos tão raramente em primeira pessoa? 

Pense, inclusive, nas palavras que o torcedor fala para você: se seu time vence, diz: 

“VENCEMOS!”. Se seu time perde, diz: “O TIME perdeu”. Em outras palavras, inclui si 

mesmo na vitória e se exclui da derrota. 

Alguns pais procuram saborear o triunfo por meio dos próprios filhos. Querem que seus 

filhos tenham aquele sucesso que eles pessoalmente não conseguiram obter. Então os 

obsidiam com o tênis, a ginástica, a escola. Seus filhos devem ser perfeitos. Ao fazer isso, 

às vezes, chegam até torná-los infelizes, tirando deles as verdadeiras diversões e a 

despreocupação que uma criança deve ter. 

Às vezes, na empresa, acontece de você encontrar pessoas cujo modo de triunfar é aquele 

de exibir todas as pessoas importantes que conhecem. Pode ver isso em alguns 

vendedores: “você sabe que eu tenho o número do celular do Sr. Fulano de Tal?”. 

Outros, ainda, se apaixonam por um personagem da TV, por exemplo, uma pessoa que 

participa do BBB. Se ela vencer, ficam contentes, experimentam um pouco daquela 

alegria que eles, pessoalmente, raramente sentem. 

Outras, ao contrário, procuram saborear o triunfo, adquirindo ou ostentando símbolos de 

triunfo. Compro a bolsa da Prada, de preferência o carro do último modelo, de preferência 

o relógio de marca. O triunfo, para eles, se torna mostrar a singularidade de suas imagens. 

O fato de o mercado da cirurgia plástica crescer espantosamente é um dos indicativos do 

quanto tais substitutos sejam procurados pelas pessoas. 

O marketing desfruta desta tendência, encontrando celebridades importantes para seus 

produtos. Não por acaso, a maior parte das crianças passaram a “estressar” os pais, 

pedindo os shorts ou os tênis da Nike, quando Neymar Jr. foi jogar no Barcelona. 
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Outros, ainda, procuram “a própria parte de triunfo”, fazendo férias exclusivas ou 

especiais. Em quantos de nós, após retornar de umas férias em um lugar exótico, 

aconteceu de forçar um pouco nos detalhes, ou contar apenas as coisas positivas e 

aventurosas, para ter satisfação, quando a outra pessoa nos dizia que fomos realmente 

sortudos por ter tido férias tão boas? 

Para outros, ainda, o triunfo se torna um hobby especial, uma conquista amorosa, 

particularmente difícil, um projeto que fomos convidados a participar, o Play Station15, 

etc. 

A necessidade de triunfo e de admiração por parte das pessoas está em todos os lugares. 

 

COMO UM INDIVÍDUO CHEGA A SE CASAR COM UMA META 

Entender o mecanismo pelo qual um indivíduo decide aceitar a meta de um grupo e de se 

casar com ela é de importância capital16 na gestão de um grupo. 

Em primeiro lugar, definamos “casar”. Com tal termo entendemos: abraçar, sustentar, 

conquistar. Se um colaborador abraçar a meta de uma empresa, a empresa se torna como 

sua. Os objetivos da empresa se tornam seus objetivos. Se, ao contrário, quando um 

indivíduo se une ao nosso grupo e não conseguirmos fazê-lo com que abrace a meta 

empresarial, ele tenderá a fazer o mínimo indispensável para a empresa e sua contribuição 

será muito inferior de quanto poderia ser. 

Percebemos imediatamente quando entramos em uma empresa, na qual a maior parte dos 

colaboradores abraçou a meta empresarial. As pessoas correm. Mesmo que não exista um 

mecanismo de controle dos colaboradores, as pessoas fazem bem o próprio trabalho. A 

empresa não é mais sentida como um lugar de trabalho, que é propriedade de outo, mas 

se torna própria. Cada colaborador faz pressão nos colegas para que obtenham bons 

resultados. Não há atenção no horário, as pessoas trabalham o que for preciso para 

alcançar os objetivos que foram preestabelecidos. Entre os colaboradores e o gerente 

existe um incentivo recíproco para fazer melhor, para crescer, para inovar. 

Ao contrário, quando em uma empresa os colaboradores não abraçaram a meta, a empresa 

é percebida como algo de propriedade do empreendedor. Às 17:59, se vê as pessoas que 

se amontoam ou se preparam para sair, para ir embora. Se um colaborador está levando 

adiante um projeto importante e não consegue terminá-lo até o fim do expediente, muitas 

vezes o chefe deve intervir e convencê-lo a ficar, caso contrário, se fosse pelo 

colaborador, o projeto iria por água abaixo no dia seguinte. Mas, sobretudo, em tal 

empresa o gerente deve pressionar as pessoas para que respeitem os procedimentos, 

alcancem os objetivos, executem as ordens. Neste segundo tipo de empresa, muitas 

                                                           
15 É interessante notar a difusão de um instrumento como o Play Station entre os adultos. Milhões de adultos entre os quais dirigentes, 
gerentes, técnicos têm sua meia hora de triunfo, utilizando o Play Station ou produtos semelhantes. Conseguem, por meia hora, se 

tornar os protagonistas, os vencedores. 
16 Capital: decisiva, fundamental. 
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pessoas não são mais colaboradores, mas se tornaram “empresas de trabalho interinos” 

que alugam seu tempo para a empresa. 

Para que um indivíduo abrace a meta de um grupo de modo ativo (e não como adepto 

externo que dá sua contribuição de vez em quando), deve ver que no interior do grupo 

existe a possibilidade prática (e não remota) de poder triunfar em termos pessoais. 

O que entendemos por triunfar? Poder se distinguir, sobressair, receber reconhecimento, 

deixar marcas, demonstrar a própria singularidade. 

Se nossos colaboradores não pensarem que podem triunfar na empresa, ou veem muitos 

obstáculos para seu triunfo, vão trabalhar conosco com sua capacidade total reduzida e 

apenas por recompensas financeiras que recebem por seu trabalho (o salário), mas o 

coração deles não estará na empresa.  

Se perceberem que trabalhando conosco podem triunfar, nos darão suas vidas. 

Alguns empreendedores, quando ilustro esse conceito durante os cursos de formação, me 

dizem que em suas empresas é justamente assim: as pessoas podem triunfar. Quando, 

porém, vou encontrá-los, percebo que lá, o colaborador, para triunfar, deveria ser um 

supercampeão do mundo e, neste caso, também teria dificuldades. Fazem pouquíssimas 

formações com os colaboradores, não possuem manuais, mas todo o conhecimento é 

transmitido por fala. Eles mesmos estão mais atentos para apontar para as pessoas todos 

os erros que cometem, muito mais do que apreciá-las e encorajá-las positivamente quando 

fazem bem. Depois de um tempo, o novo colaborador inserido numa empresa deste tipo 

chega a pensar que “enfim, é o lugar onde trabalho, não devo me preocupar tanto. A 

empresa é do empreendedor. Eu devo apenas fazer meu trabalho e procurar não me meter 

nos problemas” e, assim fazendo, se auto exclui dos objetivos empresariais. 

Existem, ao contrário, algumas empresas que entenderam que, se conseguirem mostrar 

para as pessoas médias que podem triunfar na empresa, elas darão sua alma. 

Na 3M os colaboradores são encorajados a desenvolver e colocar no mercado novos 

produtos. Os colaboradores, cujas ideias são aprovadas pela direção, têm um negócio 

próprio dentro da empresa. Aqueles que têm sucesso recebem promoções e aumentos. 

Não é prevista nenhuma penalidade para as pessoas que falham. Grande parte das vendas 

da 3M vem de produtos desenvolvidos e colocados no mercado, graças a esse programa. 

Um exemplo entre todos: o famoso Post-it. Foi inventado por um técnico da empresa que 

não conseguia colocar em ordem suas partituras musicais. Foram fornecidos para o 

colaborador todos os meios para desenvolvê-lo e para lançá-lo no mercado e ele ganharia, 

também, participação de lucros. Hoje, o Post-it sozinho contribui em muito além de 100 

milhões de dólares para o faturamento da empresa. 

Uma ideia assim poderia parecer, em alguns aspectos, revolucionária para o gerente ou 

para o empreendedor habituado a administrar os recursos humanos no século passado. De 

acordo com seu ponto de vista, de fato, a atividade empresarial é algo que pertence 
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exclusivamente ao empreendedor e os colaboradores devem permanecer como são: 

ajudantes que no final do mês recebem um salário. 

Aquele que chamamos de “novo líder”, ao contrário, sabe muito bem que um grupo não 

é apenas um aglomerado de pessoas que trabalha no mesmo escritório ou que faz o mesmo 

trabalho. Um grupo é um conjunto de pessoas que compartilha a mesma meta. Por 

consequência, esse tipo de líder se esforça para fazer com que os colaboradores entendam 

que na empresa eles têm a possibilidade de obterem aquele triunfo, aquela singularidade 

e aquele significado tão raro na sociedade. E agindo deste modo, consegue fazer com que 

seus colaboradores abracem os objetivos da empresa.  

Quando as pessoas sentem que, participando do projeto empresarial, podem triunfar 

pessoalmente, deixam na empresa grande energia. O projeto empresarial toma o lugar do 

time do coração, da coleção de carros de época, do time de futebol da terceira divisão que 

são os artilheiros do campeonato. 

QUANDO UM COLABORADOR NÃO PERCEBE A POSSIBILIDADE DE 

TRIUNFAR NA EMPRESA, SEU CORAÇÃO E SUA PAIXÃO ESTARÃO EM 

OUTRO LUGAR.   

Cada indivíduo, para se sentir vivo, precisa ter um lugar ou uma atividade em que se 

sobressaia, em que demonstre a própria competência e singularidade. 

Peguemos uma pequena empresa para analisar, em suas manifestações mais simples, 

algumas dinâmicas que na grande empresa possuem consequências ainda maiores. 

Imaginemos que o “líder” da empresa tenha construído uma atividade que está indo muito 

bem, mas que, no momento, seus objetivos importantes não incluam o sucesso de seus 

colaboradores. Quando perguntamos para ele qual é sua meta ou seu objetivo, ele nos 

responde algo muito genérico e pessoal, do tipo “ser uma empresa líder no setor tal e tal”. 

Ou “incrementar o faturamento” ou “melhorar a margem de lucros”. 

Em poucas palavras, este “líder” não exprime um objetivo que possa satisfazer também 

as necessidades pessoais de vitória e triunfo de seus colaboradores. 

O que acontecerá com as pessoas que administra? 

Cada colaborador TENDERÁ A PROCURAR UMA META PESSOAL EM OUTRO 

LUGAR! Em outras palavras, cada colaborador, quando percebe que não pode satisfazer 

na empresa suas necessidades para triunfar, de receber reconhecimento e de se colocar no 

foco, continuará a relação de trabalho, porém, seus sonhos e sua dedicação estarão em 

outro lugar. 

Haverá colaborador que, mesmo continuando a trabalhar na empresa, na verdade, cultiva 

o sonho de fazer com que o time de futebol juvenil que prepara seja promovido para a 

categoria superior. Haverá colaboradora que, mesmo continuando a cuidar da área 

administrativa, dentro de si sonha de retomar a universidade e de fazer advocacia, então, 

dedicará todo tempo possível aos livros e textos de sua faculdade. Haverá vendedor que, 
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mesmo continuando a visitar clientes por conta da empresa, na verdade, aquilo que queria 

realmente era aplicar algum dinheiro para abrir seu próprio negócio. E haverá, também, 

aquela pessoa que seguirá adiante na empresa sem nenhum objetivo, o que, como sabemos 

bem, irá torná-la muito menos entusiasmada e, então, menos produtiva. 

Não que tais pessoas não trabalhem, ao contrário. Continuarão a trabalhar na empresa, 

mas a real dedicação e paixão delas tenderão a estar em outro lugar. Não abraçarão e não 

farão seus os objetivos da empresa, deixando, então, o empreendedor sozinho com SUA 

empresa.   

Isso se manifestará, principalmente, de dois ou três modos: as pessoas mais capazes 

tenderão a “ir além” da empresa em que trabalham, planejando o futuro em outra 

sociedade ou em outro setor, onde sentem que podem triunfar. Outras pessoas continuarão 

a trabalhar na empresa, mas a principal paixão delas estará em atividades externas onde 

sentem que têm maior possibilidade de se distinguirem e demonstrar sua singularidade. 

E haverá, por fim, algumas pessoas que, não perseguindo nenhuma meta na vida, vão se 

contentar com uma atividade no mínimo indispensável. Em cada um desses três casos, é 

fácil ver que a produtividade delas será muito inferior aos seus potenciais. 

Alguns, entre os leitores, poderiam comentar que, no fim, não é assim tão importante que 

as pessoas abracem as metas e os objetivos da empresa: aquilo que conta é que façam 

quando pedimos, que façam bem o trabalho. No fim das contas, a empresa é do 

empreendedor e é dele que se espera ter sonhos. 

O fato de fazer com que seus colaboradores abracem (isto é, tornar próprio) os objetivos 

da empresa é, ao contrário, fundamental. Analisemos, por exemplo, o que poderia 

acontecer se os responsáveis intermediários de uma empresa não abraçarem sua meta. 

O QUE ACONTECE COM O RESPONSÁVEL INTERMEDIÁRIO SE NÃO SE 

CASAR COM A META DA EMPRESA 

Uma das maiores dificuldades que o pequeno empreendedor vive, no momento em que 

procura fazer com que sua atividade cresça, consiste na criação de responsáveis 

intermediários autônomos e capazes. Este problema é tão grande que, muitas vezes, 

quando se vai a uma empresa, se encontra o fundador que ainda cobre várias funções num 

tipo de “organograma do exército mexicano”17: um organograma em que existe o general 

e o nível hierárquico imediatamente inferior já é aquele constituído pelos soldados, sem 

nenhum oficial: falta absoluta de responsáveis intermediários capazes, que possam tomar 

conta de um setor com completa autonomia. 

Em empresas deste tipo, o empreendedor é, muitas vezes, sobrecarregado. A qualidade 

na produção tende a cair se ele não estiver, ou então, os clientes “querem fazer as coisas 

apenas com ele, porque não confiam em nenhum outro”. Os colaboradores têm 

                                                           
17 Organograma do exercito mexicano: é um termo brincalhão que, às vezes, usamos para indicar uma empresa em que existe um 
organograma tão plano, que torna impossível a vida do diretor geral. Existe o general e imediatamente após os soldados. Não deve, 

necessariamente, existir uma estrutura piramidal complexa, mas, pelo menos, uma linha de responsáveis intermediários deveria existir, 

caso contrário, o diretor daquela empresa deverá administrar tantas pessoas que simplesmente será submerso pelo estresse. 
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necessidade de sua contínua intervenção para confirmar autorizações e para a solução de 

problemas. Vemos bem que, em uma situação com essa, o gerente empreendedor perde a 

lucidez e não consegue mais se concentrar na expansão e no futuro de sua empresa. 

Em outras empresas encontramos empreendedores que começaram sim o processo de 

delegação, nomeando alguns responsáveis, porém, demoram a se tornar autônomos, 

resultando que o trabalho e os problemas a serem resolvidos continuam crescendo. 

O compartilhamento da meta empresarial tem grande impacto na responsabilidade, no 

grau de autonomia e no desempenho dos gerentes intermediários. 

Entenderemos o porquê, levando em consideração as possíveis combinações das 

seguintes variáveis sobre um responsável intermediário de uma empresa: 

1) Suas capacidades técnicas e motivacionais. 

2) Seu compartilhamento ou não da meta da empresa. 

A variável 1) é, na realidade, a combinação de duas capacidades: a) seu conhecimento 

técnico dos processos produtivos do departamento ou divisão que administra (seja ele 

comercial, administrativo ou produtivo) e b) sua capacidade de motivar e gerenciar as 

pessoas. 

É evidente que o ponto a) é indispensável para administrar de modo apropriado um setor 

empresarial. É muito difícil, por exemplo, gerenciar a produção se não tiver nenhuma 

ideia dos processos, dos maquinários e das necessidades dos clientes. O ponto b), ao 

contrário, tem a ver com a capacidade de o responsável intermediário motivar e 

“recarregar” as pessoas. 

Acreditamos que no ponto a) e b) acima existam os ingredientes fundamentais que 

constituem a COMPETÊNCIA de um bom responsável intermediário. Podemos dizer que 

o gerente que possui ambas as características seja tecnicamente completo. 

A variável 2), compartilhamento da meta da empresa, é de extrema importância para se 

conseguir obter uma verdadeira delegação no que diz respeito ao responsável 

intermediário. Com o “compartilhamento da meta da empresa” não entendemos se agrade 

ou não ao responsável intermediário aquilo que faz na empresa, ou se lhe agrade o 

trabalho, mas sim em que medida ele se casou com a meta da empresa. É oportuno, neste 

momento, citar de novo a definição da palavra “casar”: abraçar, sustentar, conquistar. 

Uma pessoa que abraçou a meta da empresa considera esta última não mais algo separado 

de si. Tendo feito seus os objetivos da empresa, vê a empresa inteira como sua. 

Analisemos as possíveis interações dessas duas variáveis sobre o responsável 

intermediário. 

(figura: compartilhamento da meta do empreendedor/ habilidades técnicas e 

motivacionais) 

Vejamos que se podem apresentar quatro combinações principais dessas duas variáveis: 
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1) Responsáveis intermediários que possuem poucas capacidades técnicas ou 

motivacionais e não abraçaram a meta da empresa. 

2) Responsáveis intermediários que possuem boas capacidades técnicas e 

motivacionais, mas não abraçaram a meta da empresa. 

3) Responsáveis intermediários que possuem poucas capacidades técnicas ou 

motivacionais, mas que abraçaram a meta da empresa. 

4) Responsáveis intermediários que possuem boas capacidades técnicas e 

motivacionais e que abraçaram a meta da empresa. 

Analisando cada uma das quatro categorias, podemos ter uma ideia de quais ações 

devemos empreender para construir responsáveis intermediários eficazes. 

(figura) 3) bons braços direito - pouca habilidade técnica ou motivacional/ meta casada – 

moldáveis e disponíveis; casos de insatisfação cliente interno ou externo da divisão; o 

departamento que administram não se estrutura ou sua equipe não cresce; o pessoal que 

gerencia, não crescendo, não são realmente motivados; alguns casos de tunover. 4) bons 

dirigentes - boa habilidade técnica e motivacional/ meta casada – expansão; delega 

completa possível; crescimento da estrutura e motivação dos homens. 1) função coberta 

apenas em aparência - pouca habilidade técnica ou motivacional/ não meta – o dirigente 

superior deve desenvolver ainda as funções que delegou, porque o gerente a ignora ou 

não está à altura. O não compartilhamento da meta torna difícil sua responsabilização e, 

então, sua formação inclusive tem poucos efeitos; 2) criadores de estresse e problemas - 

boa habilidade técnica e motivacional/ não meta – várias manifestações possíveis: risco 

de concorrência ou cisão ou abandono da empresa; pessoal fiel a eles e não à empresa, ou 

então,  abandonado; hostis para administrar; mercenários) 

1) OS RESPONSÁVEIS INTERMEDIÁRIOS QUE POSSUEM POUCAS 

CAPACIDADES TÉCNICAS OU MOTIVACIONAIS E NÃO 

ABRAÇARAM A META DA EMPRESA 

Este é um responsável intermediário que não compreende plenamente o trabalho que é 

desenvolvido no setor confiado a ele (ao ponto de não ser capaz de ser autônomo) ou 

então, ainda não desenvolveu as capacidades para motivar e administrar um grupo de 

pessoas. Além disso, não fez sua a meta da empresa. Isso não quer dizer, necessariamente, 

que ele tenha divergências. A meta da empresa não é sua meta, só isso. Não interessa para 

ele, ou a percebe apenas como algo “de propriedade”. Quando é dada a posição de 

responsável intermediário para as pessoas com essas características, acontece que sua 

função será coberta apenas por aparências. Seu superior direto deverá desenvolver ainda, 

sem saber, grande parte das funções que aparentemente designou para este novo 

“responsável”. 

Quem administra tal gerente ficará nervoso, devendo, muitas vezes, retransmitir as ordens 

em relação àquele setor, porque não foram executadas. Será atingido por problemas que 

pensava que tivessem sido administrados por seu colaborador e se encontrará com os 

subalternos do responsável intermediário que o contatam diretamente para resolver os 

problemas relacionados ao trabalho. 
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O fato de esse responsável intermediário não ter abraçado a meta da empresa torna 

impossível sua responsabilização. Embora na presença do empreendedor esse gerente 

possa, também, mostrar-se ocupado ou ativo, na verdade, NÃO DESENVOLVE o 

trabalho de responsável. Por mais que se faça formação com ele, continuará a ser difícil 

se antes não abraçar a meta da empresa. 

Foi promovido muito rápido e deveria ser colocado em uma posição mais baixa no 

organograma até desenvolver a motivação e as qualificações necessárias para administrar 

uma função tão importante. 

Se o setor que lhe foi confiado está bem estruturado e com muito pessoal, quando o 

empreendedor percebe o erro de delega, as negligências administrativas do gerente já 

poderiam ter criado numerosas crises e muitos problemas. Irá notar, assim, que diante dos 

problemas que parecem aumentar, seu gerente superior decidirá intervir e retomar 

pessoalmente na gestão do setor. 

Se lhe foi confiado, ao contrário, um setor não estruturado, simplesmente não existirá 

nenhum desenvolvimento no setor. 

Essa pessoa, no momento em que se deixa agir como responsável intermediário pode 

causar, para quem nomeou-lhe essa posição, níveis de estresse e de sobrecarga maiores 

do que antes (já que este último não só deverá formar e explicar as coisas para o novo 

“gerente”, mas deverá, também, desenvolver o trabalho que pensava ter delegado a ele). 

Um cliente meu, titular de uma empresa que vende café, uma vez delegou a 

responsabilidade da área comercial para um responsável intermediário desse tipo. Apesar 

ter tantos anos na empresa, a pessoa não tinha grande experiência de venda em campo e, 

além disso, não era apaixonada pelos objetivos da empresa. Após alguns meses, ao longo 

de uma reunião, me disse: “Sabe, Ruggeri, não sei mais o que fazer com meu novo 

responsável comercial. Fiz com que a administração comunicasse para ele, e não mais 

para mim, as estatísticas de cada vendedor, coloquei à disposição dele os escritórios em 

que encontrava os vendedores, quando vinham nos visitar na sede. Agora, porém, 

acontece que os vendedores continuam me chamando. Quando aconteceu pela primeira 

vez, mandei os telefonemas para meu responsável comercial, mas eles tornaram a me 

ligar, dizendo que as respostas que obtinham dele não eram práticas. Então fiz com que 

ele respondesse aos telefonemas comigo ao lado para dar-lhe conselhos, e o formei 

bastante, mas as coisas não mudam. O pior da situação é que os vendedores me ligam à 

noite, porque ele está quase sempre com o celular desligado, assim devo dar conselhos 

para eles sem nem mesmo poder ver suas estatísticas de vendas, a administração é dele e 

não minha”. 

Tinha delegado para uma pessoa do primeiro tipo. O responsável intermediário não 

respondia à formação, porque não tinha feito, em primeiro lugar, sua a meta da empresa. 

O empreendedor tinha ignorado tal fator e, por consequência, tinha que desenvolver 

pessoalmente a função que pensava ter delegado. 
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2) O RESPONSÁVEL INTERMEDIÁRIO QUE TEM BOAS CAPACIDADES 

TÉCNICAS E MOTIVACIONAIS, MAS NÃO ABRAÇOU A META DA 

EMPRESA.  

Mesmo não tendo abraçado a meta da empresa, é uma pessoa que possui muitas 

capacidades. Conhece o trabalho que desenvolve no setor confiado a ela e, se quiser, é 

capaz de desenvolvê-lo com autonomia. É, além disso, capaz de motivar e “recarregar” 

as pessoas. 

O fato de tal responsável intermediário não ter abraçado a meta da empresa pode se 

manifestar de vários modos. Talvez deixe entender que aspire outros objetivos e não os 

da empresa. Ou então, trabalha nessa empresa unicamente pelo lucro que lhe traz, sem 

compartilhar os fins e os objetivos, ou então, possui numerosas divergências. 

Se o primeiro tipo de gerente causa estresse, porque precisa continuar a se ocupar do 

trabalho que foi delegado a ele, esse segundo tipo de gerente representa grande fonte de 

problemas e de preocupações para quem o administra. 

Suas capacidades fazem com que o empreendedor tenda a utilizá-lo e confiar-lhe funções. 

É bom ter a nossa volta alguém que, quando lhe confiamos um trabalho, é capaz de 

executá-lo. Mas nas vezes em que utilizamos as capacidades do gerente desse tipo, 

pagamos um preço muito alto. Se, por um lado, de fato, executar aquilo que lhe pedimos, 

por outro, todas as vezes que o vemos atuar, nos preocupamos fortemente por dois 

motivos: pelo fato de que nos possa fazer concorrência, ou então, pelo fato de que possa 

ir embora, nos deixando com “as calças na mão”. 

Não estou dizendo que se trata de um gerente ruim, porém, é necessário colocar sua 

fidelização na meta empresarial, caso contrário, o preço que iremos pagar em termos de 

tensão, agitação e preocupação será muito superior em relação às vantagens operacionais 

que poderia nos trazer por ter delegado a ele essa função. 

Muitas vezes, a relação de trabalho com um gerente desse tipo pode provocar uma queda 

no entusiasmo e na confiança que um empreendedor tem em si mesmo. 

Seus colaboradores, geralmente, não são como os colaboradores de outras áreas da 

empresa. Quando você fala com eles, percebe que, por mais que sejam bons, nutrem as 

mesmas divergências de seu chefe. Se você mostrar para esse gerente algum homem que 

vale a pena administrar, ou a pessoa não lhe agrada e, então, a ignora completamente, ou 

então, após algum tempo, você se encontra com um homem que é fiel a ele e não mais à 

empresa. 

Administrar um gerente desse tipo é como se mover numa teia de aranha. Quanto mais 

você usa, mais percebe que você está reforçando e delegando poder para uma entidade 

que, cedo ou tarde, poderá usá-lo contra você. Quanto mais ele se reforça, mais, na 

verdade, você se sente frágil. Está como preso numa teia: se quiser obter resultados no 

setor que ele administra, deve, necessariamente, se servir dele, mas, quanto mais o utiliza, 

mais você percebe que ele está criando uma empresa dentro da empresa. 
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Também se, graças a sua competência, em alguns casos, puder obter grandes resultados, 

os efeitos negativos causados no grupo pedem uma imediata intervenção por parte de seu 

superior: se não conseguir com que ele compartilhe as finalidades da empresa em fatos e 

não só em palavras, é melhor que a empresa faça projetos, em médio prazo, que não 

vislumbre sua presença. 

3)  O RESPONSÁVEL INTERMEDIÁRIO QUE POSSUI POUCAS 

CAPACIDADES TÉCNICAS OU MOTIVACIONAIS, MAS ABRAÇOU A 

META DA EMPRESA. 

Esse tipo de gerente não parte do nível de capacidade e competência que se tinha com 

o gerente anterior, porém, com ele é muito mais fácil trabalhar. É, de fato, mais 

moldável, disponível e mais receptivo à formação. 

É uma pessoa fiel à empresa (ainda que não esteja disposta a se imolar18 pela meta da 

empresa, percebe, mesmo assim, seu futuro dentro da empresa), que, geralmente, é 

promovida por causa de suas boas cognições e capacidades técnicas que possui no 

setor que lhe é confiado. Se junto a essa grande competência no trabalho fosse 

acrescentada uma boa formação na gestão e na motivação dos colaboradores, teríamos 

um gerente de grande valor. 

Se, ao contrário, deixar a lacuna em sua formação, tenderá a ser um gerente 

incompleto. Será ótimo braço direito, mas não conseguirá desenvolver completa 

autonomia no setor que lhe foi designado. 

Quando é seguido e ajudado, obtém bons resultados. Os problemas podem se 

manifestar, caso seja deixado sozinho por muito tempo. Em tal eventualidade, poderia 

se verificar casos de insatisfação do cliente externo (algum cliente descontente) ou do 

cliente interno (colaboradores desmotivados) no setor que administra. Além disso, 

suas poucas capacidades motivacionais e administrativas não lhe permitirão estruturar 

e reforçar realmente o departamento ou a divisão em que é chefe. Sobretudo no caso 

de administrar colaboradores externos, entre os quais poderiam se manifestar 

turnover. 

Esse gerente pode ser de grade ajuda nas atividades empresariais. Mas para obter uma 

delega completa, e para que se torne capaz de fazer com que seu setor cresça de modo 

autônomo, é necessário suprir suas lacunas técnicas ou motivacionais por meio de 

uma formação adequada. 

Se conseguirmos isso, obteremos um gerente do quarto tipo. 

4) O RESPONSÁVEL INTERMEDIÁRIO QUE POSSUI BOAS 

CAPACIDADES TÉCNICAS E MOTIVACIONAIS E QUE ABRAÇOU A 

META DA EMPRESA 

                                                           
18 Imolar: se sacrificar, inclusive fisicamente. 
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Esse quarto tipo de gerente é o verdadeiro gerente. Não apenas fez seus os objetivos da 

empresa, mas possui, também, as capacidades técnicas e motivacionais para fazer crescer 

com autonomia o setor que lhe foi confiado.  

Todas as vezes que acreditarmos em um gerente desse tipo, fizemos Bingo19!  

Delegando para ele, de fato, obteremos a continuação do crescimento do setor que lhe 

estamos confiando e, ao mesmo tempo, iremos recuperar um tempo precioso para nos 

dedicarmos às atividades importantes e não urgentes que farão com que nossa empresa 

decole. 

É uma pessoa autônoma. Seus colaboradores são motivados e fieis à empresa. É capaz de 

moldar e fazer com que cresçam outras pessoas aptas. 

Não é um “executor de ordens”. Por mais que seja fiel aos objetivos da empresa, às vezes, 

ele, inclusive, poderia discordar daquilo que dizemos. Mas o faz, porque tem no coração 

o destino da empresa e quer que alcancemos nossos objetivos. Os desacordos que existem 

com ele são diferentes em relação àqueles que se tem com o segundo tipo de gerente. 

Com este último (o gerente que não fez sua a meta da empresa) o desacordo se deve ao 

fato de pedirmos algo que coloque em discussão seu “status-quo”20, seus ganhos ou o 

poder total que quer ter sobre sua equipe. O segundo tipo de gerente, não compartilhando 

a meta, é, na verdade, “individualizado”21 em relação à empresa. Considera-se separado 

ou diferente e, muitas vezes, os encontros com ele se convertem em verdadeiras e reais 

negociações: mesmo que diga ter os objetivos da empresa no coração, na verdade, o que 

está realmente em seu coração são seus objetivos, suas exigências e seus planos. 

Com o gerente do quarto tipo, ao contrário, é possível uma verdadeira colaboração 

criativa. Eventuais discussões ou descordos nos fazem perceber algumas falhas nossas 

que poderiam ter nos levado contra nossos próprios interesses. As discussões com esse 

tipo de gerente se transformam em possibilidades de se obter outros crescimentos, 

expansão e nos deixam com um estado de ânimo positivo e otimista. Não se resolvem, 

como no caso das discussões com o segundo tipo de gerente, em compromissos ou 

soluções instáveis que nos deixam preocupados por outros problemas que devemos 

enfrentar e resolver. 

O quarto tipo de gerente realmente mantém o crescimento da empresa e coloca suas 

capacidades e competências à disposição de nossas metas. Como tal, é um recurso de 

extremo valor. Esse é o único responsável intermediário que torna possível uma efetiva 

delegação e expansão. 

NOSSA CAUSALIDADE NA CRIAÇÃO DE GERENTES INADEQUADOS PARA 

O PAPEL QUE DEVEM DESENVOLVER 

                                                           
19 Fazer Bingo: obter grande vitória. O Bingo é um jogo parecido com a tômbola. Fazer Bingo significa literalmente fazer tômbola. 
20 Status-quo: situação atual. 
21 Individualizado: o termo, aqui, pautado no inglês, é utilizado com o significado de “se considerar distinto, a si mesmo”.  
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Se você for um empreendedor ou administrou responsáveis intermediários, ao ler as 

características do primeiro e do segundo tipos de gerentes, com certeza te veio em mente 

alguém que teve a ver com você no passado: “É verdade, funciona assim mesmo. Aquele 

cara me criou tantos problemas que precisaria de horas para elencar todos eles...”, “Quase 

destruiu minha empresa; por sorte percebi a tempo e eliminei-o!” são nada mais do que 

algumas frases que os clientes me dizem, quando descrevo para eles os quatro tipos 

possíveis de responsáveis intermediários. 

Devemos perceber que é importante fazer com que nossos gerentes em primeiro lugar, e 

em seguida todas as pessoas do grupo, abracem por completo os objetivos da empresa. É 

apenas dessa maneira que obteremos uma verdadeira responsabilidade, uma verdadeira 

autonomia, uma verdadeira delegação. 

Se um indivíduo não fizer seus os objetivos da empresa, a delegação e, então, a expansão 

serão quase impossíveis. E, como vimos no caso do segundo tipo de gerente, se a pessoa 

não abraçar os objetivos da empresa, o fato de formá-la tecnicamente poderia, inclusive, 

se virar contra nós.  

Um indivíduo abraça a meta ou os objetivos da empresa, quando vê na empresa a 

possibilidade prática de vencer.   

É apenas dessa maneira, de fato, que conseguirá criar gerentes intermediários estáveis e 

fortes. É apenas dessa maneira que terá ajudantes que realmente te apoiam na gestão de 

todos os outros. É apenas dessa maneira que transformará os colaboradores da “empresa 

de emprego temporário que alugam para você o tempo deles” em geradores de 

crescimento e de oportunidades. 

Os grandes líderes da história, independente do campo que ocupavam (empresarial, 

político ou militar), sabiam disso. Por consequência, se asseguravam que o crescimento 

de seus movimentos levasse vantagens também para seus homens e fornecesse para eles 

a possibilidade de vencer. Por exemplo, Solimão, um dos maiores líderes existentes, 

administrou o império turco no período de seu máximo esplendor. Tinha um poder que 

se poderia definir como quase absoluto. Mas cada um de seus paxás22 sabia muito bem 

que, no momento em que se conquistava, Solimão seria munífico23 em seus confrontos e 

lhe permitiria administrar os territórios conquistados e pegar para si boa parte dos saques. 

O mesmo faziam os imperadores romanos, concedendo para os oficiais e para os soldados 

de pegar para si uma parte importante dos saques, ou premiando, regularmente, os oficiais 

que os tinham ajudados em suas empreitadas com doações de terras e cargos políticos. 

Aquelas pessoas seguiam os líderes, porque sabiam que os conduziriam ao triunfo. 

Mas vejamos no campo empresarial. Casos como aqueles da 3M e da Microsoft, que 

permitiram vários de seus colaboradores se tornarem milionários, são nada mais do que 

                                                           
22 Paxá: título honorário turco, que no império Otomano era atribuído aos grandes militares e aos funcionários civis de alto escalão. 
23 Munífico: generoso, sobretudo em termos econômicos. 
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incontáveis exemplos de líderes que obtêm a dedicação do grupo, fazendo com que sua 

equipe veja na empresa a possibilidade de vencer. 

LIBERAR A VERDADEIRA FORÇA DO GRUPO 

Um grupo de pessoas possui uma força extraordinária. Se somarmos as forças e as 

energias presentes em cada indivíduo, sua potência é comparável àquela de um rio cheio. 

Se tal força for canalizada para os objetivos compartilhados, se obtém o efeito de liberar 

um potencial extraordinário. Um rio, na cheia, arrasta tudo aquilo que encontra em seu 

percurso. É irrestringível. 

Para se controlar e utilizar essa força extraordinária é necessário que exista uma meta 

compartilhada. Cada colaborador deve ver que, por meio de sua contribuição com o 

grupo, lhe seja possível: a) melhorar pessoalmente (obtendo, assim, sua parte no triunfo); 

b) melhorar economicamente e c) ter um impacto positivo na sociedade (uma espécie de 

comoção na vida social, que lhe fornece um pouco de significado existencial). 

Se incluir nos objetivos importantes da empresa os fatores de a) e c), você não apenas 

criará um grupo de vencedores, mas conseguirá atrair, inclusive, colaboradores de grande 

valor. Claro, não é fácil fazer, mas os resultados e os lucros que derivarão disso serão 

extraordinários. 

Peguemos o gigante estadunidense Starbucks Coffe, uma cadeia que vende café e 

cappuccinos, presente em todas as grandes cidades americanas. Sua taxa de crescimento 

foi assustadora. Em poucos anos a Starbucks goleou a concorrência, mesmo vendendo 

um produto já presente e estabelecido em todo território nacional. Segundo Bob Nelson 

(autor de 1001 Modos de Energizar Seus Colaboradores), o fator chave para o sucesso da 

empresa foi o fato de envolver os colaboradores no negócio de fazer e vender café. A 

empresa exprime seu compromisso para com os colaboradores no primeiro ponto da 

missão empresarial, está na vanguarda da formação (oferecendo, assim, a possibilidade 

de crescer e triunfar), fornece planos de incentivos e stock option24, mesmo para os 

colaboradores dos níveis mais baixos e, ao mesmo tempo, faz campanhas de compras 

direcionadas de café, favorecendo a sustentação e o sucesso dos agricultores do sul do 

mundo. 

O turnover da Starbucks é o mais baixo do setor, sua taxa de crescimento é a mais elevada 

e sua força de trabalho indubitavelmente a mais motivada. 

Mesmo vendendo um produto já presente há anos no mercado, essa empresa alcançou o 

sucesso, alavancando não com a introdução de novos produtos, não com os melhores 

procedimentos organizacionais, não com o marketing mais eficaz, mas com o 

envolvimento e com a motivação de seus colaboradores. 

Também na Microsoft, uma das vantagens para os colaboradores é representada nos 

muitos percursos pelos quais se é possível perseguir o sucesso pessoal. Um funcionário 

                                                           
24 Stock option: opção de adquirir no futuro as ações de uma empresa, no valor atual, mesmo se o valor delas aumentasse. São usadas 

para envolver os colaboradores no bom andamento da empresa.  
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da Microsoft diz: “Existem poucas pessoas desanimadas aqui. As pessoas fazem seu 

trabalho com paixão. Os colaboradores sentem que possuem o produto da empresa”. 

Na 3M, um gigante que faturou 13 bilhões de dólares, os técnicos estão autorizados a 

destinar 15% de seu tempo a projetos pessoais de pesquisa, e são realmente encorajados 

a fazê-lo. Alguns colaboradores dedicam para isso até 50% de seu tempo. Essa praxe não 

apenas permite motivar e responsabilizar os colaboradores, mas, também, traz 

“imprevistos afortunados”, como no caso das folhas adesivas Post-it.  

Qualquer grande grupo, qualquer grande projeto, qualquer empresa que hoje se torne líder 

em seu setor tem uma meta que inclui, também, os três fatores acima: a possibilidade para 

o indivíduo a) melhorar pessoalmente, b) melhorar economicamente e c) ter um impacto 

positivo na sociedade. 

Alguém poderia fazer objeções, dizendo que apenas as empresas daquelas dimensões 

podem se permitir ter colaboradores que conseguem satisfazer, dentro da empresa, sua 

necessidade de sucesso. Permitam-me colocar o problema em outra perspectiva: talvez 

aquelas empresas sejam grandes, justamente PORQUE asseguraram que seus 

colaboradores tivessem a possiblidade de criar e alcançar objetivos pessoais dentro da 

empresa. 

Assim como uma meta pessoal, se realmente sentida, nos fornece grande quantidade de 

energia e entusiasmo, uma meta de grupo cria, igualmente, entusiasmo e motivação 

assustadores. 

Analisando a definição de líder, se nota que o termo deriva da palavra inglesa “lead”, 

verbo que significa guiar alguém para algo. Um líder guia seus colaboradores para um 

objetivo, mas tal objetivo deve ser desejável e conter elementos de vantagens e de 

interesses para as pessoas guiadas. 

GENERAIS QUE SE RECARREGAM SOZINHOS... 

Uma análise da maior parte das pequenas/médias empresas mostra empreendedores que, 

como dissemos anteriormente, possuem um organograma do tipo “exercito mexicano”: 

intermediários frágeis ou inexistentes e empreendedores sobrecarregados, 

constantemente imersos na gestão de crises. 

Analisando o tipo de metas perseguidas pelos empreendedores de tais empresas, é 

possível revelar as causas do problema. 

Um primeiro grupo de empreendedores tem como meta empresarial uma meta econômica 

pessoal (lucros, dinheiro, marginalidade). Não que “lucros” não sejam importantes, pelo 

contrário, são fundamentais. Mas se esse for a única ou a principal meta da empresa, será 

difícil envolver os colaboradores. 

Os lucros são importantes, é a medida de nossa eficiência como empreendedores. 

Motivamos as pessoas, inclusive com o fim de fazer maiores lucros. Mas o lucro é aquilo 
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que chegará, graças à nossa adesão sem concessões, com uma meta que satisfaça os 

clientes, motive e incentive, inclusive, nossos colaboradores... uma meta de grupo. 

Se quiser obter muito lucro, você deve pensar win win25 com seus colaboradores. Neste 

momento sua empresa simplesmente continuará a se expandir. 

É, de fato, muito difícil arrastar e envolver as pessoas para uma meta financeira que seja 

apenas minha. Uma espécie de “você deve se tornar mais eficaz na venda, porque preciso 

pagar recibos bancários”, ou então, “gostaria que você trabalhasse mais, de modo que a 

empresa possa ter um depósito novo”. 

Henry Ford foi, talvez, um dos melhores exemplos de liderança do século XX. Seu mote 

e, portanto, sua meta era: “um carro para cada americano”. Como tal, naquela meta 

entrava implicitamente o fato de fornecer para seus colaboradores a oportunidade de 

crescer economicamente para poderem comprar um carro, num tempo em que os carros 

eram posse apenas da aristocracia e de pessoas com grandes possibilidades econômicas. 

Ao mesmo tempo, tinha o retorno de um empenho para produzir com uma eficácia cada 

vez maior, com o intuito de reduzir os custos e permitir a compra de um automóvel para 

a massa da sociedade (um empenho social). 

Os empreendedores que perseguem apenas fins financeiros pessoais ou empresariais têm 

empresas de pessoas subutilizadas. 

“Administrar apenas para o lucro é como jogar tênis com os olhos fixados no painel de 

pontuação em vez de na bola”. 

Ichek Adizes 

Existe, também, outra categoria de empreendedores que perseguem uma meta de 

REALIZAÇÃO PESSOAL ou AUTORREALIZAÇÃO, para coloca-lo à Maslow26. 

Quando você pergunta para esses empreendedores quais são as metas da empresa, dizem 

que querem que suas empresas sejam a numero um. Querem se tornar um modelo em 

relação à inovação, aos volumes de negócios, à qualidade do produto e à satisfação da 

clientela. 

Mas não incluem na meta empresarial a satisfação da necessidade de “vencer” de seus 

colaboradores. 

São movidos por uma intenção ou por uma dedicação muitas vezes admiráveis. 

Continuam a investir, a construir novos depósitos, a melhorar a qualidade dos produtos, 

                                                           
25 Pensar win win: literalmente “pensar vencer vencer” em um acordo comercial. Se numa negociação hipotética entre mim e uma 

contraparte penso em vencer vencer, não procuro apenas ganhar eu mesmo o máximo, mas faço com que minha contraparte tenha sua 

parte de  rentabilidade. Agindo desse modo, reforço minha procura de aliados. 
26 Estudioso no campo da motivação humana. Maslow elaborou uma escala das necessidades do homem e, em sua teoria, sustentava 

que, após ter satisfeito todas as necessidades fundamentais ou primárias, o homem ambiciona satisfazer a necessidade de 

“autorrealização”. 
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a inovar. Procuram se realizar e dar, por meio da própria empresa, um serviço para a 

comunidade. 

Não notam, porém, que são como generais armados, diante da armada inimiga, tendo às 

costas apenas um grupinho mirrado27 de alferes. A frustração deles é “se eu não percebo 

as coisas, ninguém percebe”, ou então, “gostaria de saber por que tenho que trabalhar 

todos os finais de semana” ou “se eu não faço as coisas, aqui ninguém as faz”. 

O problema não reside na qualidade das pessoas que selecionam. O problema verdadeiro 

é que perseguem um objetivo de realização PESSOAL e, então, obtêm de seus 

colaboradores o máximo que, nesse caso, podem obter: uma ajuda limitada para um 

objetivo que, todavia, não é o deles. Por mais que eu possa insistir na meta da empresa 

que dirijo, se perseguir uma meta de autorrealização, estarei constantemente frustrado, 

porque vou perceber que o empenho de meus colaboradores será sempre inferior ao meu. 

Eles, mesmo continuando a trabalhar na empresa (pelo salário), no final irão procurar 

outras atividades e outros interesses que satisfaçam suas necessidades de vencer. 

O que se precisa é de liderança “iluminada”, de ter objetivos empresariais “win win” e de 

empreendedores com uma mentalidade de prosperidade, que incluam o sucesso dos 

próprios colaboradores nos objetivos importantes da empresa. 

Não são, porém, argumentações teóricas: se quiser maximizar os desempenhos das 

pessoas que administra, tente incluir entre seus objetivos centrais da empresa a obtenção 

de sucesso pessoal também de seus funcionários. Fale com eles sobre isso, veja as 

perspectivas deles, ajude-os a vencer na empresa.  

Esse é um dos conceitos que tive mais dificuldade de fazer com que os colaboradores 

aceitassem. Porém, todas as vezes que é realizado em uma empresa, se verifica uma 

expansão extraordinária. 

Um empreendedor suíço me contou que, uma vez, o fundador da Ikea lhe disse: “Você 

pode dar para uma pessoa até 50% dos lucros que não fizer agora, se ela ajuda-lo a 

ganhar”. Uma mentalidade saudável que não por acaso criou o colosso na distribuição de 

móveis.  

As empresas dos novos líderes incluem em suas metas o sucesso de seus colaboradores 

e, assim fazendo, goleiam o mercado. 

Também em sua empresa poderia ter campeões subutilizados. Você quer fornecer para 

eles a possibilidade de ter sucesso, e ter benefícios como suas capacidades, ou então, quer 

encontrá-los daqui a seis meses, quando não mais estiverem com a cabeça na empresa, 

porque foram participar da última organização multi nível? 

Lembre-se que, como disse Zig Ziglar, na vida você pode obter aquilo que quiser, apenas 

se ajudar o suficiente outras pessoas a terem o que querem. 

                                                           
27 Mirrado: pequeno, reduzido. 
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Inclua entre os objetivos centrais de sua empresa também o sucesso de seus 

colaboradores. 

Você vai criar uma armada irrestringível.  

APLICAÇÃO PRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Analise cada um de seus gerentes intermediários, baseando-se no esquema da página 

152. A quais categorias pertencem? Identifique e ESCREVA quais são as ações que você 

vai fazer para levá-los a se tornarem gerentes do quarto tipo. 

2. Responda, na forma escrita, a seguinte pergunta: qual é a oportunidade que sua empresa 

oferece para seus colaboradores? 

3. Assuma, por um instante, o ponto de vista de um de seus colaboradores de nível mais 

baixo no organograma. Ele percebe que na empresa pode obter o triunfo e concretizar 

seus próprios sonhos? O que poderia fazer para que seus colaboradores identifiquem a 

empresa com O lugar onde podem triunfar? 
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3ª PARTE 

A CARACTERÍSTICA E A 

FILOSOFIA DO GERENTE 

MOTIVANTE 
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CAPÍTULO 8: AS QUALIDADES PESSOAIS DOS LÍDERES 

“Se acreditar que posso fazer, com certeza adquirirei a capacidade de poder fazer 

mesmo se inicialmente não puder tê-la” 

Gandhi 

Vamos analisar agora as características ou qualidades pessoais dos líderes. Muitas vezes 

ouvimos falar do dote chamado “carisma”. Dizem-nos que todos os grandes líderes da 

história o possuíam, mas, mesmo tendo lido muitos livros que falam de liderança, 

raramente encontrei alguém que realmente me explicasse quais eram os componentes 

dessa misteriosa qualidade. 

A falta de uma descrição aprofundada do que significa o carisma levou muitas pessoas a 

acreditarem que era uma qualidade quase “mística”, uma aura que circunda o líder, 

fazendo com que os outros façam tudo aquilo que pede. Muitas pessoas chegaram a pensar 

que “se nasce líder”, que o carisma seja uma qualidade inata. Ou você tem ou não tem. E, 

se você fizer parte daqueles azarados que não obtiveram no nascimento, nunca poderá ser 

um líder. 

Na verdade, é uma mentira. Deriva, talvez, da tendência popular de querer “criar o mito 

em volta de certos personagens”, exagerando algumas anedotas em relação à vida deles. 

Além disso, a maior parte das biografias dos líderes foi escrita por pessoas que gravitavam 

sob a influência deles. E têm mais um objetivo de propaganda, de justificativa de seu 

papel de poder, do que um objetivo de descrição objetiva dos fatos.    

Como tal, percorrem a vida do líder, partindo de sua infância e nos contam todos os lados 

positivos e envolventes dessa pessoa. Às vezes, podem nos fazer pensar que “essa pessoa 

sempre foi daquele modo: motivante e envolvente, desde quando ia à escola elementar”. 

Na verdade, a liderança se desenvolve. Desenvolve-se compreendendo quais são as 

qualidades e as características pessoais dos líderes e exercitando cada uma delas. E por 

meio da repetição, características que até certo ponto nos eram alheias, se tornam uma 

parte integrante de nós. 

Nos primeiros anos de minha carreira, observando os campeões de vendas, pensava que 

“para mim, teria sido impossível me tornar como eles”. Depois, decidi tentar entender 

quais eram suas características, porque pensei: “se consigo entender quais são suas 

características, posso, me exercitando, me tornar como eles”. Assim o fiz e eu, que sempre 

fui uma pessoa tímida e reservada, me tornei um ótimo vendedor. Depois fui observar 

alguns excelentes palestrantes. Quando falavam em público, te entusiasmavam, parecia 

que eram capazes de “de brincar com a plateia assim como uma foca brinca com a bola”. 

À primeira impressão, o modo com que faziam parecia tão natural, que me parecia que 

sempre foram assim. Em vez de me resignar, decidi aplicar ao “falar em público” a mesma 

metodologia que tinha aplicado nas vendas. Percebi, mais uma vez, que compreendendo 

as características e o modo de fazer dos excelentes palestrantes e me exercitando para 

colocá-las em prática, podia me tornar como eles. Meu método funcionou. Não apenas 
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me tornei um ótimo palestrante, mas me encontrei, muitas vezes, sendo chamado por 

empresas para ensinar para seus gerentes a arte de falar em público. 

Encontrando-me, em seguida, obrigado a administrar um grupo, decidi estudar muito 

mais profundamente os líderes e suas características. Minha sorte não foi apenas a de ter 

acesso a muitos materiais de bons autores diferentes que escreveram em relação à 

liderança, mas de poder, também, observar em campo tantos empreendedores de sucesso, 

trabalhar diretamente com eles e poder aprender com cada um deles. Aos poucos, 

enquanto prosseguia com minha pesquisa, percebi quais eram as características que 

compunham a qualidade chamada “carisma”, percebi que “observando o carisma no 

microscópio”, ele, na verdade, era composto por uma série bem precisa de características 

pessoais que os líderes praticavam regularmente. 

Você também pode se tornar um líder em sua empresa e no mundo a sua volta, desde que 

você entenda as características dos líderes e se exercite para colocá-las em prática. 

 

DEFINIÇÃO DE LIDERANÇA. 

Se quisermos compreender as características que fazem com que uma pessoa tenha 

liderança, devemos definir melhor nosso objetivo, devemos dar uma definição para a 

palavra “liderança”. 

Liderança, literalmente, significa “a habilidade de guiar, a habilidade de dirigir”, 

repetindo aquilo que dissemos no capitulo III, podemos dizer que UM LÍDER É UMA 

PESSOA QUE DÁ ORDENS OU FAZ PEDIDOS QUE OS COLABORADORES 

REALIZAM COM ORGULHO.  

E aqui é feita a primeira definição. Muitas pessoas pensam de ter liderança, porque, 

quando pedem algo para seus colaboradores, eles fazem sem hesitar. Têm 

AUTORIDADE. O fato de serem titulares da empresa, ou os administradores, ou os 

diretores comerciais, faz com que seus colaboradores devam, obrigatoriamente, por ações 

disciplinares ou punições, realizar aquilo que pediram. 

Em um de meus períodos de trabalho e estudo nos Estados Unidos aconteceu comigo, e 

com os outros, ter um chefe que era uma pessoa “de autoridade”. Quando dava uma 

ordem, nós colaboradores tínhamos medo das consequências, caso não a fizéssemos. À 

primeira impressão, poderia parecer um chefe muito bom, um líder, alguém que obtinha 

bons desempenhos do pessoal. As pessoas faziam rapidamente tudo aquilo que ele pedia. 

Sob sua direção, alguns de nós obtivemos, inclusive, grandes desempenhos. Havia apenas 

um problema: todas as pessoas mais capacitadas foram embora (inclusive eu). Algumas 

delas tiveram, depois, um grande sucesso em outras atividades. Por que foram embora? 

Porque, diferentemente dos outros, esse gerente, mesmo sendo uma pessoa capaz e 

extremamente determinada, faltava-lhe um pouco das características fundamentais da 

liderança e, por consequência, perdia colaboradores. 
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Um verdadeiro líder, de fato, não é autoritário, mas tem RESPEITABILIDADE. A 

respeitabilidade é diferente de autoridade. A autoridade é algo que provém de seu papel, 

das insígnias que tem nas costas. A RESPEITABILIDADE, AO CONTRÁRIO, É 

RECONHECIDA DE BAIXO. A respeitabilidade é algo que sua equipe reconhece em 

você.  

Quando um gerente possui respeitabilidade, as pessoas fazem com orgulho aquilo que ele 

pede! Em outras palavras, ficam contentes por fazê-lo. 

A autoridade é conferida pelo papel ou pelos “títulos que carregam na empresa”. A 

respeitabilidade é algo que você ganha trabalhando com sua equipe. 

Quanto mais seu comportamento refletir as qualidades e as características que distinguem 

um líder, mais respeitabilidade irá adquirir de sua equipe. A respeitabilidade depende de 

seu comportamento, não depende de seus “títulos”.  

No terceiro capítulo, trouxemos como exemplo os grandes líderes da história: quando eles 

pediam, as pessoas ficavam orgulhosas e entusiasmadas por participar de seus projetos. 

Analisemos quais eram suas características. 

 

A PRIMEIRA CARACTERÍSTICA NECESSÁRIA PARA DESENVOLVER 

LIDERANÇA 

Para ser uma pessoa cujas ordens sejam realizadas com orgulho, existe a primeira 

característica imprescindível e mais importante de todas as outras. 

Você pode desenvolver e manter liderança (ou respeitabilidade) apenas com as pessoas 

cujo comportamento você se sente causa. Em outras palavras, se você se considera efeito 

de alguém que tem na empresa, será muito, mas muito difícil que você desenvolva ou 

mantenha liderança sobre eles. Apenas o fato de considerá-lo de modo crítico irá contra 

seu amor próprio e fará com que ele, por necessidade de sobrevivência, se afaste de você. 

Talvez faça, mesmo assim, aquilo que lhe pedir, dado que você é seu chefe, porque 

depende do salário... mas o coração dele nunca estará com você. 

Mais uma vez, torna, então, fundamental o conceito de causa-efeito. Considerando-nos 

efeito de nossos colaboradores, teremos liderança sobre eles. Assim, se reconhecermos 

nossa causalidade quando algo dá errado, apenas o fato de mudarmos essa ideia tão 

fundamental, nos permitirá dar um enorme passo adiante para assumir as características 

dos líderes. 

Mas “se considerar causa”, como veremos daqui a pouco, nada mais é do que o começo. 

Analisemos, então, especificamente outras características que essas pessoas tornaram 

suas. 
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CREDIBILIDADE E COMPETÊNCIA. 

Dizemos credibilidade, mas seria a mesma coisa que dizer “competência”. Esse é, muitas 

vezes, o primeiro ingrediente necessário para construir todos os outros. Um líder, 

normalmente, costuma começar por saber como fazer bem determinado trabalho ou ter 

profundo conhecimento em determinado setor. Tal conhecimento faz com que ele adquira 

credibilidade, que as pessoas à volta dele o respeitem, porque diz coisas corretas. 

A maior parte dos gerentes de pequenas e médias empresas começa sua carreira 

desenvolvendo bastante essa característica. São grandes especialistas na produção, ou 

então, são grandes especialistas comerciais. Isso dá para eles credibilidade suficiente para 

começar a construir um grupo. O erro deles é que COM O CRESCIMENTO DE SUA 

EMPRESA, ELES NÃO AUMENTAM DO MESMO MODO SUA COMPETÊNCIA. 

Em outras palavras, sua empresa cresceu, mas eles permaneceram apenas especialistas na 

produção. Ou então, permaneceram especialistas comerciais. Notem que não estou 

dizendo que não adquiriram experiência. Adquiriram muitas. Porém, não desenvolveram 

OUTRAS competências que AGORA são necessárias. 

Poderíamos dizer que o empreendedor, assim como o responsável intermediário da 

pequena ou media empresa, seja sempre empurrado, com a expansão de sua empresa ou 

grupo, para outras zonas de incompetência pessoais. Façamos um exemplo. Eu administro 

a parte comercial de uma empresa. Sou o único vendedor. As capacidades que me são 

exigidas são unicamente aquelas de saber vender bem e de receber. Visto que sou um 

bom comerciante, a empresa cresce. Quando a empresa cresce, me encontro forçado a 

inserir outros vendedores (não consigo mais, sozinho, administrar a empresa, vender, 

visitar todos os clientes, etc.). Agora, a habilidade que me é exigida não é mais apenas 

aquela de saber vender. Devo, também, saber formar, motivar e fazer com que os outros 

vendedores cresçam. Essa é uma habilidade nova. Fui empurrado para uma zona de 

incompetência, porque nunca ninguém me ensinou como gerenciar os vendedores. 

Se superar essa incompetência pessoal e conseguir a aprender como formar, motivar e 

fazer com que meus vendedores cresçam, o que vai acontecer? Minha empresa crescerá 

ainda mais.  Vou me encontrar, então, pelas necessidades produtivas e de compras de 

minha empresa, obrigado a aprender a trabalhar com o orçamento, com as previsões de 

vendas, com as estatísticas, com o marketing. Mais uma vez, fui empurrado para uma 

zona de incompetência. Se conseguir superar essa incompetência, o que acontecerá, muito 

provavelmente? Minha empresa crescerá ainda mais.  

Agora me encontro não tendo mais sequer o tempo de ajudar os vendedores, de ver seus 

números, de responder a seus telefonemas. Tenho necessidade de fazer com que um chefe 

de área ou um responsável pelas vendas cresça o que, notem bem, não é a mesma coisa 

que criar um novo vendedor. Mais uma vez, me encontro numa zona de incompetência. 

Se eu desenvolver a habilidade de criar um responsável pelas vendas que possa 

administrar e fazer com que prospere uma rede de vendas sob seu comando, minha 

empresa crescerá ainda mais.  
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Dei o exemplo do comercial, mas se poderia dar o mesmo exemplo com a administração. 

Na medida em que a empresa cresce, meu responsável administrativo deve desenvolver 

novas capacidades, novas competências. 

Todos os gerentes, e principalmente os empreendedores das pequenas e médias empresas, 

estão sujeitados a essa evolução, de modo que, NA MEDIDA EM QUE A EMPRESA 

CRESCE, SÃO EMPURRADOS PARA NOVAS ZONAS DE INCOMPETÊNCIA. 

Se o empreendedor preencher suas lacunas e adquirir nova competência e novas 

capacidades, a empresa continua a crescer. Quando o empreendedor deixa de crescer, 

geralmente com sua empresa também acontece o mesmo. 

Lawrence Peter fala desse conceito em seu famoso livro “O princípio de Peter”, mas 

involuntariamente aplica tal princípio apenas com os colaboradores da empresa. Na 

realidade dos fatos, as empresas param de crescer quando o empreendedor, continuando 

a expandir sua empresa sem se ocupar das com as zonas de incompetência que foram 

criadas, se encontra num estado de GRANDE OU TOTAL INCOMPETÊNCIA. 

Nesse momento, sua credibilidade é perdida. Quando dá ordens, no mesmo momento em 

que os colaboradores as realiza, percebem que a análise do líder estava errada. Ou então, 

vendo os erros e as “asneiras” do líder, os colaboradores começam a pensar que “eles 

sabem mais do que ele” e, por consequência, o respeito, assim como a credibilidade, são 

perdidos. 

Um exemplo muito simples do quanto é difícil adquirir liderança na falta de competência 

está na gestão da equipe de vendas. Todos vocês irão concordar com o fato que, se alguém 

não for um vendedor razoavelmente bom, terá grandes dificuldades para administrar com 

eficiência um grupo de vendedores. A última arma que o vendedor pode recorrer quando 

é colocado na parede é: “Tudo bem, me mostre como você faz...”, uma disputa que o líder 

incompetente não seria capaz de vencer. 

Também é verdade que, nos dias de hoje, a tecnologia se desenvolve tão rapidamente que 

é quase impossível acompanhar seus passos. Não é possível que se espere conhecer todas 

as coisas e todos os procedimentos usados por nossos colaboradores. Se delegar para um 

bom colaborador uma função que até ontem eu mesmo desenvolvia, corro o risco de, em 

um ano, ele saber mais do que eu. Não é que eu deva estudar durante a noite para 

acompanhá-lo. Devo, porém, me tornar um especialista na motivação, devo me tornar 

bom para inspirá-lo e dirigi-lo. Caso contrário, após algum tempo, ele mesmo poderia 

pensar que “de mim não tem mais nada para aprender”. 

Em outras palavras, devo permanecer competente, desenvolvendo outras capacidades. 

Esse é o único modo que nos permitirá sobreviver com a empresa, em uma sociedade na 

qual a mudança se tornou muito rápida. 

Como assinalava para vocês anteriormente, uma das características principais dos 

melhores gerentes é o fato que essas pessoas dedicam tempo à “autoformação”: leem 

livros, participam de cursos, vão visitar colegas que tiveram maior sucesso e procuram 
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aprender o que fizeram. Provavelmente, uma das características principais que diferencia 

os verdadeiros líderes das “pessoas comuns” é sua capacidade de APRENDER 

CONSTANTEMENTE, a capacidade de exercitar e modelar a própria personalidade para 

torná-la cada vez mais adaptada ao trabalho que deveriam desenvolver. 

Quantos dias você dedicou PARA SUA FORMAÇÃO PESSOAL? Quantos livros você 

leu no último ano? 

Muitas vezes o início de nossa falta de liderança pode diretamente aparecer no momento 

em que deixamos de pensar que “preciso aprender”. 

É um fato que, com o crescimento de nossas empresas, cada um de nós se vê empurrado 

para áreas que não conhece, se vê obrigado a desenvolver trabalhos pelos quais não é 

competente. 

Quando essas áreas, ou essas lacunas, se tornaram muito grandes, então não somos mais 

credíveis por nossos colaboradores. 

Apenas o gerente que continua a desenvolver de maneira constante sua competência e seu 

conhecimento pode esperar de manter sua liderança em longo prazo. 

Se quiser desenvolver essa característica, observe quais são as áreas de seu trabalho nas 

quais deveria desenvolver maior competência, inscreva-se em cursos, leia livros. Torne 

sua formação pessoal uma atividade ordinária muito mais do que extraordinária. 

 

CAPACIDADE DE ENTUSIASMAR 

É vital que o líder seja capaz de “recarregar” as pessoas com as quais tem a ver. Todos 

nós sentimos que o contato com essa pessoa nos inspira, nos motiva, gera entusiasmo e 

vontade de fazer. 

Para ser capaz de entusiasmar os outros, você deve, antes de tudo, ser entusiasta. Se 

quando se levantar de manhã, for trabalhar e, para você, for um esforço, um hábito 

entediante ou uma rotina, você está no caminho errado. Da mesma maneira, se for tão 

ocupado para administrar crises que já te colocou na gestão de “urgência”, e não tem mais 

tempo para fazer as atividades que fariam grande diferença para sua empresa, você está, 

igualmente, no caminho errado, porque, em primeiro lugar, você não se diverte e deixou 

de trabalhar para seu futuro. Uma pessoa que administra constantemente crises, de fato, 

tende a se tornar colérica, desconfiada, descrente. Como se pode entusiasmar alguém... 

quando NOSSO PRÓPRIO ESTADO EMOCIONAL está despedaçado? 

Se quando você for dormir, não experimentar um pouco daquela saudável “excitação” 

(não estou falando de ansiedade, estou falando de entusiasmo) que te impede de dormir 

ou “não vê a hora que seja de manhã para fazer aquilo que deve fazer”, nesta característica 

perderá muito. 
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O líder é antes de tudo entusiasta. Tem um grande projeto que sente real, factível, em que 

acredita. O líder, muitas vezes, pensa nas coisas que nós pensamos. Mas a verdadeira 

diferença, o que nos inspira nele, é que ELE ACREDITA, AS VÊ FACTÍVEIS. 

O líder em vias de decadência, ao contrário, raramente pensa na meta em longo prazo, 

mas passa a maior parte do tempo, comparando fatores ou situações que ele acredita 

poderem colocar em perigo a sobrevivência de sua empresa. Como tal, é colérico, 

nervoso, agitado, enraivecido, e perde, assim, a capacidade de entusiasmar.  

É por isso que se você nunca trabalhar em atividades importantes e não urgentes, não 

conseguirá motivar as pessoas. Não só porque você não dedica tempo para eles, mas, 

sobretudo, porque VOCÊ NÃO CONSEGUIRÁ SE RECARREGAR! Quando você está 

tão imerso nas crises ou nas urgências, perde a visão do longo prazo, perde a meta e, por 

consequência (vide capítulo 1), perde também o entusiasmo. É por isso que a meta é 

realmente tão importante (e vamos falar sobre isso novamente): porque acende o 

entusiasmo. 

O líder pode ser definido como a grande carga de bateria da empresa. O encontro do líder 

com seus colaboradores é, de fato, necessário com frequência, justo porque o líder sabe 

transferir o bom humor, o otimismo, a energia positiva, a confiança que são 

indispensáveis para o colaborador seguir adiante. Quando em meus cursos explico esse 

conceito, às vezes, alguns empreendedores contestam: “Tudo bem Ruggeri, devemos 

recarregá-los. Mas quem nos recarrega?”. Essa pergunta é típica do empreendedor que já 

há algum tempo começou a acreditar que sua meta não é mais alcançável ou o 

empreendedor que, tendo alcançado sua meta original, não determinou novas metas. 

Porque O LÍDER SE AUTOMOTIVA! 

O projeto, o sonho que em sua mente já vê realizado é O GRANDE DÍNAMO QUE O 

ENCHE DE ENERGIA. Quando o empreendedor “deixa-se cair na realidade” e começa 

não só a ter os pés no chão, mas a “cabeça” também, no sentido de que se tornou muito 

realista e atento aos problemas, perde, imediatamente, grande parte de sua capacidade de 

entusiasmar.  

O que são os obstáculos, de fato, a não ser aquelas coisas assustadoras que vemos quando 

tiramos nossa atenção da meta? A meta nos leva adiante. Os obstáculos devem ser 

encarados, claro, mas se concentrar demais neles, perdendo de vista a meta, causa 

depressão. 

O líder transmite entusiasmo, em primeiro lugar, sendo entusiasta e mantendo um 

comportamento entusiasta também nas pequenas coisas. Tente falar com uma daquelas 

pessoas que motiva centenas ou milhares de pessoas. Olhe como falam. Na mente deles, 

inclusive as pequenas coisas podem ser belas, fantásticas; a menor coisa também acende 

seu entusiasmo e sua energia positiva. 

Depois observe você mesmo. Como você está quando deve dizer algo para seus 

colaboradores? É apaixonado ou didático como os professores na escola? Na empresa 
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você tende a ser professor ou então, é aquele que distribui bom humor, energia, confiança? 

Quando você fala dos projetos futuros da empresa com seus colaboradores (se assim o 

faz), está entediado? Ou, pior ainda, fica com raiva e agitado? Você vai trabalhar, porque 

deve, ou então, porque “não vê a hora de realizar aquele projeto fantástico”?  

Percebi que muitos de meus clientes confundem o entusiasmo com a cólera. O entusiasta 

não fica com raiva, não é hostil, não faz “o papel28” com seus colaboradores, porque eles 

não são produtivos. O entusiasma te energiza, te faz sonhar, te faz pensar que VOCÊ, sim 

realmente VOCÊ, é capaz de conseguir. O colérico, ao contrário, tem sua atenção nos 

problemas que, no limite, consegue deprimir os outros, a obter colaboração com o medo. 

Mas tudo isso, como veremos daqui a pouco, torna a pessoa que administramos mais 

frágeis e mais propensas a cometer erros. 

Ainda em relação ao entusiasmo, tem uma coisa que caracteriza o verdadeiro líder: 

continuar a ter confiança nas capacidades de seu grupo de alcançar a meta inclusive diante 

das dificuldades maiores. Expliquemo-nos, o líder não é um inexperiente ou um leviano 

que fica contente com qualquer coisa. Muito de seu entusiasmo vem de sua competência, 

de executar com regularidade as atividades que reforçam sua equipe e sua empresa. 

Mas podemos, também, dizer que o líder é o primeiro a ser capaz de se livrar dos outros 

problemas que atingem a empresa. A vida é uma contínua sucessão de problemas e 

dificuldades. Não é possível alcançar o sucesso sem também experimentar alguns 

fracassos. Por consequência, o líder sabe que em seu percurso para a meta entrará e sairá 

de numerosas crises. Quando se manifesta uma crise na empresa, todo o pessoal olha para 

o líder para ver como ele reagirá. O comportamento que o líder adota em uma situação 

difícil, muitas vezes, determina o nível emocional de toda a empresa. 

O líder se restabelece RAPIDAMENTE dos efeitos de notícias ruins, e ainda que exista 

a enésima derrota, eis que surge, novamente, para liberar energia e entusiasmo. Thomas 

Edison não inventou a lâmpada da noite para o dia. Sua empreitada exigiu anos de 

trabalho duro e vários fracassos. Mas é por seu comportamento, muito mais do que pela 

sua descoberta, que entendemos o motivo pelo qual tenha conseguido se tornar um dos 

homens mais ricos de seu tempo. Diante do enésimo fracasso de sua invenção, uma vez 

ele disse: “Não fracassei. Descobri mil modos em que NÃO SE CONSEGUE construir 

uma lâmpada”. 

Observem as enormes dificuldades que Nelson Mandela teve de enfrentar. Além dos vinte 

anos de prisão. O que vocês pensam que seus colaboradores fizeram, quando ele foi para 

a prisão? Observaram sua reação. O que fez Mandela? Parou? Não, decidiu insistir ainda 

mais em seu projeto, escrevendo um livro.  

E, depois, olhemos nós mesmos e nossas fragilidades. Fazemos uma seleção e não 

conseguimos encontrar a pessoa certa, inserimos na empresa o homem errado. E o que 

nos acontece? Esse pequeno fracasso determina nosso estado de ânimo dali para frente. 

                                                           
28 Fazer o papel: dar uma bronca de chefe. 
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Começamos a ser mal-humorados, rudes, agitados e, assim fazendo, deprimimos o tom e 

o entusiasmo de todos nossos colaboradores, ao invés de levantá-los. 

O líder é o recarregador baterias de todos os homens na empresa. 

Há uma meta, um sonho que ele vê já realizado, se entusiasma, inclusive por pequenas 

coisas, e o contato com ele nos contagia e nos exalta. Não é difícil aproximar essa 

característica do líder, desde que você estabeleça uma meta, que abrace a causalidade e 

que FAÇA AS AÇÕES QUE FARÃO DIFERENÇA PARA SUA EMPRESA NO 

FUTURO.  

Como dizia Confúcio: “Escolha um trabalho que você goste e não terá que trabalhar 

sequer um dia de sua vida”. Deixe de administrar apenas as crises. Deixe de administrar 

as urgências. Faça todos os dias coisas realmente importantes. 

 

INTERESSE PELAS PESSOAS 

“Interessamo-nos pelos outros apenas quando eles se interessam por nós” 

Publilio Siro. 

Dizia para vocês que, com intuito de me tornar um excelente vendedor, anos atrás, 

comecei a estudar os excelentes vendedores para entender o que os diferenciavam das 

outras pessoas. Uma das coisas que mais me impressionou, nesses vendedores superstar, 

foi o fato de serem pessoas INTERESSADAS. Quando estudava os vendedores 

medíocres, ao contrário, percebia que cada um deles procurava ser INTERESSANTE. 

Por “interessado” entendo curioso, desejoso em conhecer os pontos de vista e as histórias 

das outras pessoas. Por “interessante” entendo desejoso de fazer conhecer a própria 

história, os próprios pontos de vista, as próprias ideias e as próprias experiências. 

E aqui entramos, aparentemente, em um paradoxo. Devo procurar vender. Para vender, 

devo interessar meu cliente. Significa, então, que a pessoa que procura ser interessante 

não é um bom vendedor? É justamente isso. Você vai a um cliente novo e procura ser 

interessante, dizer coisas que o atinjam. Anote os resultados. Vá, depois, a outro cliente 

e procure ser interessado e curioso, faça com que ele mostre para você a empresa, faça 

contar sua história e suas necessidades, escute-o e faça as perguntas que te venham em 

mente. Notará que, magicamente, no segundo caso, você fará grandes progressos na 

venda, enquanto que no primeiro caso, após um tempo que você procura ser interessante, 

não se sentirá mais à vontade. 

Na venda o vendedor que procura ser interessante não é apreciado pelo cliente, que, aliás, 

o considera “um dos tantos que procura empurrar seus produtos”, enquanto que a pessoa 

que se interessa pelo cliente, que quer conhecer sua empresa, suas necessidades e que 

quer entender o porquê pensa de certo modo, muito mais do que o outro, é realmente 

apreciada. 
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Anos atrás, enquanto fazia faculdade (e, sinceramente, tinha outros objetivos em minha 

mente, que iam muito além da melhoria dos recursos humanos), tive um trabalho pessoal 

que me fez refletir. Perguntava-me o porquê de, em alguns casos, a mais bonita da sala 

saia com meninos feios. Não conseguia entender. Não tinha uma explicação lógica. Tentei 

entender o porquê, mas não consegui. Anos depois, estudando os vendedores superstar, 

cheguei à conclusão do por que. Aqueles meninos, mesmo tendo carência do ponto de 

vista da atratividade física, se interessavam de verdade por quem estava diante deles. 

Eram muito bons quando falavam e quando escutavam sua interlocutora e, magicamente, 

obtinham seu interesse. 

O interesse, como técnica, é tão potente que, se você se interessar pelas pessoas, elas se 

interessam por você. 

Esse fator é tão significativo nas relações humanas, que numerosos pesquisadores têm 

enfatizado sua importância. Além de Publilio Siro, que escreveu sobre o interesse já antes 

de Cristo, em seguida Alfred Adler e Dale Carnegie também aprofundaram esse assunto. 

Adler muito mais, se referindo àqueles que não se interessavam pelos outros, dizia: “esses 

são os indivíduos que falham em suas intenções”. 

Esse mesmo conceito se aplica na liderança. Os verdadeiros líderes são pessoas 

interessadas por seus colaboradores, desejosos de conhecê-los, de entender seus pontos 

de vista, suas ambições e suas dificuldades. E, sendo interessadas, obtêm colaboradores 

interessados. 

Os exemplos na história são muitos. Jesus Cristo, quando encontra a prostituta, não 

começa a contar para ela que ele é filho de Deus e não procura entregar-lhe uma cópia do 

Velho Testamento. Não procura convertê-la. Interessa-se por ela, quer entender quem é, 

o que a levou a fazer aquela vida. É interessado, muito mais do que interessante. E vocês 

vão concordar comigo que, uma pessoa de seu calibre teria tido argumentos para ser 

interessante! 

Sam Walton, o fundador da cadeia Wal Mart é outro exemplo de gerente interessado. 

Mesmo administrando um império que faturou mais de 2 bilhões de dólares, Walton visita 

cada estabelecimento de sua cadeia (mais de 300 estabelecimentos em todos os USA) 

pelo menos uma vez por ano, desde 1962. Segundo Walton, “o segredo é ir aos 

estabelecimentos e escutar aquilo que os colaboradores têm a dizer”. 

Do Wall Street Journal de 20 de Março de 1982: “algumas semanas atrás o Sr. Walton 

não conseguia dormir. Se levantou, comprou 4 dúzias de rosquinhas num estabelecimento 

aberto 24 horas e, às 02:30 da manhã, foi em um dos centros de distribuição de sua 

empresa falar com os funcionários encarregados pelos transportes. Graças àquela visita, 

percebeu que ali eram necessários mais dois chuveiros”. 

A análise de todo bom líder demonstra que ele é uma pessoa interessada em entender os 

outros, desejosa em conhecê-los, curiosa (mas sem cair na intromissão) e bom ouvinte. O 
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exemplo da cadeia de montagem, onde os operários pediam para aumentar a iluminação, 

demonstrou que mostrar interesse pelas pessoas aumenta a produtividade.  

Todo bom líder procura fazer com que a conversa se concentre nas pessoas que estão 

falando.  

Hoje, muitos gerentes são, ao contrário, pessoas que procuram ser interessantes, procuram 

atingir os outros, contando SUA história e pensam que motivam, mantendo a conversa 

focada em si mesmo. 

Você encontra uma pessoa desse tipo e diz: 

“Sabe, uns dias atrás fiz um grande negócio” 

“Legal. EU também, em meu pequeno estabelecimento, fiz um negócio grande. Agora te 

explico...”. 

Ou então, lhe diz: 

“Troquei de carro. Sabe, comprei uma Fiat 500 antiga”. 

E ela responde: 

“Ah, mas você se interessa por carro de época; sabe que EU conheço um colecionador 

que tem a maior coleção de carros de época...”. 

Não mantém a conversa focada em você, não pega os pontos que você lhe fornece para 

fazer outras perguntas. Em outras palavras, procura ser INTERESSANTE em vez de ser 

INTERESSADA. 

Enquanto na vida social esse tipo de atitude pode, na pior das hipóteses, fazer com que 

algumas pessoas não gostem de nós, na gestão do pessoal tem efeitos devastadores. O 

líder deve ser interessado e curioso pelas pessoas.  

Uma análise que fizemos com mais de 2500 empreendedores e gerentes, mostrou que 

80% das pessoas analisadas não se interessa pelos próprios colaboradores e escuta pouco. 

Menos de 40% dos empreendedores conhece realmente as metas e as ambições das 

pessoas que administra. 

Em alguns casos, percebemos, ainda, que o gerente, enquanto “escuta” seu colaborador, 

na verdade pensa nas outras coisas que deve fazer... 

Não é, portanto, uma surpresa o fato de mais da metade dos empreendedores considerar 

o aspecto dos recursos humanos, ou sua gestão, um problema para a empresa.  

Um de meus clientes opera em um nicho de mercado e, embora sua empresa seja pequena, 

ela tornou-se tão forte a ponto de ser líder absoluto nesse mercado. Tem cerca de oitenta 

colaboradores, muitos dos quais de boa qualidade. Quando algum de seus clientes 

participa das reuniões de sua empresa, fica sempre tocado pelo “grande nível de 
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motivação e entusiasmo” de sua equipe. A primeira vez que o encontrei, lhe perguntei 

qual era seu segredo para obter tal nível de motivação. 

Respondeu-me que era muito simples. “Interesso-me por eles, os escuto, conheço a 

história deles e suas ambições”. Disse-me, também, que me tornaria bom na 

administração de pessoas, quando tivesse conhecido tintim por tintim as ambições e as 

metas, não apenas da primeira linha de meus colaboradores, mas, também, de seus 

subalternos. 

O interesse para com as pessoas é a qualidade fundamental de todo bom líder. Mas preste 

atenção: não se trata apenas de uma técnica. Para ter interesse, devemos realmente mudar 

como pessoas. Devemos perceber que por trás de cada ser humano existe uma história 

fantástica e, apenas conhecendo realmente quem temos diante de nós, apenas entendendo 

quais são os pensamentos que estão em suas mentes, seremos capazes de nos tornar bons 

motivadores. 

Se, quando viajamos não dissermos uma palavra para o desconhecido que se senta ao 

nosso lado (ou jogamos um “balde de água fria” quando procura iniciar uma conversa 

uma conversa), dificilmente conseguiremos ser bons líderes com nossos colaboradores. 

O líder não é assim. É curioso e desejoso de conhecer realmente quem tem diante de si. 

Conhecemos de verdade a história, as metas e as ambições das pessoas que 

administramos? Seus sonhos nos interessam realmente, ou então, para nós são coisas 

secundárias? 

Um grama de real interesse pode produzir muito mais resultados do que uma tonelada de 

técnicas motivacionais. 

 

CAPACIDADE DE PROJETAR UMA ILUSÃO NA QUAL OS OUTROS CREEM 

O líder, muitas vezes, é alguém que percebe determinada tendência antes dos outros. Os 

exemplos na história são muitos: Galileu, afirmando que a terra gira em torno do sol e 

não vice-versa; Martin Luther King, afirmando que os afros descendentes devem ter os 

mesmos direitos que os brancos; Jesus Cristo, afirmando novas ideias de espiritualidade 

e de convivência civil; Ford, afirmando que o automóvel superará o cavalo. Todos esses 

são exemplos de pessoas que se apresentam diante do mundo com ideias novas. 

Mas não devemos, necessariamente, procurar entre os grandes líderes da história para 

encontrar essa tendência. Também o empreendedor, que decide lançar no mercado um 

produto inovador, muitas vezes, se depara com grades contestações e críticas. 

Percebi, em cada líder que estudei, um caráter anticonformista ou, pelo menos, a vontade 

ou mente aberta que os levou a explorar estradas novas, nunca antes percorridas. Isso não 

quer dizer que o líder seja uma pessoa mal-humorada e rude. Ao contrário, o fato de ter 

de aceitar novas ideias o torna, necessariamente, uma pessoa com excelentes habilidades 
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nas relações interpessoais. Não quer dizer, também, que ele, sendo anticonformista, não 

respeite as regras comuns de gestão empresarial, ou não saiba se colocar em discussão. 

Dissemos anteriormente que o líder é uma pessoa, antes de tudo, competente, que estuda, 

que se melhora e, assim, vai dele mesmo usar o bom senso e, se necessário, colocar-se 

em discussão. 

Mas isso não impede que ele, em muitos casos, sustente ideias novas. Se a novidade de 

suas ideias, ou de sua meta, não for sustentada com certa determinação ou com certa 

capacidade de convencer os outros, ele, sobretudo na fase inicial de seu projeto, 

encontrará grandes dificuldades. 

Podemos estender essa afirmação, dizendo que o líder é capaz de projetar uma ilusão na 

qual os outros acreditam. O que era a Yahoo no começo, a não ser uma ilusão de dois 

meninos que, depois, se tornou grande realidade? O que era o sistema operativo Windows, 

nos tempos em que a Apple dominava, a não ser uma ilusão de um Bill Gates no começo 

de sua carreira? O que era o slogan “um automóvel para cada americano”, a não ser o 

sonho pessoal de Henry Ford, em uma época em que a maior parte dos americanos andava 

a cavalo e os custos dos automóveis eram proibitivos? 

E o que eram as nossas empresas, anos atrás, se não uma ilusão de um jovem 

empreendedor? O que fizemos com nossos primeiros clientes, a não ser convencê-los que 

nossa empresa, mesmo sendo jovem e desprovida de muitos meios, poderia satisfazê-los?  

Quando você fala com um verdadeiro líder sobre seus sonhos ou seus projetos, ele te 

convence que é possível realizá-lo. Projeta uma ilusão (algo que ainda não exista) na 

mente das pessoas e as convence que ela é factível, realizável. Para conseguir isso, em 

primeiro lugar, domina as três características anteriores, sintetizadas a seguir: 

a) Deve ser competente, caso contrário tudo aquilo que disser será pouco credível; 

b) Deve entusiasmar e recarregar, caso contrário as pessoas não o seguirão; 

c) Deve ser excelente ouvinte (interesse), caso contrário sua “venda” não terá bons 

resultados. 

Mas pra projetar uma ilusão, na qual os outros acreditem, o líder deve também possuir 

certa força pessoal e certa convicção. 

Muitos estudiosos afirmam que 80% da comunicação é não verbal. Comunicamos muito 

mais por meio de nossos gestos, nossas sensações e nossas emoções do que por meio de 

nossas palavras. Você percebe isso, quando leva em consideração sua comunicação com 

uma pessoa de quem é muito amigo. Muitas vezes, vocês se olham e, sem dizer nada, já 

se entenderam. Ou então, lhe diz: “Sabe, tinha pensado que...”. E ele completa a frase 

dizendo exatamente aquilo que você queria ter dito. 

As pessoas, uma vez que é dada a visão, tendem a perceber mais nossa comunicação não 

verbal do que a verbal. Essa é a razão pela qual, por exemplo, que quando alguém está 

com raiva de você, logo percebe. Mesmo se a pessoa te disser que “não tem nada”, você 

insiste, porque, no fundo, entende sua comunicação não verbal. 
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É, também, a razão pela qual o vendedor novato geralmente entende quando cliente lhe 

faz exatamente aquela contestação que não sabe rebater.  

Nossa convicção em nossas ideias cria emoções positivas na pessoa que temos a nossa 

frente e a estimula para a ação. Se, ao contrário, não estamos convencidos sobre algo, 

emitimos sinais na “linha de comunicação não verbal” que bloqueiam as pessoas. 

Cada um de nós, quando nos encontramos diante de um vendedor inexperiente, mas muito 

convencido do valor de seu produto, talvez não faça a compra. Porém, saímos da 

negociação pensando: “Não é que ele realmente tem razão?”. Se a pessoa que tenho diante 

de mim for realmente convencida do valor de suas ideias, essas ideias me tocam, me 

mudam, revolucionam meu modo de pensar. 

E essa é uma característica importante presente em todos os grandes líderes da história. 

Ainda que naquele momento não tivessem nada, acreditavam realmente em seu projeto. 

A convicção deles moviam outras pessoas, as inspiravam, suscitavam nelas emoções e, 

assim, as empurravam para a ação.  

Existe uma ideia generalizada na sociedade, segundo a qual, se eu afirmar algo ou uma 

ideia correta, serei imediatamente aclamado por todos. Nada poderia estar mais longe da 

verdade, aliás, muitas vezes é o contrário. Todo grande líder no começo foi contestado, 

às vezes ridicularizado e, em alguns casos, inclusive morto pela grande força inovadora 

de suas ideias (vide Jesus Cristo, Kennedy, Martin Luther King e muitos outros). 

O senhor que inventou a fotocopiadora teve que apresentar sua invenção para trinta e duas 

empresas diferentes, antes de encontrar uma que acreditasse em seu projeto. Não é 

suficiente dizer coisas corretas. É necessário aprender a projetar uma ilusão na qual os 

outros acreditem e, para fazê-lo, além das características acima, é preciso grande 

convicção. 

Mas a convicção não serve apenas para vender para o mercado os produtos inovadores. 

Serve, também, para motivar as pessoas. Se quando tiver diante de si um colaborador que 

você está procurando motivar e não conseguir projetar em sua mente a ilusão de que ele 

será vencedor e terá bom desempenho, dificilmente conseguirá obter sua melhora. 

Tenha força para acreditar em suas ideias e em seus sonhos. E melhore constantemente 

sua competência, para ter certeza de conservar a credibilidade. Se desiludir seus 

colaboradores, se deixar de ser credível, por mais convicção ou força que possa usar, você 

se encontrará sozinho ou as melhores pessoas te abandonarão. 

 

O PÉSSIMO LÍDER CONTINUA A DAR ORDENS PARA PESSOAS QUE NÃO 

FIZERAM AS ANTERIORES 
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Todas as vezes que damos ordens ou fazemos um pedido, se, depois, não nos 

assegurarmos que seja feito, perdemos liderança com as pessoas para as quais demos a 

ordem. 

Essa interpretação do que hoje é chamado de “liderança diretiva” surgiu há 500 anos antes 

de Cristo. Sun Tzu, em seu celebre texto “A Arte da Guerra”, explica que o general 

deveria cuidar de seus homens como se fossem seus filhos. Se, porém, esse cuidado e 

afeto pela tropa forem ao extremo, ao ponto de admitir que seus pedidos sejam 

constantemente ignorados, seus homens se tornarão como “crianças viciadas” e serão, 

então, imprestáveis29. 

Há mais ou menos dois anos, a publicidade de uma notável marca de bebida fazia 

estardalhaço na televisão européia, na qual um moço cortejava uma moça. Na mente da 

moça existia uma escala imaginária de valores relativos ao moço. Todas as vezes que o 

moço, ao cortejá-la, dizia ou fazia algo correto, na mente da moça se assinalavam pontos. 

Por exemplo, ele lhe dizia “Tenho um barco” e a escala passava de 0 para +100. Depois, 

lhe dizia “seus olhos são lindos” e a escala ia para +300. Depois, a moça notava e ele 

usava meias brancas e a escala descia para -500. Quando, no final, ele dizia que bebia a 

famosa marca de bebida, a escala ia para +1000 e eles se abraçavam. 

Dei esse exemplo para dizer que na mente de seus colaboradores existe uma espécie de 

escala desse tipo em relação à liderança de vocês. Todas as vezes que damos uma ordem 

ou fazemos um pedido e, depois, não verificamos que seja executado, na mente deles a 

“pontuação” em relação à nossa liderança cai. 

Por exemplo, faço uma reunião com meus vendedores. Digo para eles que “devem fazer 

mais clientes”. Ao longo do mês sucessivo, não me certifico que tenham feito. Alguns 

fazem clientes novos, outros não. Um mês depois, faço outra reunião. Dessa vez insisto 

veemente no fato de que “devem ser mais velozes e recuperarem créditos”. Os que, no 

mês anterior, não fizeram clientes novos, diante do meu pedido de recuperar os créditos 

mais rapidamente, poderiam pensar: “que se danem os créditos nesse mês, assim como 

no mês passado que se danassem os clientes novos. Deixe-o falar, até porque no mês que 

vem verá que vai mudar”. Em outras palavras, QUANDO EXISTEM ORDENS 

ANTIGAS NÃO REALIZADAS, SE DER OUTRAS ORDENS, É MUITO PROVÁVEL 

QUE AS PESSOAS NÃO REALIZEM SEQUER AQUELAS. 

Façamos outro exemplo: peço para meu Responsável Administrativo administrar melhor 

seus colaboradores. Não verifico se está fazendo e ele não faz aquilo que pedi. Essa falta 

de realização constituirá o pressuposto para outras faltas de realizações. Se lhe der outra 

ordem ou lhe fizer outro pedido, como “organize o escritório de maneira diferente”, muito 

provavelmente não fará sequer aquela. Não porque seja uma pessoa negativa, mas porque 

EU, NÃO ME CERTIFICANDO QUE ELE REALIZASSE AS ORDENS 

                                                           
29 Vide “A Arte da Guerra”, capítulo “O Terreno”. 
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ANTERIORES, PERMITI QUE EM SUA MENTE MINHAS ORDENS NÃO SEJAM 

PERCEBIDAS COMO IMPORTANTES.  

Notem, não estou dizendo que o líder deveria cobrir seus colaboradores de ordens. Muitas 

vezes temos colaboradores autônomos que necessitam, de vez em quanto, de um pouco 

de motivação e, depois disso, se gerenciam sozinhos. Mas quando temos colaboradores 

novos, inexperientes ou que acham difícil obter resultados, nos encontramos obrigados a 

fazer pedidos, a sermos explícitos em relação àquilo que queremos e, também, a ensinar 

o modo correto de trabalhar. 

Se dermos uma ordem e não nos certificarmos que sejam realizaadas, na próxima vez que 

fizermos um pedido para essa pessoa, ela não fará sequer a anterior. 

Conheço tantos gerentes que caem justamente nesse ponto. Vão até seus colaboradores, 

fazem pedidos e, depois, não se certificam que sejam realizados. Não verificam, não 

empurram os colaboradores para fazerem aquilo que comandou. Da próxima vez em que 

os encontrar, der outras ordens, seus colaboradores não executarão sequer a anterior. 

O gerente cai rapidamente numa grande frustação e COMEÇA A EMITIR AINDA MAIS 

ORDENS para as mesmas pessoas que não realizaram sequer as anteriores. Isso leva o 

gerente a ficar agitado ou enraivecido, que anda pela empresa se lamentando. Tal gerente, 

aos olhos de seus colaboradores, se torna uma espécie de incômodo. E, de fato, é um 

incômodo, porque está se lamentando ao invés de emitir ordens específicas em relação 

àquilo que deve ser feito e se certificar, depois, se foram realizadas. Esse gerente, quando 

entra num estabelecimento desarrumado, não diz de maneira positiva para o comerciante: 

“Façamos juntos uma lista das coisas que você deve colocar em ordem” e, depois, se 

certifica se aquilo que foi estabelecido tenha sido executado. 

Ele, ao contrário, vendo o estabelecimento desarrumado se chateia e se lamenta.  

Diante de colaboradores que não estão trabalhando bem ou de colaboradores 

inexperientes que, por isso, necessitam de diretivas, o gerente não deve se lamentar, deve 

ser positivo e DEVE PEDIR DE MODO CLARO E ESPECÍFICO AQUILO QUE QUER 

QUE SEJA FEITO E, DEPOIS, SE CERTIFICAR QUE O ESTABELECIDO SEJA 

REALIZADO. 

Se uma pessoa não realizou uma ordem ou seu pedido, o líder DEVE ANTES SE 

CERTIFICAR QUE A PRIMEIRA FOI REALIZADA e, depois, eventualmente, emitir 

outras ordens. 

Prestemos atenção, então, que todas as vezes que fizermos um pedido ou dermos uma 

ordem para nosso colaborador, exercemos um pouco da liderança que temos sobre ele. Se 

não nos assegurarmos que a realize, da próxima vez que pedirmos algo para esse mesmo 

colaborador, é muito provável que ele não a realizará.  



131 
 

Se tiver dado a ordem, assegure-se que seja realizada. Incomode, insista. E, depois, elogie 

a pessoa pelo grande resultado que obteve, não importa o quanto você tenha tido que 

empurrá-la. 

Se não tiver tempo de verificar sua realização e souber que aquele colaborador não é um 

bom cumpridor, é melhor que você sequer dê a ordem. 

 

OS GRANDES LÍDERES TÊM UMA META QUE PERSEGUEM COM 

INTENSIDADE ELEVADISSIMA  

Todo grande líder tem um projeto ou uma meta que deseja realizar de modo ardente. 

Como dissemos anteriormente, ele acredita tanto nela, que consegue projetar na mente de 

quem o rodeia a ideia de que aquilo que ele persegue é possível.  

Ele também, como todos, de vez em quando tem crises, de vez em quando tem grandes 

problemas para superar, mas nunca permite que as crises ou as dificuldades que encontra 

o afaste completamente de seu objetivo. Mesmo administrando as urgências, continua a 

desenvolver, regularmente, aquelas atividades importantes, mas não urgentes, que fazem 

a diferença para o futuro de seu grupo.  

Persistindo na meta, e desejando-a mais do que os outros, chega a se tornar UM 

SÍMBOLO DE ALGO. 

Gandhi era o símbolo da paz no mundo, Martin Luther King era o símbolo da igualdade, 

Walesa era o símbolo do desejo de democracia nos países do Leste Europeu. Bill Gates 

se tornou o símbolo do software ou da tecnologia. Quando você escuta o nome de Bill 

Gates, o associa imediatamente ao computador ou aos produtos software. 

Quem administra pessoas, cedo ou tarde se torna para os homens que administra os 

símbolos de algumas qualidades positivas ou negativas que ele exemplifica em sua 

conduta.  

Tente pensar nas pessoas que te administraram. Para você elas eram símbolo de algo. Se 

fossem boas, talvez fossem símbolos de eficiência, ou então, de organização, ou ainda, 

de entusiasmo. Se, ao contrário, faltassem muitas das características dos líderes, se 

tornavam símbolo do perfeccionismo estéreo, da desmotivação, do gerente que nunca está 

satisfeito com nada.  

Conheci gerentes que, para seus colaboradores, eram símbolos de indecisão, daquele que 

sempre muda de ideia, daquele que critica os outros pela desordem, mas, depois, ele é o 

mais desordenado de todos, o símbolo da burocracia.  

E você, é símbolo do que para seus colaboradores?  

Se você administrar pessoas, querendo ou não, você é para eles o símbolo de algo. Se 

você não aplicar as leis naturais expressas neste livro, se não se esforçar para atender às 
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zonas de incompetência nas quais você se encontrou com a expansão de sua empresa, 

ainda que se um dia você simbolizasse uma qualidade positiva, logo simbolizará uma 

qualidade negativa. 

 

O COLABORADOR SENTE QUE PODE COMUNICAR AQUILO QUE PENSA 

PARA SEU LÍDER SEM TER MEDO DAS CONSEQUÊNCIAS.  

Essa característica é uma das mais raras nos gerentes e nos empreendedores. 

Pessoalmente, penso que seja uma das mais importantes. Muitas vezes é a característica 

que faz a diferença entre a capacidade e a incapacidade de motivar as pessoas.  

Quando a explico em meus cursos, os gerentes e os empreendedores presentes muitas 

vezes dizem: “Com certeza. Meus colaboradores não têm nenhum problema. Podem me 

comunicar aquilo que quiserem”. NÃO É VERDADE!  

A esmagadora maioria de seus colaboradores TEM MEDO de falar com eles, TEM 

MEDO DE EXPRIMIR AQUILO QUE PENSA DE VERDADE. Por quê? Porque tem 

medo que seus gerentes fiquem com raiva, porque tem medo de levar broncas.  

Se um colaborador seu tem medo, ou apenas um pequeno temor, para exprimir aquilo que 

pensa de verdade, VOCÊ SEGURAMENTE NÃO É SEU LÍDER. É difícil digerir, mas 

é a verdade. O verdadeiro líder facilita uma comunicação aberta por parte de seus 

colaboradores. É por essa razão que é tão importante que o líder tenha um comportamento 

emocional positivo perante as pessoas, não fique com raiva diante dos erros, que seja 

motivante muito mais do que colérico, interessado muito mais do que distante e 

desconfiado. POR QUE NECESSITA QUE SEUS COLABORADORES SE SINTAM 

PLENAMENTE À VONTADE ENQUANTO SE COMUNICAM COM ELE.  

Embora seja fácil na teoria, isso muitas vezes não acontece. Às vezes os empreendedores 

se encontram obrigados contratar um consultor para fazer “uma análise do clima”30 ou 

para descobrir o que seus colaboradores realmente pensam. Tudo isso sinaliza o fato de 

que existe uma falta de comunicação de baixo para cima. Ou então que existe, mas é 

apenas uma comunicação superficial. 

Às vezes são os empreendedores, ou os próprios gerentes, que negligenciam essa 

comunicação, que não cuidam dela. Eles chegam, erroneamente, à conclusão que se 

escutar seus colaboradores, que se falar realmente com eles, eles pedirão mais dinheiro 

ou procurarão se aproveitar de alguma maneira. Percebi, na prática, que muitas vezes o 

empreendedor que desenvolveu essa ideia teve uma péssima experiência com um 

colaborador muito negativo que se aproveitou de sua comunicação e de seu interesse. O 

erro que faz, porém, é o de generalizar a situação e pensar que se alguém se comportou 

                                                           
30 Análise de clima: se trata de análise desenvolvida, normalmente por uma sociedade externa, nos colaboradores de uma empresa, 

com o intuito de individuar o clima da empresa, a satisfação dos colaboradores, os desacordos, etc. 
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mal, então todos farão assim. Assim fazendo, de fato, tira um componente importante 

para a motivação e o bom rendimento de seus colaboradores. 

Outras vezes, essa comunicação de baixo para cima se degrada, porque o gerente fica com 

raiva dos próprios colaboradores. Em outras palavras, quando o gerente começa a usar a 

força, a disciplina, a ameaça, as reprovações muito mais do que a motivação. Nesse 

momento, as pessoas não ousam mais comunicar para o gerente aquilo que pensam de 

verdade, e procurarão um novo líder com quem possam fazê-lo.  

Se estiver explicando algo para um colaborador pela quinta vez e ele, por medo que fique 

com raiva, evita dizer para você que ainda não entendeu, com certeza não terá liderança 

sobre ele. Talvez faça aquilo que pede, PORQUE VOCÊ TEM AUTORIDADE e porque 

precisa do salário, mas sua verdadeira dedicação estará em outro lugar.  

Nosso líder, a pessoa que realmente consegue conquistar a nossa mente e nosso coração, 

é aquela pessoa com quem nos sentimos completamente seguros, tranquilos e sem 

necessidade de defesa, quando exprimimos nossas ideias ou opiniões.  

Notem bem, isso não significa que sempre devemos concordar com todas as coisas que 

nossos colaboradores pensam ou nos dizem. Podemos não concordar, podemos mostrar 

para a pessoa que em seu raciocínio falta informações, podemos explicar qual é o modo 

correto de ver algo, MAS NÃO FIQUEMOS COM RAIVA, PORQUE ELE NOS 

COMUNICA SUAS IDEIAS OU NOS REFERE UMA FALHA. Assim fazendo, 

tiraremos o mais importante canal que deve existir entre o colaborador e o gerente, para 

que este último tenha e mantenha a própria liderança. 

É verdade, em alguns casos podemos inclusive admirar uma pessoa carente nessa 

característica da liderança, mas que, utilizando as outras, alcançou grandes resultados. 

Mas assim que tivermos relações mais estreitas com ela, assim que começarmos encontrá-

la, seu appeal31 cai e, inevitavelmente, nos tornamos mais propensos para escutar mais as 

pessoas com quem podemos nos comunicar mais livremente. 

Em outras palavras, quem é nosso líder? Quem é aquela pessoa que confiamos e que 

aceitamos os pareceres e os pontos de vista? É aquela pessoa com a qual podemos 

comunicar nos sentindo à vontade. É aquela pessoa com a qual podemos discordar sem 

medo das consequências. É aquela que chamamos quando temos um grande problema, 

porque sabemos que nos ajudará e não nos criticará. Aquela pessoa, exibindo inclusive 

outras características, também poderia atingir um grau considerável liderança sobre nós. 

E aqui nos encontramos tendo o que refutar outra grande ideia errada em relação à 

liderança. O verdadeiro líder não é sargento maior, distante, que não te dá nenhuma 

confiança, e com o qual você não pode discordar. Os soldados realizam suas ordens, 

porque tem autoridade. Mas no coração, eles seguem e admiram as pessoas com as quais 

podem se comunicar.  

                                                           
31 Appeal: Encanto, atração, fascínio 
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Não é por acaso que as empresas, onde o gerente repreende, critica e fica muitas vezes 

com raiva de seus colaboradores, sem expressar reconhecimentos, sejam aquelas que têm 

maiores infiltrações sindicais. Não podendo falar livremente com seu superior, o 

colaborador procura outro líder com o qual possa falar. E se esse for o sindicalista 

temerário ou então, um elemento “negativo” dentro da empresa, então o colaborador o 

seguirá.  

Mas existe outra razão pela qual é importante que o colaborador possa comunicar para 

seu superior, sem medo de ser criticado ou atacado. No segundo capítulo do livro, insisti 

num ponto que é fundamental para a melhoria dos recursos humanos. Disse que A 

CORREÇÃO É EFICAZ SE FOR DIRIGIDA PARA AS IDEIAS DA PESSOA. A 

CORREÇÃO TEM POUCO IMPACTO SE FOR LIMITADA PARA CORRIGIR AS 

AÇÕES. Quando nos limitamos em corrigir as ações de uma pessoa, sem sequer 

individuar as ideias erradas que determinaram as ações (como no exemplo do funcionário 

que chega atrasado) A CORREÇÃO PEDIRÁ MUITO MAIS ESFORÇO DE NOSSA 

PARTE E TERÁ EFEITO APENAS SE ESTIVERMOS PRESENTES. 

Se muitas vezes ficar com raiva de meus colaboradores, se usar um tom ou um modo 

hostil ou excessivamente crítico e centrado nas culpas, meus colaboradores nunca irão 

me comunicar as VERDADEIRAS ideias que estão por trás de seus erros ou de seus 

desempenhos abaixo do ideal. Vão dar desculpas, justificativas, terão medo me dizer 

exatamente como estão as coisas. Criarei, assim, uma equipe composta de colaboradores 

que têm desempenho baixo e que vão persistir nos erros. Mas aprofundaremos, depois, o 

conceito no próximo capítulo.  

Se não nos tornarmos pessoas com as quais os colaboradores podem comunicar aquilo 

que pensam, sem ter medo das consequências, não deveremos nos perguntar o porquê de 

não termos realmente liderança, o porquê daquele elemento “negativo” (que há anos 

procuramos mandar embora) pareça capaz de nos incitar contra a maior parte da equipe. 

As pessoas podem se comunicar com ele. Conosco não. Assim, o escutam. 

 

ENTRE UM LÍDER E SEUS COLABORADORES EXISTE UMA RELAÇÃO DE 

ATRAÇÃO RECÍPROCA (AFETO E SIMPATIA) 

Não estou falando de estima. Não estou falando de respeito. Essas duas características 

são importantíssimas, mas não é disso que estou falando. Trata-se de outra coisa: o líder 

se sente emocionalmente atraído pelas pessoas que administram. Os querem bem.  

Alguém poderia contestar que essa característica não tem nada a ver. Não é assim, e não 

digo por que li em um livro de história ou em um livro didático. Digo por que observei 

pessoalmente.  

O que pode criar, de fato, interesse pelas pessoas, o compartilhamento das metas e das 

ambições por parte do líder com seus colaboradores e uma boa comunicação, a não ser 

uma relação de afeto recíproco?  
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Poderíamos dizer que tal característica é fruto de todas as outras características colocadas 

em ação. Se forem adotadas, regularmente, as características anteriores, entre um líder e 

sua equipe se cria uma recíproca atração, uma espécie de magnetismo. Muitas vezes se 

ouve dizer que o líder atrai seus colaboradores, em alguns aspectos “os magnetiza”.  

Essa força magnética, nada mais é do que um sincero afeto e uma “preocupação” positiva. 

Não por acaso, Blanchard afirma que se quiser que as pessoas sejam responsáveis, você 

deve cuidar de suas necessidades.  

Se você cuidar de sua equipe, ela cuidará de você. Será criada uma força magnética que 

fará com que sua equipe não te abandone e te siga também nas empreitadas posteriores.  

Mais uma vez, essa atração magnética não é fruto de seus títulos, não é fruto de sua 

experiência ou de sua competência; não deve dá-la por certa.  

Se quiser atrair os seres humanos, deve se preocupar das necessidades, das carências e 

deve trabalhar nas positividades deles, descobrindo-as, enquanto fazem algo correto. 

Apenas fazendo isso (e cuidando de sua competência) rapidamente você também terá um 

grupo de “irredutíveis” que te seguirá em todo lugar. 

 

SUMÁRIO  

A boa notícia contida neste capítulo é que líder se torna. A liderança não é uma 

característica que se adquire com o nascimento.  

Por mais que algumas biografias oficiais possam nos fazer acreditar no contrário, muitos 

dos líderes da história foram pessoas normais por vários anos suas vidas, até ser criada 

uma situação que tenha exigido que eles dessem um passo adiante e aceitassem o manto 

da liderança, com tudo aquilo que comportava.  

Nesse momento, começaram a trabalhar em si mesmos para desenvolver e manter em 

ação as características das quais falamos.  

No mundo existe uma desesperada necessidade de liderança. Estudando, se exercitando, 

se esforçando para tornar suas, por meio de repetições, as características elencadas nesse 

capítulo, você pode fazer uma tremenda diferença, não apenas para si mesmo, mas, 

também, para as pessoas que são caras para você.  

Seria muito útil para você, nesse momento, pegar uma folha e fazer uma análise de você 

mesmo em relação a cada característica da liderança. Quais são as características nas 

quais você já é forte? Quais são as características que ainda deve desenvolver ou 

melhorar? E, sobretudo, quais são as ações práticas que você deve se empenhar nos 

próximos meses, com o intuito de se desenvolver ainda mais? Apenas identificando as 

ações práticas e os comportamentos que deveria melhorar, obterá uma melhoria no 

desempenho de seus colaboradores.  
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Não permita que as ideias autolimitantes diminuam a verdadeira potência que você pode 

representar para seus amigos e para seus colegas.  

Aceite o “manto do líder” com tudo aquilo que comporta. 

 

APLICAÇÃO PRÁTICA PARA OS GERENTES CORAJOSOS  

 

 

 

 

 

 

 

  

Analise uma a uma as qualidades pessoais dos líderes descritas nesse capítulo e faça 

uma análise de você mesmo.  

Quais são as características que você deveria melhorar?  

Quais são as ações práticas que você fará nas próximas semanas para torná-las cada vez 

mais parte de seu modo de agir? Escreva as reais e verdadeiras ações práticas, 

característica por característica, caso contrário, aquilo que foi lido nesse capítulo 

permanecerá pura teoria. 
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CAPÍTULO 9  

O ESTADO DE ÂNIMO DO GERENTE DETERMINA O ESTADO DE ÂNIMO E 

A PRODUTIVIDADE DE TODOS OS SEUS COLABORADORES 

“Quer você queira quer não, qualquer ação que você faça terá um efeito”. 

Mais de dois mil anos atrás, Aristóteles disse que qualquer causa ou ação tem algum tipo 

de efeito. Aquilo que fazemos determina algumas mudanças no ambiente a nossa volta. 

Às vezes, tais mudanças não são visíveis imediatamente, mas elas, no entanto, acontecem.  

O exemplo chinês de uma gota d'água que, em longo prazo, fura uma rocha, é um exemplo 

fascinante de como uma série de ações constantes, com efeitos tão pequenos ao ponto de 

ser quase invisíveis (a gota d’água sobre a rocha), criam, no fim, um efeito grande e 

visível.  

Funciona do mesmo modo com nossos colaboradores. Qualquer ação positiva ou negativa 

causa efeitos, às vezes pequenos ou mesmo infinitesimal. Quanto mais aquelas ações 

forem recorrentes, mais seus efeitos se manifestam enormemente.  

O fato de que qualquer ação nossa determina um efeito de algum tipo poderia não nos 

agradar, no entanto é uma lei natural. Se eu fizer determinada ação com um colaborador 

(ou não a faço), devo esperar que isso terá efeitos.  

O resultado de determinada ação, realizada constantemente, é que seus efeitos se 

intensificarão até que se materializem visivelmente. 

Neste capítulo analisaremos a relação de causa e efeito que existe entre a reação 

emocional do gerente e a produtividade de seus colaboradores. 

A EMOÇÃO COMO INSTRUMENTO DE REAÇÃO AOS PROBLEMAS  

Observamos que existe um vínculo entre a reação emocional que o gerente possui diante 

dos problemas e o nível de motivação de seus colaboradores.  

No momento em que recebe um problema, cada um de nós tem uma reação emocional 

diferente. Podemos nos irritar, nos tornar lógicos, pensativos, nos preocupar fortemente, 

brincar com o problema, chorar etc. A reação varia muito de pessoa para pessoa.  

Normalmente, a persistência do problema faz com que a nossa reação emocional piore. 

Em outras palavras, se soubermos que um colaborador nosso não realizou uma tarefa que 

lhe confiamos, talvez não reajamos imediatamente de modo negativo, mas lhe 

reexplicamos o que deve fazer, mantendo-nos positivos. Se, porém, acontecer de, apesar 

das explicações anteriores, ele ainda não realizar de acordo com o combinado, então, 

nossa reação normalmente tende a piorar.  

Se eu perguntar para vocês qual é a emoção que utilizam para reagir ou enfrentar um 

baixo desempenho de um colaborador, vocês poderiam me responder que depende. 



138 
 

Depende das circunstâncias, da gravidade do erro, de quantas vezes já cometeu esse erro 

e de suas consequências.  

Devo, então, colocar para vocês a pergunta de modo diferente: em geral, quando vocês 

sabem que um colaborador não fez algo, como vocês reagem? Qual é, em outras palavras, 

a emoção mais recorrente, diante de um desempenho abaixo do ideal?  

Vocês são lógicos? Ficam com raiva? Mantêm o bom humor?  

Não estamos procurando definir quais são as coisas que o gerente deve reagir se irritando, 

e quais deve passar por cima. Estamos apenas procurando entender como vocês reagem, 

na maioria das vezes, diante de um colaborador frustra as expectativas de vocês.  

O estado de ânimo geral e a reação mais recorrente de vocês diante de seus colaboradores 

e dos desempenhos abaixo do ideal têm, de fato, um impacto direto na produtividade e na 

motivação dos homens que administram. Existe, exatamente pela teoria aristotélica, uma 

reação de causa e efeito. 

Boa parte dos gerentes têm ideias erradas em relação aos efeitos que suas reações e seu 

comportamento emocional causam nos colaboradores. Isso é devido ao fato de, tal como 

a gota d’água na rocha, no começo certos efeitos não serem visíveis. Mas, com o passar 

do tempo, é inevitável que se manifestem mais evidentemente. 

PRINCIPAIS COMPORTAMENTOS EMOCIONAIS DESMOTIVANTE DO 

GERENTE  

Sem levar em consideração os casos eventuais de gerentes que exatamente não 

conseguem motivar o pessoal (aqueles gerentes aflitos ou desiludidos com a vida, ou 

evidentemente não interessados no futuro da própria empresa) percebemos que existem 

dois principais comportamentos emocionais que estão presentes nos gerentes que 

desmotivam o pessoal.  

O primeiro que analisaremos é desmotivante apenas em parte; o segundo, ao contrário, é 

decisivamente desmotivante.  

Entendendo-os é possível procurar corrigir sua conduta, ou algumas reações, que tem um 

efeito não ideal nos colaboradores.  

O GERENTE ANTAGONISTA OU EM COMPETIÇÃO  

Antagonismo = rivalidade, oposição. Deriva do grego antagonisma, composto por anti- 

(contra) e agonismos (competição).  

O gerente antagonista, percebendo ou não, vive uma situação emocional particular pela 

qual tende a se considerar em competição com seus colaboradores. Por algum estranho 

mecanismo, ele deve ser melhor do que eles, demonstrar constantemente a própria 

habilidade.  
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O gerente antagonista é um gerente que age, muitas vezes, com carência parcial de 

motivação. Como tal, deve demonstrar regularmente para outras pessoas, e também para 

seus colaboradores, a própria competência ou a própria capacidade.  

Claramente, esse modo de agir vai contra o papel primário do gerente em uma empresa, 

que deve ser aquele de “colocar os colaboradores em condição de demonstrar a própria 

habilidade” (vide capítulo 5). 

Não perde a oportunidade de contar histórias e anedotas que são relacionadas a ele, ou 

algo que tenha feito. Se alguém lhe disser algo, ele focaliza sua comunicação em si 

mesmo, falando de algo que fez, ou então, explica para a outra pessoa qual deveria ser o 

modo correto de pensar ou de agir em determinada situação.  

Esse gerente é desmotivante por que desvia para si toda plena valorização. Raramente 

enfatiza o fato que outra pessoa seja boa.  

É como se o técnico de um grande time continuasse a contar para seus jogadores o quanto 

era bom quando ele era um jogador, ou se gabasse de todos seus sucessos como técnico 

em outros times muito importantes. Seus discursos, por mais que à primeira vista possam 

parecer voltados para corrigir sua equipe, seriam, na verdade, finalizados para ressaltar 

muito mais sua habilidade.  

Se no grupo que administra tivesse que surgir um líder que obtém grandes resultados e 

alguém fizesse com que ele percebesse, tal gerente, em vez de apreciar abertamente seu 

colaborador, contribuindo assim para reforçar sua motivação, tenderá a: 

1) Fazer cair sobre si o mérito do grande desempenho do colaborador (“Ah, claro fui 

eu quem o formou”, “Com as minhas instruções só se pode alcançar grandes 

resultados”. Todos, por brincadeira, dizemos frases do tipo. O problema é que 

com ele é sério).  

2) Se não fosse possível fazer cair sobre si os méritos de seu colaborador, então, em 

alguns aspectos, começará a percebê-lo como um concorrente. Se alguém 

continuar a elogiar seu colaborador, ele não se compadece, mas fica um pouco 

preocupado ou evidencia que a pessoa também tem lacunas.  

Isso não tanto para corrigi-lo, mas para equilibrar a pontuação e demonstrar que quem 

realmente bom é ele e não o seu colaborador. 

Outra característica muito marcada nesse tipo de gerente é o fato de ser difícil mudar as 

ideias de seus colaboradores. Uma vez que “batizou32” um colaborador como “negativo”, 

para ele permanece sempre negativo, não importa tudo aquilo de positivo que o 

colaborador possa em seguida fazer. Do mesmo modo, se “batizar” um colaborador como 

“bom”, o manterá inclusive quando seus desempenhos apresentarem lacunas. Em outras 

palavras, tende a desenvolver filtros pelos quais examina os homens que administra. É 

                                                           
32 Batizar: colocar alguém numa categoria muito mais que em outra. 
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muito difícil fazer com que ele mude essa visão rígida sobre as pessoas. Isso o leva a 

desenvolver apenas de modo parcial o potencial de sua equipe.  

Não escuta realmente seus colaboradores. Quando parece fazê-lo, na verdade já está 

pensando naquilo que deveria dizer para eles. E também nesse caso se aproveita da 

ocasião para ensinar algo para eles. Não estamos criticando o fato que ele queira ensinar, 

mas quando o faz é evidente que tal “ensinamento”, mais uma vez, é voltado para 

evidenciar SUA figura muito mais do que a do colaborador.  

Dificilmente leva realmente em consideração a comunicação de baixo para cima 

(colaboradores contra gerente), mas a ideia de que na empresa a comunicação, mais do 

que qualquer outra coisa, deve fluir de cima para baixo.  

Querendo sempre procurar estar sob os refletores, não consegue fazer com que as pessoas 

abaixo de si cresçam realmente de maneira capacitada e autônoma. Seus colaboradores 

podem suportá-lo por um tempo, mas em longo prazo, quando percebem que eles também 

têm capacidades, se destacam de seu “saber demais” e ele corre o risco de perder a 

dedicação deles.  

Em níveis mais baixos, começa a cair nos comportamentos típicos do “gerente 

contrariado” (que é o segundo tipo de gerente que vamos descrever).  

É, em todo caso, um gerente que possui geralmente uma grande força pessoal. Pode 

colocar em ação finalidades e determinações notáveis. Graças à sua força, em alguns 

momentos, pode obter de sua equipe grandes resultados. Isso faz com que sua 

contribuição empresarial não seja de todo negativa. Aliás, em alguns momentos, sua 

contribuição é muito positiva. 

Graças à sua decisão e às suas ordens, ele pode ser muito bom para tornar produtivas as 

pessoas de níveis médio e baixo. Mas suas dificuldades pessoais surgirão assim que 

deverá começar um projeto de construção de quadros intermediários, ou quando deva 

administrar, ou fazer com que cresçam as pessoas que têm potencialidades mais elevadas.  

Suas carências pessoais lhe causam grandes problemas na construção dos quadros 

intermediários e ao criar pessoas realmente capazes e autônomas que possam à sua volta 

assumir um cargo gerencial.  

Como tal, pode conseguir atuar em posições gerente júnior, quer dizer, empreendedores 

de uma pequena empresa, ou chefe repartição, ou chefe de área. Porém, assim que tiver 

de criar uma linha de gerentes capazes abaixo de si, suas lacunas tenderão a surgir e lhe 

impedirão de fazê-lo realmente.  

Em muitos casos, esse caráter determinado, de combatente, muito orientado para 

demonstrar a própria capacidade, é o caráter presente num empreendedor que decide abrir 

uma empresa. Mesmo partindo com recursos limitados e homens de não muita 

experiência, esse tipo de gerente consegue, mesmo assim, obter produtividade e melhoria 
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em quem administra, graças à sua determinação, à sua teimosia e à sua vontade de 

demonstrar, constantemente, a própria competência.  

Mas, uma vez que começou a empresa, deve perceber que é necessário seu crescimento 

pessoal, que não tem mais necessidade de demonstrar a própria competência, que, agora, 

o novo jogo é aquele de fazer com que as outras pessoas vençam. Deve, assim, “trocar a 

marcha”, adotando um estilo mais motivante com seus colaboradores, com a penalidade 

de se encontrar atolado numa estrutura de gerentes intermediários que não conseguem 

alçar voo.  

Os gerentes que não conseguem efetuar essa mudança de marcha, quanto mais expandir 

suas empresas, mais tendem a engrandecer os problemas de uma estrutura intermediária 

instável, terminam no sobrecarregamento e, em longo prazo, começaram a colocar em 

ação as características emocionais daquilo que chamamos de gerente contrariado, quer 

dizer, o gerente fortemente desmotivante. 

O GERENTE CONTRARIADO  

Vimos 25% dos gerentes pertence a essa segunda categoria.  

Esse tipo de gerente é quase sempre contrariado por algo que não foi feito bem. Isso pode 

se manifestar de vários modos, mas podemos afirmar com segurança que nele está quase 

sempre presente certa dose de incômodo por alguém que não tenha feito algo ou por algo 

que foi mal feito. 

Tal gerente poderia se sentir um pouco irritado com o desempenho de alguém, muito 

irritado, ou extremamente irritado (como quando fica com raiva de alguém), ou então, 

muita irritação contida (como no caso do ressentimento ou do rancor). Assim, as 

características que descreveremos aqui em seguida podem ter maior ou menor intensidade 

(mas são, de todo modo, desmotivantes).  

Geralmente, lida com sua equipe com tom acusador e abertamente crítico. Também 

quando seus colaboradores fizeram algo bem, tem muita dificuldade de exprimir sua plena 

valorização, porque sua visão tende a ser “ofuscada” por “outras coisas não foram bem 

feitas”. Ou então, considera que quando bem feito não merece elogio, uma vez que o 

colaborador “fez apenas o seu dever”.  

É mais propenso a pegar as pessoas fazendo coisas erradas do que andando pela empresa 

para elogiá-las, quando fazem algo bem feito. Tende a ser descrente em relação aos seus 

colaboradores e essa descrença, em casos mais extremos, cai na suspeita.  

Se for colocado diante de lados positivos e negativos de um colaborador, inevitavelmente 

tende a notar muito mais aqueles negativos, e não consegue desviar facilmente a própria 

atenção de tais aspectos. Nos casos extremos, esses o preocupam fortemente.  
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Na maioria das vezes, tal gerente se lamentará com seus colaboradores pela falta de 

responsabilidade por parte deles e os incitará de modo crítico a serem mais precisos, mais 

atentos, onde evitar “todos aqueles erros que cometem”.  

Quando encontra um superior, esse gerente falará longamente sobre temas como ordem 

e disciplina, de ações que devem ser tomadas para disciplinar as pessoas, para corrigir a 

falta de responsabilidade ou suas condutas.  

Em geral, seus discursos contêm numerosos comentários críticos em relação às outras 

pessoas, sendo elas os colaboradores que não estão à altura, os colaboradores que remam 

contra, os colaboradores que não funcionam como deveriam, ou seus iguais que lhe 

causam problemas.  

Inicialmente, alguém poderia dar uma opinião muito positiva sobre ele, uma vez que, à 

primeira vista, parece decidido, resolvido e apto para identificar e resolver problemas. 

Não por acaso, esse gerente é o artífice primário da desmotivação e da falta de iniciativa 

contra a qual ele afirma combater.  

Vários casos, e provas em campo, nos demonstraram que, quando essa for a principal 

reação emocional do gerente diante de seus colaboradores, surgem as seguintes 

consequências:  

1. Os colaboradores “correm” mais por medo do que por motivação;  

2. Seus colaboradores se tornam meros executores e lhes falta iniciativa;  

3. Sua equipe comete muitos pequenos erros.  

Se o gerente agir muitas vezes de modo hostil ou acusativo ou fica com raiva, as pessoas 

começarão a fazer as coisas com medo. Medo do acesso de raiva, ou da crítica se não 

fizerem bem o trabalho. Isso causa dois efeitos bem precisos.  

O primeiro é que os colaboradores, estando temerosos e preocupados pela reação negativa 

por parte do gerente deles, tendem a desenvolver ansiedade. E o que faz, normalmente, a 

pessoa ansiosa ou medrosa? Comete erros!  

Vários testes mostraram, de fato, que a pessoa ansiosa ou agitada tem maiores 

dificuldades de concentração, muitas vezes é distraída, comete erros e, talvez, pela lei de 

Murphy33, tende a cometer aqueles mesmos erros que fazem quando estão com medo. 

Em segundo lugar, o colaborador que é repreendido com frequência por seu superior 

desenvolve um comportamento mental segundo o qual se “espera as ordens” muito mais 

do que colocar em ação a própria iniciativa. Nas vezes em que e as coisas não deram certo 

foi, de fato, repreendido e criticado.  

                                                           
33 Leis de Murphy: leis pessimistas segundo as quais se algo puder dar errado, tenha certeza que dará errado. Por exemplo: se quando 
a estrada tiver congestionada e sua faixa não se move, se trocar de faixa, a que você foi pára e aquela em que estava começa a fluir. 

Foram escritas em modo humorístico, mas ressaltam que, quando você é pessimista, suas previsões parecem ter o poder de se 

materializarem. 
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Não por acaso, um personagem do calibre de Bill Gates afirma: “o modo em que uma 

empresa enfrenta os erros mostra o quanto aquela empresa saberá fazer surgir as melhores 

ideias, os melhores talentos de suas pessoas e com quanta eficiência enfrentará a 

mudança. Quando os colaboradores sabem que os erros não trarão punição, se cria uma 

atmosfera na qual as pessoas estão dispostas colocar para fora ideias e sugerir mudanças. 

Isso é importante para o sucesso, em longo prazo, de uma empresa”.  

Tom Peters, o célebre consultor americano, que por anos desenvolveu pesquisas sobre as 

empresas mais inovadoras e de maior sucesso, chegou a dizer que “ampla tolerância ao 

insucesso é uma característica fundamental do ambiente positivo e inovador, e orientado 

para o sucesso. A tolerância ao fiasco é um elemento peculiar da cultura das empresas de 

sucesso”.  

Os colaboradores não devem ser criticados, atacados ou responsabilizados pelos erros, 

mas devem ser corrigidos de modo positivo e motivante, apreciando aquilo que tentaram 

fazer, caso contrário se reduzirá a iniciativa das pessoas que administra.  

Enquanto gerente contrariado continua a se lamentar pela falta de iniciativa e de 

responsabilidade de seus colaboradores, não percebe que SEU COMPORTAMENTO 

EMOCIONAL E SEU CARÁTER SÃO OS PRIMEIROS RESPONSÁVEIS PELA 

FALTA DE INICIATIVA QUE ELE PROCURA RESOLVER.  

Os colaboradores administrados por esse tipo de gerente têm, geralmente, medo do chefe. 

Isso faz com que ele não apenas perca uma importante característica da liderança, mas, 

sobretudo, FAZ COM QUE ELE NÃO CONSIGA MAIS A TER ACESSO ÀS 

VERDADEIRAS IDEIAS DAS PESSOAS QUE ADMINISTRA. 

Quando aparecer um erro, de fato, o colaborador terá medo de suas reações. E quando lhe 

perguntassem as razões do erro, o colaborador iria responder, utilizando desculpas ou 

meias mentiras, omitindo as verdadeiras razões de seu comportamento (TEM MEDO 

QUE, DIZENDO AS COISAS COMO ESTÃO, SERÁ REPREENDIDO). Isso faz com 

que os colaboradores desse gerente persistam nos próprios erros.  

Mas tentem imaginar um gerente desse tipo que vai até um vendedor seu, que não está 

vendendo há um tempo e lhe dá um chacoalho, atacando e lhe pedindo prestações sobre 

seu baixo desempenho. O que esse vendedor vai fazer? Comunicar para ele suas 

verdadeiras ideias, as ideias que estão por trás de suas não ações? NÃO SENHORES. 

ELE LHE DARÁ DESCULPAS: “Não, sabe, um concorrente tinha preços mais baixos”, 

“É a produção que não entrega direito e os clientes estão insatisfeitos”. Nunca dirá as 

verdadeiras razões, o fato que ele pensava que fosse melhor... E, assim, será impossível 

corrigi-lo.  

Quando o comportamento contrariado desse gerente se torna muito intenso, ele se revela 

um verdadeiro e real estrago para a empresa. Esse é o gerente que, muitas vezes, é 

colérico, que explode, que grita, que tende a descobrir e evidenciar quase sempre e 

unicamente os defeitos.  
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Sob a orientação de tal gerente, as pessoas se tornarão apenas executoras (têm muito medo 

das punições para colocar em ação iniciativas) e começarão a piorar drasticamente.  

Dois são os possíveis bloqueios de uma pessoa de qualidade média orientada por um 

gerente desse tipo:  

a) Se tornar insegura e perder confiança em si mesma. E isso comporta o fato que 

essa pessoa cometa erros estúpidos, que piore e tenha desempenhos inadequados. 

b) Ir embora.  

De fato, outro fenômeno fantástico que se manifesta com esse tipo de gerente é o 

TURNOVER DAS PESSOAS POSITIVAS. Quem permanece trabalhando nas 

dependências de um gerente que está sempre nervoso ou sempre desconfiado? 

Com certeza, não quem percebe ter qualidades! Com um gerente que fica nervoso 

muitas vezes, permanecem apenas as pessoas que pensam “É verdade, ele se 

comporta mal, me trata como um nada, mas eu não sei se conseguirei encontrar 

outro emprego. É melhor que fique com esse...”. Assim, quem permanece são as 

pessoas frágeis ou que têm muitas lacunas! Se uma pessoa tiver a mínima 

consciência das próprias qualidades, não permanece trabalhando com um gerente 

que tenha esse tipo respostas emocionais.  

As pessoas sob esse gerente, assim, ou perdem confiança em si mesmas, se tornado, com 

isso, menos produtivas e incapazes, ou então, vão embora. Em outras palavras, estamos 

dizendo que sob o gerente que age muitas vezes com raiva, se cria uma empresa de 

PERDEDORES!  

O gerente contrariado é uma capa que estrangula sua empresa e sua equipe.  

Percebemos, assim, que, se nos parece que na empresa falte iniciativa, se nos parece que 

a maior parte de nossos colaboradores é incompetente ou não responsável, O 

PROBLEMA NÃO ESTÁ NAS PESSOAS, MAS, NA MAIOR PARTE DOS CASOS, 

ESTÁ NO SISTEMA E NO COMPORTAMENTO EMOCIONAL QUE UTILIZAMOS 

PARA ADMINISTRÁ-LAS.  

 

O ESTADO DE ÂNIMO DE NOSSOS COLABORADORES É UM FATOR QUE 

INFLUENCIA DE MODO DIRETO A PRODUTIVIDADE DELES. 

Vários testes, inclusive muito mais respeitáveis do que esse, afirmam que um estado de 

ânimo positivo, alegre e entusiasta, tem GRANDE impacto na produtividade individual. 

Não são apenas os gerentes como Bill Gates que afirmam que para se obter produtividade, 

responsabilidade e inovação, é necessário um ambiente positivo, recarregado e com 

grande tolerância para erros e insucessos. Tal ponto de vista é parte integrante da filosofia 

de qualquer empresa de extremo sucesso.  

Não incomodaremos vocês, assim, mostrando as centenas de casos em que isso foi 

demonstrado. Vamos nos limitar apenas na definição de ambos os tipos de gerentes, seja 
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do gerente contrariado seja do gerente antagonista, dois gerentes inaptos para administrar 

os recursos humanos no século XXI.  

Dissemos que o caráter “antagonista” do gerente pode ser bom nas fases iniciais de uma 

empresa. Mas assim que a empresa começar a necessitar de uma estrutura um pouco mais 

que rudimentar, os limites de tal comportamento estarão fortemente na ribalda. Sua 

tendência de ressaltar si mesmo muito mais do que seus colaboradores constitui, de fato, 

um freio para o desenvolvimento das pessoas que administra.  

O gerente “contrariado”, ao contrário, é em muitos casos o ponto de partida para um 

gerente “antagonista” que procura de toda maneira expandir sua empresa, sem antes 

colocar em discussão algumas de suas características e sem aprender a ser realmente 

motivante.  

O que deve fazer, assim, um gerente que se reconhece em uma dessas duas categorias, ou 

um gerente que queira desenvolver um estilo de gestão mais motivante? 

Deve perceber que o próprio entusiasmo, a própria alegria e o próprio bom humor 

constituem, talvez, o bem instrumental mais importante de sua empresa. Estudando as 

empresas que têm mais sucesso na gestão pessoal, percebemos que nelas o gerente age, 

na maior parte do tempo, com um comportamento emocional de positividade diante da 

vida e, sobretudo, diante de seus colaboradores.  

Isso, à primeira vista, poderia parecer impossível para o gerente contrariado, mas se 

obtém muito mais de um colaborador se brincarmos com ele em relação aos seus erros do 

que com centenas de cartas de advertências ou discursos repletos de advertências para a 

responsabilidade. Um grama de alegria é muito mais eficaz do que uma tonelada de 

disciplina. 

Descobrimos que em várias empresas, onde a produtividade per capita é muito elevada, 

o gerente que tem um comportamento auto-irônico, um estilo alegre e pouco sério na 

administração dos problemas. Por exemplo, na lista telefônica estão os apelidos dos 

principais dirigentes em vez de seus verdadeiros nomes. Não “Senhor Rossi, Diretor 

Geral”, mas “MALINHA” (diminutivo de chato), ou então, “Bulldog”. Ou ainda, existe 

a empresa que, com a apresentação da classificação mensal dos vendedores, premeia 

inclusive o último classificado, dando-lhe um frango (real e verdadeiro), pois “por ter 

feito uma cifra tão baixa naquele mês, ele realmente deve ter sido um ‘frango’; o vendedor 

deve subir no palco e explicar o que aconteceu por ter sido assim tão fraco naquele mês”. 

E tudo isso com tons muito brincalhões e com grande alegria.  

Nessas empresas, por mais que possa parecer blasfêmia em relação aos estilos de 

administrações conservadoras e militarescas ainda hoje em voga em várias empresas, se 

brinca, se desdramatiza os problemas, se mantém o moral elevado. E esse comportamento 

positivo está presente, sobretudo nos gerentes.  

Não por acaso que em uma empresa como a Microsoft acontece, como conta Sue 

Boeschen, episódios como esse: “Não muito tempo atrás criamos, no escritório de um 
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colega nosso, um canteiro de flores com todo o sistema de irrigação e ceifeira. Isso não 

seria tolerado na maior parte das empresas, até porque pegamos aquilo que precisávamos 

do depósito do jardineiro. Coisas desse tipo acontecem com frequência na Microsoft. Não 

que a empresa promova um comportamento, violando regras, mas nela está presente um 

senso de diversão e de brincadeira que realmente equilibra a intensidade do trabalho”.  

Ou então, existe a empresa, onde, no final do ano, o gerente “never call34” é premiado por 

seus colaboradores, que seria o gerente com o qual é mais fácil se comunicar.  

Em suma, existe um comportamento aberto, brincalhão, que muitas vezes se equilibra a 

grande intensidade e os grandes desafios que a empresa encontra todos os dias para 

enfrentar. 

Se você for um gerente antagonista, com certeza o fato de se fazer brincadeira com você, 

ou com o trabalho que deveria fazer, te incomoda. Se for um gerente contrariado, ao ver 

seus colaboradores que riem e brincam faz com que você fique com raiva, porque pensa 

que estão perdendo tempo. Saiba, porém, que essa “não seriedade” representa, talvez, um 

dos elementos mais importantes para o sucesso de sua equipe. 

Digamos chega ao estilo militaresco, totalmente quadrado e sério das empresas do século 

XXI.  

Em sua série de livros para reinventar o trabalho, Tom Peters afirma que “É necessário 

desesperadamente alguém com um grande senso de humor para inspirar as coisas e as 

pessoas, e para romper a tensão que se é criada em qualquer empresa difícil”. Peters 

realmente chega a afirmar que é preciso uma espécie de palhaço, alguém que utiliza 

constantemente o humorismo e mantenha elevado o estado de ânimo das pessoas!!!  

Não quero chegar ao ponto de te dizer que deve chamar um comediante para tornar 

produtivos seus colaboradores. Seria excessivo. Quero, porém, te dizer veemente que seu 

estado de ânimo positivo, recarregado e alegre serve de estímulo e de catalisador para o 

crescimento de toda a empresa.  

Seu estado de ânimo alegre e seu humor positivo, o seu “não levar muito a sério” constitui 

O BEM MAIS IMPORTANTE DE TODA A EMPRESA.  

Proteja e preserve esse bem instrumental tão importante. Se você perder o bom humor e 

se tornar um gerente contrariado, poderá ter todos os maquinários ou os recursos 

financeiros que quiser, mas sua empresa não conseguirá se desfrutar deles, porque sua 

equipe será sempre “reservada”.  

Se entre seus vinte homens existir um que você realmente não consiga suportar, ou que 

todas as vezes que ele fala tem o poder de fazer com que você perca a paciência, então, 

mande-o embora, ou então o coloque num departamento onde não será muito necessário 

                                                           
34 Never call: significa, literalmente, “nunca chamar”. 
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falar com ele. Para sua equipe é mais importante sua positividade do que a requalificação 

deste último.  

As ações e o estado de ânimo que você tem diante de seus colaboradores TÊM 

consequências. Talvez, em alguns casos, sejam minúsculas, não se transformam 

imediatamente em efeitos aparentes. Mas lembre-se que muitos gerentes contrariados ou 

antagonistas, por força de pequenos efeitos, criaram empresas de perdedores. 

UM GRAMA DE ALEGRIA OBTÉM MAIS DAS PESSOAS DO QUE UMA 

TONELADA DE CRÍTICAS E DISCURSOS SÉRIOS. 
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CAPÍTULO 10  

DESENVOLVER O POTENCIAL DE SEUS COLABORADORES  

“Trate as pessoas como elas são e elas assim permanecerão. Trate-as como deveriam 

ser e elas assim se tornarão”. 

Goethe  

Ao longo de nossas pesquisas, percebemos que alguns gerentes eram melhores do que 

outros para fazer com que as pessoas que lhes eram confiadas crescerem.  

Quando confiamos um novo colaborador ao “gerente contrariado”, após algum tempo, 

notávamos, inevitavelmente, que os defeitos e as lacunas daquele colaborador tinham 

aumentado. O novo colaborador começava a se ressentir do estilo de administração que 

aumentava e desenvolvia suas lacunas.  

No caso do “gerente antagonista” notávamos, ao contrário, apesar de ele ser muito bom 

ao administrar e fazer com que as pessoas de perfil médio-baixo crescessem, quando elas 

chegavam num certo nível, ele não era mais capaz de desenvolver nelas outros potenciais.  

Existiam, ao contrário, alguns gerentes que, na maior parte dos casos, obtinham forte 

melhoria nas pessoas que administravam. Esses gerentes, não apenas eram capazes de 

tornar as pessoas de nível médio-baixo produtivas (assim como o gerente antagonista), 

mas eram também capazes de desenvolver nas pessoas as características necessárias para 

que pudessem almejar uma posição gerencial.  

Estudando estes últimos, foi possível isolar algumas características que acumulavam. 

Chamou-nos a atenção, em particular, o fato de que essas características não estavam 

presentes apenas no gerente de sucesso, mas estavam presentes, também, nos bons 

mentores35 e nas pessoas que, em âmbito social, pareciam ter o dom de poder desenvolver 

as qualidades dos outros. 

ENFRENTAR OS ERROS DOS COLABORADORES COM UMA EMOÇÃO 

POSITIVA E NÃO COM UMA EMOÇÃO NEGATIVA  

Percebemos que os melhores gerentes enfrentam o erro ou a falta de desempenho de seu 

colaborador com uma emoção de forte interesse. O que entendemos por “uma emoção de 

forte interesse”?  

O forte interesse é aquela emoção que sentimos quando existe algo que nos torna curiosos 

e que queremos conhecer mais profundamente, quando somos atraídos por algo. Por 

exemplo, quando lemos um bom livro ficamos curiosos por saber como vai terminar. 

Queremos seguir adiante. Ou então, quando sentimos uma emoção de forte interesse, 

quando conhecemos uma pessoa nova que nos agrada.  

                                                           
35 Mentores: conselheiros confiáveis, orientadores sábios, pessoas que são capazes de ensinar com eficiência alguém. 
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É necessário diferenciar entre forte interesse e suspeita ou desconfiança. Existem 

momentos nos quais estamos interessados por uma pessoa que tenha feito determinada 

coisa, porque “queremos entender quais são suas culpas e colocá-las em evidência” ou 

porque “suspeitamos que exista algo por baixo ou querem nos enrolar”. Nesses casos, a 

emoção que experimentamos não é o forte interesse, mas é a suspeita ou a desconfiança. 

A suspeita ou a desconfiança fazem com que a pessoa que temos diante de nós se feche 

ou se coloque na defensiva. O forte interesse, ao contrário, faz com que ela se abra.  

Dizendo que o gerente deve agir com uma emoção de forte interesse, entendemos que 

quando o colaborador errou, ou diante da notícia de um desempenho ruim, o gerente não 

experimenta uma emoção de cólera, ou de raiva, ou de ressentimento, mas experimenta 

uma emoção que o leve a ser curioso, a conhecer algo a mais, a ser atraído por aquilo que 

aconteceu, SEM SER, DE JEITO NENHUM, ACUSATIVO OU CRÍTICO. É, em outras 

palavras, um comportamento neutro que não leva nosso colaborador a se fechar ou, pior 

ainda, a reduzir sua iniciativa. 

Com isso, não queremos dizer que o erro deva agradar o gerente e que eles devam ser 

contidos em relação àquilo aconteceu. Queremos dizer que O GERENTE DEVE SE 

EMPENHAR PARA EXPERIMENTAR UMA EMOÇÃO QUE NÃO COLOQUE O 

COLABORADOR NA DEFENSIVA ou não cause aqueles efeitos invisíveis que, em 

longo prazo, levariam este último para um estado de ânimo tal a tornar o problema ainda 

maior.  

Se o gerente, que se empenha dessa maneira, souber que um colaborador seu cometeu um 

erro, que causou para empresa uma perda 6 mil Reais, SUA EMOÇÃO É AQUELA DE 

FORTE INTERESSE!!! Não de cólera, não de raiva, não acusativa. É, simplesmente, 

fortemente interessado, quer entender de modo positivo o que aconteceu e do por que ter 

acontecido. “O que aconteceu? Diga-me! Não se preocupe, me explique o que aconteceu”. 

Faz essa pergunta, ou outras perguntas, mantendo (inclusive no nível de comunicação não 

verbal) um comportamento não acusativo e comunicando para seu colaborador que não 

existirão punições, ou ataques, ou críticas após suas respostas.  

Só dessa maneira conseguirá compreender as reais ideias que estão por trás dos erros 

daquela pessoa e corrigi-la.  

Isso não quer dizer que não lhe desagrade a perda imediata da empresa, mas qual é o seu 

trabalho? Aquele de impedir que essa perda se repita! Se, por um acaso, utilizasse uma 

emoção hostil ou crítica, o colaborador procuraria se proteger, fornecendo-lhe desculpas 

e, por consequência, o gerente nunca iria entender suas verdadeiras ideias.  

O gerente que, diante do erro ou da falta de desempenho do colaborador, age com essa 

emoção é muito mais eficaz ao fazer com que os erros não se repitam. O gerente 

desconfiado ou acusativo, ao contrário, obtém apenas que seu colaborador se feche e 

persista no erro e, por muito tempo, determina uma redução de seu espírito de iniciativa 

e de sua orientação para a inovação. 
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ORIENTAÇÃO PARA OUVIR  

O gerente eficaz ao fazer com que as pessoas cresçam, ouve e é interessado naquilo que 

seus colaboradores têm a dizer. Isso não significa que aceite todas suas ideias. Mas os 

estimula a comunicá-las, as aprecia. Não se sente como a única pessoa na empresa que 

possa ter ideias.  

Um dos melhores exemplos de gerente orientado para ouvir é, provavelmente, o ex-

presidente da Dana, Rene Mc Pherson. A Dana, mesmo sendo uma sociedade que age 

com um produto que poderíamos definir como velho, sob a orientação de Mc Pherson, se 

tornou a empresa número 2 na classificação de Fortune 500 por aquilo que diz respeito 

ao retorno do capital investido. Segundo Mc Pherson, “a comunicação cara a cara é o 

instrumento mais eficaz para obter que a pessoa se interesse pelo trabalho, para manter a 

credibilidade e para gerar entusiasmo” (tratado em uma declaração de princípios). Além 

disso, Mc Pherson afirma com veemência que em qualquer trabalho, o verdadeiro 

especialista é a pessoa que o desenvolve, é para ele que devemos perguntar se quisermos 

obter uma melhoria na produtividade ou na rentabilidade: “Quando estou nos 2 metros 

quadrados, onde o funcionário que opera uma máquina desenvolve seu trabalho, a melhor 

coisa que eu posso fazer é ouvir”.  

Segundo Mc Pherson, o sistema para permanecer atualizado é aquele de “não parar de 

viajar e não parar de ouvir. É necessário continuamente perguntar para as pessoas aquilo 

que pensam”.  

Com certeza, todos conheceram gerentes de pequenas e médias empresas que tinham esse 

ponto de vista. Aquilo que surpreende em Mc Pherson é que continua a ter e a utilizar tal 

ponto de vista, mesmo administrando uma empresa com um volume de negócios superior 

aos 3 bilhões de dólares! 

NÃO RETRANSMITA CRÍTICAS E NOTÍCIAS NEGATIVAS PARA SEUS 

COLABORADORES A MENOS QUE SEJAM FUNDAMENTAIS  

Todos os dias, cada um de nós recebe numerosas notícias em relação aos nossos 

colaboradores. Uma parte só notícias positivas, outra parte negativas.  

Percebemos que o gerente medíocre que faz com que circule, mais do que outra coisa, as 

notícias negativas que recebe em relação aos seus colaboradores, sem fazer o mesmo com 

as notícias positivas, enquanto o bom gerente faz o contrário.  

Tentem, por um momento, colocarem-se na seguinte situação: eu tive uma reunião com 

um filho de vocês. Nos últimos meses vocês estão realmente ocupados para passar mais 

tempo com ele e, para fazê-lo, muitas vezes subtraíram tempo de atividades importantes 

da empresa de vocês.  

Ao longo da reunião, o filho de vocês me disse que está muito satisfeito com aquilo que 

estão fazendo por ele, que são pessoas fantásticas e que os admira muito, mas continua 

me dizendo, também, que não entende o porquê da obstinação de levarem trabalho para 
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casa. Isso não o preocupa muito, seu estado de ânimo é positivo e aprecia todas as coisas 

positivas que estão fazendo.  

Agora imaginem que eu diga para vocês aquilo que surgiu na reunião e, ao fazê-lo, eu 

informe apenas as notícias negativas. “Senhora Rossi - digo para vocês - seu filho está se 

lamentando do fato de que o senhor leva sempre muito trabalho para casa”.  

Como vocês se sentiriam? Frustrados. Aflitos. Abatidos. Pensavam que estavam fazendo 

algo de positivo, mas eis que chega um feedback36 negativo. Na pior das hipóteses, vocês 

se sentem embaraçados.  

Agora levemos esse exemplo para a empresa. Imaginemos, por um instante, que eu seja 

um gerente medíocre. Falo com o cliente sobre um colaborador meu que está fornecendo 

serviços de gestão de recursos humanos para sua empresa. Diz-me “Olha, Franco é bom, 

fez um excelente trabalho, porém na última vez chegou um pouco atrasado”. Na prática 

o que está me dizendo o cliente? Que Franco está fazendo um bom trabalho e que houve 

uma vez que ele chegou atrasado. 

Eu, como um gerente medíocre, o que vou dizer para Franco? “Franco, preste atenção 

porque os clientes estão se lamentando de seus atrasos; procure, se possível, prestar 

atenção”.  

Estou dizendo para Franco algo que o fará ficar mal. Estava convencido (como também 

estava convencido o cliente) de ter feito um bom trabalho. Mas, agora, eu o deprimo, 

porque parando a notícia positiva e fazendo prosseguir aquela negativa, o levou a pensar 

de não ser apreciado pelo cliente.  

Se, ao contrário, eu fosse um bom gerente, o que faria na mesma situação? Iria falar com 

Franco para dizer-lhe: “Franco, devo te parabenizar. Sabe que o cliente XY me disse que 

você fez um bom trabalho”. Em outras palavras, a menos que seja fundamental, não levo 

sequer a notícia negativa. Nosso trabalho não é aquele deprimir os colaboradores, mas, 

ao contrário, é aquele de levar o estado de ânimo para um nível onde obterão grandes 

resultados.  

Para fazê-lo, devemos nos esforçar, o quanto possível, para não transmitir para eles as 

notícias ou os comentários negativos e, ao contrário, fazer chegar muitas notícias 

positivas.  

Provavelmente, se motivar Franco retransmitindo para ele a satisfação do cliente, seu 

estado de ânimo reforçado poderá automaticamente levá-lo a procurar ser ainda mais 

pontual.  

Nunca vi o potencial de ninguém surgir e se reforçar apenas graças às notícias negativas. 

Claro, de vez em quando um feedback negativo ajuda a se melhorar, é estímulo, mas se 

aquilo que se recebe de seu ambiente são, principalmente, feedbacks negativos, então se 

                                                           
36 Feedback: [na gestão e no marketing] informações de retorno. [Em informática] sinais de retorno que permitem individualizar e 

corrigir eventuais erros. (do inglês [to] feed, “alimentar” + back, “de volta”. 
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quebra. Nunca vi um time de futebol perder seis partidas na sequência e, depois, naquele 

ano, recuperar e vencer o campeonato. Vi muitos que, depois de ter perdido seis partidas 

na sequência, continuaram a perder e retrocederam para a série B.  

Procuremos, assim, transmitir para nossos colaboradores TAMBÉM AS NOTÍCIAS 

POSITIVAS. Se encontrarmos um cliente que nos diz “Parabéns, Rossi. Falei com a sua 

recepcionista. Ela é muito profissional”, quando voltamos para a empresa A PRIMEIRA 

COISA QUE DEVEMOS FAZER É DIZER PARA ELA! 

E se, de vez em quando, recebermos uma notícia negativa insignificante, podemos 

também nos esquecer de comunicá-la.  

Agindo do modo oposto (recordando-se a todo o custo de transferir a negativa e 

esquecendo-se da positiva) teremos um impacto devassante em nossa equipe. 

O BOM GERENTE NÃO PROCURA GANHAR O APOIO DE SUA EQUIPE 

COM CRÍTICAS OU AMEAÇA. SE GANHA POR MEIO DE SEU ENTUSIASMO 

E DE SUA CAPACIDADE DE “VENDER AS VANTAGENS”.  

O gerente contrariado, e às vezes também o gerente antagonista, faz com que o 

colaborador entenda que se não fizer bem seu trabalho ou não concluir no prazo 

estabelecido, se não der uma virada em seus desempenhos, existirão para ele 

consequências ruins.  

Nas reuniões com os Chefes de Área: “Quero lembrar para as pessoas que estão abaixo 

do orçamento que, quem não cumprir as metas orçamentárias até o final do ano, não sairá 

impune. Haverá consequências...”. Pensa que tal frase estimulará os colaboradores a 

serem mais produtivos. É verdade que, dita uma vez e seguida por uma boa dose de 

incentivo e conselhos práticos, no decorrer das semanas e dos meses sucessivos, poderia 

dar uma chacoalhada positiva no ambiente. Mas, por si só e sem ajuda subsequente e 

encorajamento, ou pior ainda, se for repetida regularmente, não fará nada, além de 

deprimir o entusiasmo da equipe e torná-la menos eficaz. 

Às vezes, alguns gerentes pensam erroneamente que, mandando uma bela carta de 

advertência terão resolvido o problema sobre a motivação de um colaborador que comete 

erros. Nada mais errado. É verdade, apenas com a carta de advertência o colaborador 

recebe uma chacoalhada e por alguns dias faz um pouco a mais daquilo que fazia antes; 

porém, ao longo de duas semanas, no máximo, volta a piorar, aliás, sua piora se torna 

ainda mais intensa.  

Nosso trabalho com o colaborador não é aquele de preocupá-lo, de usar a ameaça, de 

punição ou de providências no caso de não trabalhar bem. Dissemos, anteriormente, que 

todos esses comportamentos contribuem apenas para tornar a pessoa mais agitada, mais 

distraída, mais levada a cometer erros. Nosso trabalho consiste, ao contrário, de iluminá-

lo, recarregá-lo, fazer com que ele veja as grandes vantagens que existem quando ele age 

melhor. 
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Na Hewlett Packard, segundo uma filosofia que surge com os fundadores da empresa, “a 

organização deve ter objetivos e liderança que gerem entusiasmo em todos os níveis. As 

pessoas que desenvolvem cargos gerenciais importantes não apenas devem ser pessoas 

entusiastas, mas devem ser selecionadas de acordo com sua aptidão para gerar entusiasmo 

em seus colaboradores”.  

O bom gerente usa a razão e o entusiasmo para fazer com que seus colaboradores 

entendam o porquê do projeto ser importante e de ser executado rapidamente.  

O gerente medíocre usa a cólera, a raiva, o deixa perceber que “se isso não for feito 

rapidamente, você terá problemas”.  

É uma diferença substancial. Com o raciocínio e sua carga positiva, o bom gerente eleva 

os colaboradores para um estado de ânimo que os tornará mais produtivos. O gerente 

medíocre procura colocar seus colaboradores no medo de medidas disciplinares, porque 

possuem a ideia, em parte correta, que uma pessoa com medo ou temerosa não discute as 

ordens. O problema é que, uma pessoa com medo e temerosa é, também, pouco produtiva, 

tem pouca iniciativa e, em geral, fornece desempenhos fracos.  

“Walt Disney sabia que você não poderia ter um supervisor na sala de trás gritando com 

você e, logo após, receber um cliente com um grande sorriso nos lábios”.  

Sharon Hardwood, gerente da Disney University  

 

O BOM GERENTE TRABALHA NOS LADOS POSITIVOS DE SEUS 

COLABORADORES. O GERENTE MEDÍOCRE, AO CONTRÁRIO, TENDE A 

SE CONCENTRAR EM SEUS LADOS NEGATIVOS.  

E aqui chegamos a outro ponto fundamental na gestão e na melhoria dos recursos 

humanos. Apesar de se colocar no final do livro, quase no último capítulo, essa seção 

contém uma das mensagens talvez mais importantes, junto com o conceito de causa e 

efeito.  

Cada pessoa, eu e você incluídos, possui tanto lados positivos quanto negativos. 

Praticamente ninguém, salvo talvez Hannibal Lecter, do célebre filme “O silêncio dos 

inocentes”, possui apenas lados negativos. 

Do mesmo modo, apesar de alguns políticos se proferirem perfeitos e sem manchas, 

ninguém tem apenas lados positivos. Cada um de nós tem, também, alguma área de 

fragilidade.  

Um colaborador meu, por exemplo, poderia ter três lados negativos e dois lados positivos. 

Sei que não é o ideal, mas digamos que isso foi o máximo que meus selecionadores 

conseguiram encontrar no mercado (em outras palavras, é aquilo que há):  

(figura: colaborador/ lados negativos/ lados positivos)  
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Este é um funcionário que, por vezes, comete erros e, outras vezes, faz bem as coisas. 

Como faço para administrar esse colaborador? Como faço para corrigi-lo sem desmotivá-

lo?  

Para saber com intervir corretamente, devo conhecer uma lei fundamental no 

desenvolvimento dos recursos humanos. Essa é, talvez, a lei mais ignorada na gestão de 

pessoas e as consequências da falta de sua aplicação, por parte dos gerentes, têm um efeito 

devastador nas pessoas que administram:  

1) Trabalhando nos lados negativos de alguém, os lados positivos diminuirão; 

2) Trabalhando nos lados positivos de alguém, os lados negativos diminuirão.  

Assim, no caso hipotético do meu colaborador que tem três lados negativos e dois lados 

positivos, se eu me concentrar na correção de seus lados negativos, vou me encontrar, 

depois de um tempo que ajo desse modo, com uma cena desse tipo:  

(figura: Colaborador/ lados negativos/ lados positivos)  

Estando concentrado na correção de seus lados negativos, agora um lado positivo seu 

desapareceu (e logo vai terminar na lista dos lados negativos).  

Se eu, ao contrário, com o mesmo colaborador, me concentrar nos lados positivos, naquilo 

que o colaborador está fazendo bem, seus lados negativos, aos poucos, vão desaparecer 

e, assim, se criaria uma situação deste tipo:  

(figura: Colaborador/ lados negativos/ lados positivos) 

O lado negativo desapareceu (e logo terminará entre os lados positivos).  

Para demonstrar como essa ei funciona na prática, vamos imaginar que eu tenha um 

colaborador que chega com frequência atrasado e me concentre, com veemência, na 

correção de sua falta de adesão aos horários empresariais. Continuo a fazer com que ele 

perceba, falo com ele mais de uma vez, às vezes fico bravo, porque repete a falta. O que 

vai acontecer? Bom, é inacreditável, mas ele começará a cometer erros nas faturas, coisa 

que antes não fazia!!! Estando concentrado em seus lados negativos, em fazê-lo perceber, 

em fazer com que ele se corrija, um lado positivo desapareceu.  

Essa lei é tão contrária ao senso comum, que quando a explico para os gerentes, surgem 

sempre grandes perplexidades e contestações. Isso acontece, porém, porque é uma real e 

verdadeira lei natural. Pode inclusive não nos agradar o fato de ser assim. Podemos 

mandar um pedido para o “Criador” para que convoque uma “Bicameral do Universo” e 

a mude. Neste meio tempo, porém, se não respeitarmos sua inexorabilidade, típica das 

leis naturais, nos levará a ter pessoas que não crescem, mas, aliás, pioram.  

Goethe, no profundo de sua sabedoria, dizia “Trate as pessoas como são e elas assim 

permanecerão. Trate-as como deveriam ser e elas assim se tornarão”. Apesar de ter sido 

escrita muitos anos atrás, tal frase resta extremamente atual.  
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Hoje a maior parte dos gerentes trata seus colaboradores, levando em consideração os 

lados negativos e procurando desenvolver sistemas para evitá-los ou corrigi-los.  

Partem do pressuposto que os colaboradores sejam negativos, não têm vontade de fazer e 

tendem a se lembrar apenas daquilo que não fizeram ou não fizeram bem. Existem, ao 

contrário, alguns gerentes que se concentram assiduamente nos lados positivos das 

pessoas e são estes últimos que obtém um crescimento sensacional nos colaboradores que 

administram.  

Mas também entendendo sua funcionalidade, sobre o que foi dito acima, pode deixar-nos 

com uma pergunta. Se, baseando-se naquilo que foi exposto, devemos trabalhar nos lados 

positivos de nossos colaboradores, como fazemos para atuar na correção, quando se tem 

necessariamente de estar relacionado com os lados negativos e fraquezas de alguém? 

PARA QUE ACONTEÇA UMA MUDANÇA PARA MELHOR, EM UMA 

REUNIÃO DE MELHORIA COM UM COLABORADOR, DEVEM ESTAR 

SEMPRE PRESENTES MAIS LADOS POSITIVOS EM RELAÇÃO AOS LADOS 

NEGATIVOS QUE SE QUEREM CORRIGIR. 

Por “reunião de melhoria”, entendemos que seja qualquer encontro ou reunião com um 

colaborador, no qual queremos corrigir algo abaixo do ideal em sua conduta e em suas 

ações. Podemos chamá-la, inclusive, de “reunião de correção”.  

Para fazer com que aconteça uma mudança positiva, na reunião de melhoria ou de 

correção devem estar presentes mais lados positivos em relação aos lados negativos que 

queremos melhorar.  

Se existe um conceito de gerenciamento com o qual sempre estive em desacordo, e que 

nunca quis aceitar, é o conceito de Blanchard da “bronca de chefe por um minuto”. Tendo 

estado pessoalmente sujeito a algumas broncas de chefe por um minuto, e tendo visto os 

efeitos em vários colaboradores, percebi que, embora em apenas alguns raros casos 

obtivessem uma leve melhoria, na maior parte dos casos eram apenas desmotivantes e 

causavam um declínio nos desempenhos e no estado de ânimo positivo do colaborador. 

Apesar de eu valorizar Blanchard e o considere um pesquisador e um gerente de grande 

peso, sobre este conceito específico nunca quis segui-lo. Não para contrariar, mas porque 

percebia que, na prática, não funcionava. 

É fácil fazer com que aconteça uma melhoria em um colaborador. Devemos, porém, nos 

assegurar que, na reunião onde tratamos com ele aquilo que não fez bem, estejam 

presentes mais de seus lados positivos do que de seus lados negativos dos quais nos 

estamos ocupando.  

Se, por exemplo, eu devesse confrontar um vendedor meu que persiste em não 

desenvolver clientela nova (lado negativo), mas se concentra apenas na clientela 

existente, no decorrer da reunião na qual trato tais defeitos, deveria expor, também, uma 

série de seus lados positivos que superem o lado negativo que quero corrigir.  
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“Giovanni - poderia dizer - notei que você está fazendo um grande trabalho na clientela 

existente. De suas estatísticas, vejo que visita regularmente todos os seus clientes. Além 

disso, muitos deles estão tão contentes com você que, ao ouvi-los, não te trocariam por 

nenhum vendedor do mundo. Também notei que os tempos de pagamento de seus clientes 

são melhores do que a média empresarial. Parabéns!”. Faço uma pausa por alguns 

segundos.  

“Agora, Giovanni, quero falar com você também de todas as oportunidades que tem para 

fazer clientes novos. Visto que você é tão bom na administração de seus clientes, se você 

melhorasse também um pouco suas atividades nesta área, poderia realmente obter grandes 

resultados...” e assim por diante.  

Tal aproximação faz com que o colaborador não se feche como uma ostra e não se coloque 

na defensiva. O mantém motivado, não fere seu amor próprio e, sobretudo, alavancando 

seus lados positivos, o estimula a corrigir seus lados negativos. 

Fica que, talvez, para conseguir alcançar um objetivo que me tinha estabelecido, deverei 

fazer, também, um pouco de formação ou de planejamento com Giovanni (sobretudo se 

nunca foi forte na aquisição de novos clientes), mas vocês vão concordar comigo que, 

após uma aproximação desse tipo, sua disponibilidade será muito elevada.  

De acordo com provas efetivas em campo, um percentual que vai de 3% até no máximo 

8% dos colaboradores (que chamaremos de “descolaboradores”) poderia não responder 

de modo eficaz a essa aproximação, porém os resultados que se obteriam no restante 92 

-97% nos surpreenderão.  

Claramente, a aproximação dita acima, pede que se sigam algumas regras baseadas no 

bom senso, tais quais:  

a) Quando procuramos corrigir um colaborador, nos ocupamos de uma única coisa 

à volta. Ao longo da reunião, não nos deixemos nos levar, começando a colocar 

mais de um lado negativo. Conseguiremos apenas confundi-lo e violaremos a lei, 

segundo a qual devem existir mais lados positivos em relação aos negativos que 

queremos corrigir.  

b) É oportuno que cada colaborador de nossa empresa tenha APENAS UM CHEFE, 

apenas um referente e todos saibam que aquela é a única pessoa da qual ele deve 

receber diretivas. Caso contrário, poderia acontecer, após eu ter falado com ele e 

ter feito uma boa reunião de melhoria, o chama também meu sócio para outra 

reunião, na qual este último confronta outras séries de lados negativos, 

confundindo-o.  

Apesar de o ponto b, acima, ser quase inegável, na pequena e média empresa é comum 

uma falha generalizada. Empresas de propriedade de vários sócios, que andam pela 

empresa para dar ordens para todos, ou o antigo fundador que (por mais que já tenha 

criado uma estrutura que administra a empresa) vai na produção para “dar uma volta” e 

fazer perceber tudo aquilo que foi mal feito, são alguns exemplos que se possam encontrar 
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todos os dias. O desenvolvimento dos recursos humanos pede que o colaborador tenha 

um único responsável que o supervisione, o corrija e lhe dê assistência. Quando existem 

mais de um, ocorrerão problemas.  

Resumindo, todas as vezes que devemos corrigir alguém, NAQUELA MESMA 

REUNIÃO devem estar presentes mais lados positivos em relação aos lados negativos 

que queremos corrigir, caso contrário a correção não levará nenhuma melhoria, mas 

causará uma piora. 

A MELHORIA DOS RECURSOS HUMANOS 

Embora à primeira vista a teoria da concentração em lados positivos de uma pessoa, a fim 

de resolver seus lados negativos possa parecer ir contra o senso comum é, na verdade, 

utilizada por todos aqueles líderes que obtêm grandes melhorias nas pessoas.  

Não por acaso, Tom Peters, em sua análise sobre as empresas Norte Americanas melhores 

administradas, chegou à conclusão que a maior parte dos empreendimentos e dos gerentes 

que têm maus resultados parte do pressuposto que o trabalhador médio seja dispersivo, 

incompetente e não tenha vontade de trabalhar (vide capítulo “Produtividade contando 

com as pessoas” de seu livro “À Procura da Excelência”).  

Ao contrário, Bill Hewlett, cofundador da HP, referindo-se à filosofia de sucesso que 

adotava na gestão do pessoal, afirmava: “Acredito que, em geral, seja uma combinação 

de regras e de ações práticas que partem da convicção de que qualquer homem ou mulher 

deseja fazer um bom trabalho, um trabalho criativo e que, se lhes fornecerem o ambiente 

apropriado, o fará”. 

AS VERDADEIRAS CAUSAS DOS ERROS OU DOS MAUS DESEMPENHOS 

DO PESSOAL.  

Para nos tornarmos melhores na gestão e na melhoria do pessoal, devemos mandar uma 

ideia basilar presente nos maus gerentes: a ideia de que os desempenhos abaixo do ideal, 

os erros cometidos por quem administramos, sejam devidos à má fé ou ao fato de “não 

querer trabalhar”.  

Um estudo que fizemos sobre as principais razões dos erros e dos desempenhos abaixo 

do ideal dos colaboradores de uma empresa evidenciou, de fato, o que segue:  

A) NOVE DESSES DEPENDEM DA MÁ COMPREENSÃO, FALTA DE 

INSTRUMENTOS E DE ASSISTÊNCIA, FRAGILIDADE DE CARÁTER.  

Em outras palavras, nove vezes em dez, o colaborador não produz como deveria, porque 

entendeu mal (ou nós não nos explicamos de maneira correta, garanto para vocês que 

acontece), porque não tem instrumentos adequados, ou então, porque tem alguma lacuna 

no caráter que nós não levamos em consideração (por exemplo: ele é tímido e o colocamos 

para fazer a recuperação de crédito).  
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B) UMA ÚNICA VEZ EM DEZ SEUS DESEMPENHOS ABAIXO DO IDEAL 

DEPENDEM DE RAZÕES DISCIPLINARES.  

Uma única vez, isto é, comete erros ou não produz como deveria devido ao fato de “não 

se empenhar o suficiente” ou que “quis propositadamente atrasar aquilo que lhe foi pedido 

para ser feito”.  

Qual é o erro mais comum do dirigente? É aquele de inverter essas duas categorias!  

O erro mais comum do dirigente é aquele de tratar TODOS os erros ou os maus 

desempenhos do colaborador como se fossem devidos ao ponto B (razões disciplinares). 

Ao contrário, na maior parte dos casos, nosso colaborador erra, ou não produz como 

deveria, por causa das razões elencadas no ponto A.  

A maior parte das vezes em que os colaboradores nos decepcionam não é de propósito ou 

porque são negativos. Fazem, porque entenderam mal. Atacando-os, criticando-os e 

sustentando que por trás existem razões disciplinares, faremos com que sua dedicação 

decline. 

Se não mudarmos essa ideia basilar, se não começarmos a abandonar nosso pressuposto 

de má fé, quando fizermos com que o colaborador perceba algo que não tenha feito bem, 

teremos um efeito muito negativo sobre os homens que administramos.  

Nosso colaborador não erra de propósito. Ele teria preferido obter um resultado melhor, 

teria preferido que o erro não existisse. No momento em que o confrontamos, sustentando 

o contrário e sustentando com veemência que ele fez de propósito, criamos nele uma 

grande confusão e ressaltamos (e desenvolvemos) seus lados negativos. O que, 

irremediavelmente, levará, também, a uma redução de suas qualidades positivas.  

É verdade, dissemos anteriormente que existe um pequeno percentual de colaboradores 

(de 3 a 8%) que poderia abusar da confiança acordada, mas a maior parte dos 

colaboradores é pessoa positiva, disposta, que quer obter grandes resultados.  

Permitindo àquela dupla de elementos negativos que passaram em nossas empresas de 

alterar a visão que temos dos colaboradores em seu conjunto, cometemos um erro 

realmente colossal que terá grandes repercussões.  

Usando o pressuposto de má fé e de má conduta, tratando a maior parte dos maus 

desempenhos como devidos aos motivos disciplinares, cancelamos todos os lados 

positivos de nossos colaboradores e criamos um exército de perdedores. 

 

 

VISÃO DO GERENTE EM RELAÇÃO À PRODUTIVIDADE  

A visão que o gerente tem de sua equipe é muito importante. De fato, se poderia dizer 

que:  
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AS PESSOAS TENDEM QUASE SEMPRE A MATERIALIZAR A VISÃO QUE 

TEMOS DELAS!  

Não sou o primeiro a afirmar que suas expectativas influenciam as pessoas que têm ao 

seu redor. O porquê é simples de compreender. Aquilo que você espera das pessoas 

determina, mais do que qualquer outra coisa, o comportamento que terá sobre elas e as 

pessoas, agindo como espelhos, refletem o mesmo tipo de comportamento que você tem 

em relação a elas, seja positivo ou negativo.  

Analisando o caráter e a personalidade de numerosos gerentes, percebemos, porém, outro 

fenômeno muito particular.  

Um estudo que fizemos sobre gerentes e empreendedores mostra que uma das 

capacidades mais desenvolvidas é aquela de convencer os outros. Em outras palavras, 

todos nós, pela nossa posição, pela nossa experiência ou pela persistência que temos, 

tendencialmente somos pessoas influentes e convincentes. Provavelmente, tais 

capacidades se desenvolveram em nós pela necessidade de negociar sobre compras, 

adquirir clientes ou enfrentar ambientes e situações difíceis em geral. A maior parte dos 

campeões, de mais de 2500 gerentes analisados, possui grande capacidade de persuasão.  

A essa característica positiva, o empreendedor ou o gerente, muitas vezes, aproxima outra 

característica negativa que tende a criar um coquetel mortal.  

A influência ou a capacidade de convencer é, de fato, combinada com uma aptidão baixa 

para ver os lados positivos das pessoas. Na maior parte das análises realizadas nos 

gerentes fez, de fato, surgir que tendem a perceber mais lados negativos de uma pessoa 

do que aqueles positivos. 

Essa tendência constitui, talvez, um dos principais motivos pelos quais encontramos tanta 

dificuldade na gestão do pessoal. 

O que acontece, de fato, quando continuamos a falar com as pessoas de modo influente e 

convincente... de seus lados negativos? Corre-se o risco de convencê-las, de fazer com 

que desenvolvam efetivamente a ideia de SEREM NEGATIVAS!  

Quando convenço a pessoa de que ela é negativa, obtenho justamente que a pessoa aja de 

modo negativo. Isso não apenas a torna menos eficaz, mas se persisto nisso, poderia, no 

fim das contas, convencê-la, sem sombra de dúvidas, que ela possua apenas, ou 

principalmente, características negativas. E chegado nesse ponto, ACABEI DE CRIAR 

UMA PESSOA que, devido à visão negativa que agora tem de si mesma, IRÁ CAUSAR 

TODOS OS TIPOS DE PROBLEMAS. 

Quando corrigimos nossos colaboradores, devemos ter muito cuidado com isso. Em longo 

prazo, quando a pessoa é submetida a um bombardeio constante de comentários que 

mostram seus lados negativos, tenderá a demonstrar essa nova visão de si na realidade: 

com certeza, perderá o rumo, e poderia, inclusive, cometer crimes.  
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Vejamos a conversa que segue analisemos o efeito que o gerente está, inconscientemente, 

criando:  

Gerente: “Não, olha, não dê desculpas. Você fez isso de propósito; não quero escutar os 

motivos. Você deve admitir que fez uma grande besteira e não se empenhou”.  

Colaborador: “Não, mas...”. 

Gerente: “Não, escute, não me dê justificativas. Você deve admitir que fez de propósito”.  

Colaborador (resignado): “Ah, tá bom”.  

Realmente um bom trabalho! O gerente está satisfeito. Está convencido de ter agido bem. 

Na prática, ao contrário, acabou de empurrar seu colaborador ainda mais para a 

improdutividade.  

Se ele esperar que, no dia seguinte, seu colaborador seja mais eficaz graças a essa 

“correção”, está realmente perdido. Talvez, amanhã, será um pouco mais dócil, mas, na 

verdade, tendo sido convencido (falsamente) de sua negatividade, amanhã estará menos 

motivado, menos produtivo é mais propenso a fazer outras besteiras. 

O bom gerente não age como no exemplo acima. Ao contrário: procura fazer com que 

seus colaboradores vejam suas positividades e aumentem sua convicção.  

Existe um breve exercício que pode ajudar a ver melhor a grande relação que existe entre 

a visão positiva ou negativa dos colaboradores e seus desempenhos:  

Levem em consideração um colaborador de vocês com o qual estão tendo grandes 

problemas, ou um colaborador do passado com o qual vocês tiveram problemas.  

Quero que peguem uma folha escrevam cinco lados positivos dessa pessoa. Se não 

tiverem uma folha, apenas pensem, mas, por favor, façam-no.  

Como foi o exercício? Conseguiram encontrar cinco lados positivos? Ou, ao contrário, 

enquanto pensavam nos lados positivos, vinham na mente de vocês todos os lados 

negativos?  

A maior parte dos gerentes, aos quais submeti o exercício, num dado momento me dizia 

“Olha, Ruggeri, não consigo. Cinco lados positivos, realmente não consigo encontrar. É 

uma pessoa que me criou muitos problemas...” E começava a descrer para mim todos os 

lados negativos.  

Sabem por que aquela pessoa nos dão problemas e não melhoram? Porque não 

conseguimos ver seus lados positivos! E isso é uma limitação nossa e não tanto uma 

limitação da pessoa que temos em nossa frente! Somos NÓS QUE TEMOS UMA 

DIFICULDADE PERCEPTIVA!  

Quando peço para vocês identificarem lados positivos, o que vem em mente? OS LADOS 

NEGATIVOS! Deveriam pensar nos lados positivos, mas continuam a vir na mente de 
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vocês os lados negativos. Por quê? PORQUE É COMO SE TIVÉSSEMOS 

PROGRAMADO NOSSA MENTE PARA VER UNICAMENTE OS LADOS 

NEGATIVOS DAQUELA PESSOA! É como se tivéssemos uma espécie filtro, mesmo 

procurando os lados positivos, que nos permite ver apenas aqueles negativos. 

Claramente, todas as vezes que nos aproximamos daquela pessoa e falamos com ela, 

nossa mente se enche de lados negativos. Considerando que a comunicação é 80% não 

verbal, nossos pensamentos chegarão até a pessoa que temos em nossa frente. Se nossa 

relação com aquela pessoa voltasse no tempo, nossos comportamentos e nossa 

comunicação não verbal, assim como a gota d'água que caindo continuamente cedo ou 

tarde fura a rocha, levarão gradualmente a pessoa a ter uma opinião pior de si mesma.  

Agora quero perguntar para vocês se é possível que uma pessoa não tenha cinco lados 

positivos. É honesta? Chega no horário? É precisa? Exprime-se claramente? Escreve 

bem? É Disponível? Vocês vão dizer que todas essas coisas não são importantes, que não 

constituem verdadeiros lados positivos, que os lados negativos são ainda maiores... Mas 

é justamente esse o problema: tendemos a diminuir e a tirar o olhar de seus lados 

positivos, exagerando seus lados negativos.  

E, assim, como dizia Goethe, continuamos a tratar aquela pessoa como é, em vez de como 

deveria ser. O resultado é que não apenas continuará a permanecer como tal, mas, 

seguramente, irá piorar.  

Para melhorar uma pessoa, devemos deixar de olhar para os lados negativos e nos 

concentrar nos lados positivos. O fato de não conseguir ver algum lado positivo em 

alguém é, na verdade, uma lacuna NOSSA, um defeito de nossa mente, que nos leva a 

nos fixar em tudo aquilo que está errado nela.  

Não estou lhes dizendo que as pessoas com quem vocês tiveram problemas sejam santas. 

Verdade, na sociedade existe também um percentual de pessoas que são desonestas ou 

que se comportam de modo negativo. Mas vocês estão realmente convencidos de que o 

problema não seja, pelo menos numa pequena parte, devido ao comportamento que vocês 

têm com elas? Às expectativas de vocês? Ao constante “fazer perceber todos os lados 

negativos dela”? 

Eu sequer estou procurando “vender” para vocês a ideia de que aquela pessoa seja um 

potencial campeão do mundo. Às vezes, na empresa, conseguimos como colaboradores 

os Gustavo Caetano da situação. Outras vezes (mais frequentemente), devemos nos 

contentar com aquilo que se consegue encontrar no mercado. Outras ainda, nos 

encontramos diante de uma pessoa que tem realmente grandes lacunas. O nosso trabalho 

é aquele de, pelo menos, tentar melhorar essa pessoa. Se por meses, ou mesmo anos, ao 

contrário, estivermos concentrados apenas naquilo que a pessoa não faz bem, então fomos 

para a direção errada.  
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Peço para vocês, assim, de “ressetar37” os lados negativos das pessoas que administram. 

Tentem cancelá-los por um momento. De hoje em diante, se concentrem em reforçar e 

desenvolver os lados positivos delas e, quando devem corrigir seus lados negativos, se 

certifiquem que naquela reunião estejam presentes mais lados positivos em relação 

àqueles que querem melhorar. Algumas delas não se tornarão campeões do mundo, 

alguns, talvez, já estão além de qualquer esforço para recuperá-los, mas não digam isso à 

priori. Façam antes uma honesta tentativa. Às vezes, alguns dos elementos mais 

negativos, quando administrados de modo correto, se transformam em verdadeiros e reais 

campeões.  

Se, ao contrário, vocês não conseguirem realmente ver lados positivos em uma pessoa, 

por mais que vocês se esforcem, ou questionem suas abordagens, por favor, façam com 

que outra pessoa a administre, ou então a mandem embora da empresa. Não só porque 

seus desempenhos abaixo do ideal causarão problemas, mas, sobretudo, porque a atenção 

de vocês está constantemente dirigida àquilo tudo que ela não faz bem, para seus defeitos 

e seus limites, isso não fará nada mais do que piorar a situação e sua vida. Tenho certeza 

que, cada um de vocês, é uma pessoa positiva e que deseja o sucesso do outro. Se, porém, 

continuarem a olhar apenas para os lados negativos de alguém que está às suas voltas, 

vocês apenas irão provocar sua ruína e se tornarão seu pior justiceiro. 

INCLUSIVE QUANDO SE FICA COM RAIVA O BOM GERENTE NÃO 

ABANDONA A RESPONSABILIDADE (OBSERVA OS EFEITOS DE SUAS 

AÇÕES E ASSUME A RESPONSABILIDADE DELES) 

Em alguns momentos, todos nós podemos ficar com raiva.  Se muitas vezes ficarmos com 

raiva, porém, nos tornaremos “gerentes contrariados”, não conseguiremos mais ver os 

lados positivos de nossos colaboradores e nos tornaremos desmotivantes.  

Existem, no entanto, alguns casos nos quais ficar com raiva é, provavelmente, a única 

resposta que um gerente pode dar. Em momentos de particular urgência, se nosso 

colaborador não entender, às vezes nos acontece de “aumentar o volume de nossa resposta 

emocional”. Se, enquanto estou escrevendo, percebesse que no escritório em que me 

encontro está pegando fogo de modo irremediável, irei imediatamente até minha 

secretária e direi pra ela “Olha, devemos sair!”. Se ela me respondesse: “Sim, mas 

primeiro quero terminar algumas coisas”, dada a situação não poderei parar e dizer-lhe 

“Devo realmente te dar os parabéns, porque em seu comportamento percebo grande apego 

ao trabalho, um grande profissionalismo, porém, escute, gostaria que você saísse, sabe as 

chamas...”. Ao contrário, diria para ela: “Tem um incêndio!!! SAIA IMEDIATAMENTE 

DA SALA!!!” e levantaria, inclusive, o tom da voz para fazer com que minha 

comunicação lhe chegasse de modo inequívoco.  

Outras vezes, podemos lidar com um colaborador que não está indo muito bem: é um 

vendedor e há meses vende pouco. Percebemos que o problema é devido aos poucos 

                                                           
37 Ressetar: na informática, zerar as operações desenvolvidas por um computador. O termo é usado aqui para indicar o cancelamento 

de conclusões anteriores às quais se chegou. 
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telefonemas feitos para clientes potenciais, aos poucos compromissos marcados. Paramos 

com ele e, depois de ter falado de seus lados positivos, explicamos que deveria fazer mais 

telefonemas. Ele começa a nos fornecer desculpas e continua a adiar o momento em que 

fará aqueles benditos telefonemas. Sabemos que, no momento em que emitimos uma 

ordem e o colaborador não a faz, nossa liderança diminui. Sabemos, também, que se ele 

não fizer os telefonemas, continuará vendendo pouco e ganhando pouco. Assim, 

“aumentamos o volume de nossa resposta emocional”, nos tornamos peremptórios e 

dizemos: “Faça os telefonemas agora! Já!”. 

Em ambos os casos, o importante é que, após ter resolvido o problema, DEVO SEMPRE 

REPARAR O ACONTECIDO. Em outras palavras, devo arrumar o rompimento que se 

criou, tendo usado a raiva.  

No exemplo do incêndio, após minha secretária ter saído do escritório, vou até ela e digo: 

“Desculpe-me se antes fiquei com raiva, mas, sabe, estava vendo queimar tudo e tinha 

medo que você pudesse se machucar...”.  

Ou então, no caso do nosso vendedor medíocre, uma vez que ele fez os telefonemas 

(realizou a diretiva que o teria ajudado, mas que, porém, não queria absolutamente levar 

em consideração) e marcou os compromissos, vou até ele e lhe digo: “Desculpe se antes 

fui rude, mas, sabe, me preocupo muito com o fato de que você ganhe, e todas as vezes 

que via os resultados de suas provisões me sentia mal, porque não estava te ajudando. 

Penso que você tenha boas qualidades para a venda e possa ser um dos melhores. Assim, 

quando vejo que você se perde num copo d'água, conhecendo todas as suas capacidades, 

me dá um nervoso...”.  

Assim, o gerente pode usar a cólera ou a raiva. Em alguns casos é a única arma que lhe 

resta. O importante é saber que a cólera é usada unicamente em situações de urgências, 

ou de oposição às diretivas por parte das pessoas que não obtêm resultados; que é usada 

com moderação, e que o gerente, uma vez resolvida a urgência, deve sempre ir se 

desculpar e reparar o rompimento que se criou.  

Percebemos que o bom gerente usa sim, em alguns casos, a cólera ou a raiva para fazer 

com que o colaborador obtenha um resultado, mas, depois, uma vez obtido o resultado, 

vai sempre cumprimentá-lo e lhe exprimir grande apreço. Trata-se, assim, de uma RAIVA 

DIRETA PARA UM RESULTADO E É SEMPRE SEGUIDA DE UMA 

VALORIZAÇÃO.  

O gerente medíocre, ao contrário, usa a raiva CONTRA A PESSOA. Usa para diminui-

la, direciona-a contra seus defeitos. Além disso, depois de tê-la usado, nunca vai reparar 

o rompimento que se criou. Enfia-se por trás de ideias do tipo “merecia realmente” e não 

percebe que, usando tal ponto de vista, está apenas empurrando a pessoa para o insucesso.  

Segundo o princípio aristotélico exposto no começo do capítulo anterior, se poderia dizer 

que a pessoa age de modo irresponsável todas as vezes que não observa os efeitos que as 

próprias ações criaram ou estão criando. Se concordarmos com o fato de que o estado de 



164 
 

ânimo e o entusiasmo de nossos colaboradores tenham um impacto direto na 

produtividade deles, devemos, também, perceber que se, com intervenções inadequadas 

ou perdendo o controle, jogarmos fora ou fizemos cair o estado de ânimo dele, devemos, 

em seguida, nos encarregar do efeito que criamos, e voltar a motivar nosso colaborador, 

de modo que o encontro conosco represente uma ocasião para motivá-lo e não para 

desmotivá-lo. 

AGIR COM AS CARACTERÍSTICAS DO BOM GERENTE PARA VER QUEM 

NA EMPRESA TEM POTENCIALIDADE DE CRESCIMENTO E QUEM NÃO 

TEM 

Lendo este capítulo, alguém poderá ter questionado alguns dos pilares que utilizava na 

gestão dos colaboradores.  

Talvez, se perguntará: “Mas Pedro é realmente incapaz, ou então, sou eu que, criticando-

o constantemente e me concentrando em seus lados negativos, o tornei assim?”.  

Os resultados que alguns clientes nossos obtiveram, mudando o próprio estilo de gestão, 

sobre colaboradores aparentemente negativos, foram muitas vezes surpreendentes.  

As “pessoas medianas” que temos na empresa são realmente “pessoas medianas”, ou 

escondem dentro de si as características que poderiam torná-las campeões?  

Podemos responder a essas perguntas e a outras perguntas apenas nos dedicando, por 

algumas semanas, para melhorar realmente nosso estilo de gestão dos recursos humanos.  

Peço para vocês que façam em particular o que segue:  

a) “Ressetem” os lados negativos das pessoas que administram. Esqueçam-se do 

passado. Esqueçam todos os lados negativos que acumularam ao longo dos anos. 

b) Se casem com o princípio da Causalidade. Não são nossos colaboradores que 

erram, somos nós que não fornecemos para eles ou os motivamos de modo 

inadequado. Bastará, inclusive, apenas que se considerem mais causa, para 

começarem a sentirem-se menos tensos. 

c) Dediquem tempo na agenda para as atividades importantes, mas não urgentes e, 

em particular, para a formação e para a motivação do pessoal. Faça um elenco 

específico das atividades que deveriam desenvolver, e anotem preventivamente 

na agenda. Dediquem a tais atividades pelo menos 30% do tempo de vocês. 

d) Andem pela empresa para surpreender as pessoas enquanto fazem algo correto e 

manifestem seu apreço por eles. Trabalhem nos lados positivos das pessoas que 

administram. 

e) Façam com que seus gerentes intermediários leiam esse livro, de modo que vocês 

não sejam os únicos a “ter que ser causa de tudo”. 

Garanto para vocês que, trabalhando com uma pessoa seguindo os pontos de a) a d), de 

modo constante por um período de dois ou três meses, inclusive os zumbis começarão a 

melhorar e a serem produtivos! Alguns colaboradores serão para vocês uma verdadeira 
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surpresa. Ao contrário, porém, se em dois ou três meses de trabalho com uma pessoa não 

surtirem resultados, ou darão apenas resultados escassos, devem saber que de duas uma:  

1) Ou a pessoa não é apta para aquela posição (a posição é muito complexa para ela, 

ou então, realmente é inadequada para aquele tipo de trabalho e, nesse caso, 

poderiam se aconselhar com um bom consultor),  

Ou então  

2) A pessoa que está naqueles 3-8% de pessoas que chamamos “descolaboradores”. 

Estas são pessoas que, simplesmente, têm objetivos diferentes daqueles para 

ajudar a empresa crescer, e estão além de qualquer ação simples e eficaz.  

Com isso não queremos dizer que aquele 3-8% de pessoas nunca poderá melhorar. 

Trabalhando em seus lados positivos, em teoria, é possível obter uma melhoria inclusive 

neles. O problema é que seria muito lento. Seriam necessários anos, enquanto 

normalmente se têm à disposição apenas poucas semanas. Por mais que nós queiramos 

ajudar e administrar os recursos humanos, não podemos converter nossas empresas em 

um “centro de recuperação”.  

Mas não quero, falando excessivamente dos elementos negativos, transferir nossa atenção 

do ponto crucial. Ou seja, milhares de casos nos demonstraram que, trabalhando no 

próprio pessoal do modo descrito acima, motivando e não deprimindo, filtrando 

gradualmente inclusive nos quadros intermediários essa nova filosofia de gestão, a 

esmagadora maioria das pessoas que administramos terá um renascimento e, com isso, 

também nossas empresas. 
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CAPÍTULO 11  

ESTRATÉGIAS PARA ADMINISTRAR OS RECURSOS HUMANOS NO 

SÉCULO XXI  

“O exército vitorioso primeiro se assegura da vitória e, depois, vai à batalha, enquanto 

o exército destinado à derrota primeiro vai à batalha e, depois, procura a vitória”. 

Sun Tzu, A arte da guerra.  

A frase contém em si uma diferença sutil, mas de máxima importância, quando diz 

respeito à estratégia. Para vencer uma guerra, ou para conduzir uma campanha com 

sucesso, não é suficiente atacar ou se colocar a disparar. É preciso ter uma estratégia geral 

que nos guie para vitória, caso contrário, seremos derrotados.  

Poder-se-ia aplicar o mesmo conceito em numerosas atividades empresariais e, 

seguramente, inclusive na gestão dos recursos humanos. Não quero, com certeza, dizer 

que a gestão dos recursos humanos seja uma guerra, ao contrário. Mas se a enfrentarmos 

sem uma estratégia ampla, se a fizer “aos pouquinhos” sem ver que a empresa efetue 

mudanças na própria filosofia, por mais consultores e formadores que se possam chamar, 

não se alcançarão os resultados esperados.  

Enquanto em todos os capítulos anteriores falamos das ações triviais que um gerente pode 

realizar para obter melhorias na motivação e no desempenho das pessoas que administra, 

nesse capítulo falaremos da grande visão geral, quer dizer, das atividades e da filosofia 

para se adotar, em médio e longo prazo, se quiser obter vitória. 

Muitos empreendedores e gerentes me contatam hoje e me pedem uma “intervenção 

spot38” na empresa deles. Pedindo-me para fazer um curso de formação em seus gerentes 

intermediários com intuito de melhorar a capacidade deles de administrar os 

colaboradores, ou então, me pedindo para organizar a próxima reunião, com intuito de 

dar “uma motivada” e alguma técnica de vendas a mais para sua equipe de marketing e 

de vendas.  

Todas elas funções úteis, que trazem melhoria. Mas sem o suporte de uma estratégia, ou 

na ausência de uma filosofia que se torne parte integrante do modo de pensar de nossas 

organizações, essas ações são como pegadas deixadas na areia na beira do mar. Por mais 

profundas que possam parecer no momento, com o tempo, desaparecem.  

Inclusive as organizações, assim como os indivíduos, têm ideias que determinam ações e 

resultados. Tais ideias, muitas vezes, sobrevivem com a alternância do pessoal. 

Constroem uma real e verdadeira “filosofia” em relação à gestão da empresa e dos 

indivíduos que fazem parte dela, se tornam uma “cultura organizativa”. Muitas vezes essa 

série de ideias, essa cultura, é criada ou influenciada principalmente pelo empreendedor 

que está no topo, ou pelo fundador da empresa. Outras vezes, foi trazida por um gerente 

que teve um particular impacto sobre a organização. Boa ou má, tal cultura, tal filosofia 

                                                           
38 Intervenção spot: intervenção esporádica que não faz parte de um verdadeiro e real programa. 
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existente, influencia cada gerente e cada pessoa no interior da empresa. A empurra a agir 

ou a avaliar sua equipe de certo modo, a dar prioridade para certos resultados muito mais 

do que para outros.  

Para obter uma real mudança, é necessário que qualquer intervenção nos recursos 

humanos não almeje apenas a melhoria de uma única pessoa, mas, também, para 

influenciar tal cultura e ajudar em parte a modelá-la.  

Nos anos 80 e 90 numerosas empresas, para ficar no mercado, tiveram que fazer grandes 

mudanças em sua cultura e filosofia em relação à gestão do cliente. Hoje, frases do tipo 

“o cliente é o real chefe da empresa” ou “a empresa existe unicamente para a satisfação 

das necessidades dos clientes” não nos surpreendem mais. A maior parte das empresas 

ainda teve que abraçar tal filosofia, inclusive se no começo pudesse parecer estranha ou 

alienígena. Aquelas que não o fizeram se extinguiram.  

Quando falamos de estratégia para a gestão dos recursos humanos, falamos, acima de 

tudo, de filosofia. Se procurarmos mudar as ações que fazemos todos os dias como 

gerentes, sem nos ocupar também da filosofia de nossa empresa para torná-la mais apta 

ao desenvolvimento dos recursos humanos, seremos como bons agricultores que, porém, 

semeiam no deserto. Por melhor que possa ser a qualidade das sementes ou das plantas 

de viveiro que usamos, ali crescem apenas os cactos, certamente não as plantas frutíferas!  

Vamos, então, ver quais são alguns dos fatores que devemos levar em consideração, se 

quisermos tornar a filosofia da nossa empresa mais apta para o desenvolvimento dos 

recursos humanos. 

O CONTEXTO HISTÓRICO  

Segundo Philip Mc Graw, autor do best-seller “Life Strategies”, o mundo se divide 

“naqueles que entendem” aquilo que acontece em torno de si e “aqueles que persistem 

em não entender”. Aqueles que persistem em não entender, às vezes, não percebem que 

as condições a sua volta mudaram e não são mais aquela de um tempo. Assim, se 

lamentam, criticam, explicam para todos que um dia as coisas foram diferentes, têm pena 

de si mesmos, mas, ao fazer isso, perdem mais tempo.  

As “pessoas que entendem”, ao contrário, poderiam ficar contentes ou descontentes ao se 

manifestar uma nova tendência, mas, em vez de se lamentarem, procuram se adaptar, 

reconhecem que existem novas regras no jogo as quais devem se submeter, se quiserem 

vencer ou mesmo sobreviver.  

Não concentram sua atenção no fato que “uma vez as coisas foram diferentes” ou que 

“era melhor ou mais justo antes”. Concentram-se em adaptar rapidamente si mesmas às 

novas condições que foram criadas.  

Às vezes, algumas mudanças não se manifestam de modo imprevisto. São efeitos de 

lentas e imperceptíveis mudanças que, com o passar do tempo, tomaram uma forma cada 

vez mais definida.  
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Um exemplo de tais mudanças é o fato de que, hoje, a empresa herdou da escola o trabalho 

de formar e instruir as pessoas. Isso pode agradar ou não, mas qualquer empresa que não 

aproveitar os benefícios oferecidos pelos serviços de formação, para o treinamento de 

seus colaboradores (e existem tantas), e colocar em ação um sistema de formação 

contínua, devido à inadequação de seus colaboradores irá lutar e sofrer no mercado diante 

das empresas que o fazem. 

Existem empreendedores “que persistem em não entender” e se lamentam: “Olha, eles 

saem da escola e não sabem fazer nada!”, “Chegam com diploma, querem um monte de 

dinheiro, mas, depois, é tudo teoria...”, ou então, “Como é possível não encontrar mais 

funcionários bons?”. Não é uma questão de ser capaz ou não de encontrar os bons 

funcionários. Os bons funcionários você deve formá-los. Ou entende ou você corre o risco 

de não existir mais.  

Esse fenômeno pode depender do fato de que a cultura empresarial e a cultura de melhoria 

pessoal, nos últimos 20 anos, deram tantos passos adiante que a escola simplesmente não 

foi capaz de acompanhar. Se você não acreditar, tente olhar quantos livros sobre melhoria 

pessoal, motivação e gestão empresarial estão presentes nas prateleiras das livrarias. 

Grande parte desta literatura sequer chegou às salas de aula, mas se você não utilizá-la na 

empresa nos dias de hoje, estará morto.  

Na esmagadora maioria das universidades e escolas superiores da Europa, não há um 

curso sobre vendas, não há um curso de comunicação interpessoal, não há um curso 

prático sobre “como ser bem sucedido no trabalho”. Porém, é justamente isso que, ao 

saírem da universidade ou da escola superior, os estudantes deverão fazer todos os dias.  

O percentual de adultos que lia regularmente livros e, assim, acrescentava na própria 

cultura era muito mais elevado no passado. Hoje, não surpreende que grande parte da 

população não tenha lido sequer um livro no ano passado e que, se tiver lido, são, em sua 

maioria, romances policiais.  

Ou você percebe que houve uma mudança, ou você não percebe. Se você perceber, faça 

com que sua empresa seja um centro de mudanças e distribuição de know how, coloque 

em ação sistemas de formações, prepare manuais, difunda a cultura de trabalho e do 

sucesso, entusiasme as pessoas. Não é verdade que essas coisas sejam custosas. Hoje em 

dia, para uma empresa, é um custo não fazê-las.  

No capítulo que trata sobre aquilo que nossos colaboradores querem, falamos de outra 

grande mudança. As pessoas não ficam satisfeitas apenas com o salário. Têm necessidade 

de “triunfar”. Em um estudo psicológico realizado em 1980 (“Psychology Today”, maio 

de 1980) foi pedido para um grupo representativo da população para classificarem-se 

quanto suas capacidades de liderança. Pois bem, surgiu que nada menos de 70% das 

pessoas acreditam pertencer aos 25% da população com forte capacidade pessoal de 

motivar e gerenciar os outros. Em um estudo similar, no que diz respeito à simpatia, 100% 

das pessoas dizem pertencer à metade mais simpática da população! E 60% se consideram 
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pertencer aos 10% mais simpáticos, e existe 25% de pessoas que se colocam no 1% no 

topo da gradação de simpatia.  

Tendo em vista esta necessidade tangível sentida pelos colaboradores, as empresas que 

exigem um trabalho tão duro em troca de um salário no final do mês, e de uma celebração 

com jantar no final do ano, estão realmente fora do caminho. Se a plena valorização, se o 

descobrir as pessoas enquanto fazem algo correto não fizer parte da filosofia de nossa 

empresa, mas é deixado à boa vontade de algum gerente iluminado, estamos perdendo 

uma grande oportunidade.  

Eu digo “perdendo uma grande oportunidade” porque esta tendência específica 

(necessidade individual de triunfar), unida às deficiências de muitas empresas em relação 

à gestão e motivação dos recursos humanos, fornece, para a empresa que queira crescer e 

abraçar essa filosofia, uma oportunidade extraordinária.  

As empresas que abraçarão realmente a ideia de criar vencedores, que colocarão em ação 

sistemas para fazer crescer e motivar seus recursos humanos constantemente, que 

melhorarão as qualidades de liderança de seus gerentes, inevitavelmente, terminarão por 

atrair para si os melhores colaboradores e gerentes, as pessoas com o melhor potencial e, 

ao longo de poucos anos, terão um exército extraordinário.  

Hoje é a motivação que move o mundo. Para continuar a ter sucesso ou, inclusive, apenas 

para sobreviver, você deve se adaptar a essas mudanças, deve fazer algumas mudanças 

basilares na filosofia de sua empresa. 

PONTOS PARA LANÇAR AS BASES DE UMA NOVA FILOSOFIA 

EMPRESARIAL EM RELAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS  

Muitos dos conceitos e dos casos práticos contidos nesse livro constituem pontos válidos 

para tornar a filosofia empresarial mais apta ao desenvolvimento dos recursos humanos.  

Mas todas essas ideias e ações de sucesso foram desenvolvidas por pessoas que tinham 

algumas ideias centrais que as guiavam:  

1) A esmagadora maioria das pessoas não foge do trabalho, não procura sempre te 

trapacear e não faz de propósito para cometer erros. São seres humanos com 

consciência de si mesmo que, se contratados, treinados e dadas as oportunidades 

de serem vencedores, fornecendo sua própria contribuição, vão dar o seu melhor 

para o grupo a que pertencem. Podem, inclusive, ter cem mil defeitos, lacunas de 

formação ou lacunas culturais (preste atenção que ninguém nunca lhe explicou 

qual era a conduta correta para alcançar o sucesso), mas se você explicar-lhes o 

que devem fazer por seu interesse, na medida em que forem formados, o farão.  

Precisam disso, muito mais do que algo que fazem “porque precisam de um emprego”. 

O conceito de “causalidade do gerente” nasce dessa ideia central. Visto que um percentual 

tão grande de pessoas sente essa necessidade, se ela não se manifestar na empresa, deve 
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necessariamente ser um comportamento inibitório por parte da empresa ou de quem a 

administra.  

Existe, também, um percentual da população, que varia de 3 a 8%, que não se comportará 

desse modo, e que, provavelmente, poderia ter abusado de sua confiança no passado. 

Todo homem tende com mais facilidade a fixar bem em mente as experiências negativas, 

muito mais do que as experiências positivas (você percebe esse interesse humano peculiar 

pelo negativo se ouvir um telejornal). Não permita que algumas experiências negativas 

do passado, tidas com um punhado de pessoas, criem em você filtros permanentes que 

influenciam seu julgamento em relação aos seres humanos e, portanto, sua capacidade de 

utilizar seu potencial. 

2) Uma segunda necessidade importante do homem é aquela de se sentir protegido. 

Desde a pré-história, o homem se reúne em grupos, porque percebe que as chances 

de sobrevivência e de proteção são maiores dentro de um grupo. 

Faça com que seus colaboradores se sintam protegidos. Faça com que eles sintam 

confiança, muito mais do que desconfiança. Quando errarem ou te decepcionarem, 

lembre-se que no 92-97% dos casos eles não fazem de propósito, mas queriam ter 

contribuído para o grupo de modo positivo.  

Se olhar para eles com desconfiança, se deixar transparecer seu receio ou sua crítica, você 

tira esse senso de proteção, os confunde e os torna mais frágeis, quando sentem que o 

grupo não os protege mais. Agindo dessa forma, você estará empurrando-os para uma 

situação dramática, que terá efeitos muito mais devastadores sobre sua produtividade, do 

que sobre o erro que está tentando corrigir. 

Se sentir que alguém não pode fazer mais parte do grupo, por causa de uma conduta que 

irremediavelmente o classifica naqueles 3-8% de pessoas negativas, mande-o embora, ou 

coloque-o para trabalhar onde não possa causar danos, mas não permita absolutamente 

que sua conduta influencie a visão que você tem de todos os outros.  

3) Cada um de nós, no momento em que perde as ideias de 1 e 2 ditas acima, se 

encontra adotando comportamentos inibidores de produtividade que, 

provavelmente, limitam os danos cometidos por aquele 3-8% de pessoas 

negativas. Mas fazem, também, diminuir enormemente a produtividade, o 

entusiasmo e a possibilidade de contribuir de todos os outros. É como dizer: 

“Visto que uma criança fez uma brincadeira com a professora, colocamos todos 

de castigo” ou “Visto que ele me fez uma falta em mim, agora pego a bola que é 

minha e ninguém mais joga”, um típico raciocínio infantil que tira, inclusive, a 

gente do jogo.  

Faça de modo com que sua empresa reconheça que as pessoas são fundamentais, 

selecione os gerentes, baseando-se em seus entusiasmos em suas capacidades de 

entusiasmar e, sobretudo, na visão que têm das outras pessoas.  
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Muitos já o fizeram. Você o fará ou apenas continuará à parte, triste com a sua bola, 

enquanto as outras crianças sussurram entre si, tentando encontrar uma maneira de 

convencê-lo a voltar a jogar. 

EPÍLOGO: DAS IDEIAS À PRÁTICA.  

“Pode escolher agir ou pode esperar e desejar por um milagre. Os milagres são 

fantásticos, mas são também muito imprevisíveis”. 

Peter Drucker  

 Chegado neste ponto do livro, já terá tido um modo de mudar numerosas ideias, e 

começar, assim, um processo mental que te levará, forçosamente, a perceber as pessoas 

que te rodeiam de modo diferente, e a agir, assim, de modo mais eficaz.  

Alguns dos dados que você leu podem ter te fornecido ideias que colocou em prática 

imediatamente, outros podem ter melhorado o sistema de gestão que já está usando.  

Mas, por mais útil que seja o ponto de vista que você adquiriu, não deve se esquecer de 

passar para a prática. Qual é o melhor modo de consolidar as ideias funcionais adquiridas 

ao longo desta leitura, se não aquele de passar para a prática e reforçá-las com resultados?  

Alguns de nós, chegando neste ponto, poderíamos nos perguntar: “Por onde começo?”.  

Procurei, assim, fornecer um esquema que exemplifique algumas das principais 

atividades que colocaria em funcionamento se amanhã tivesse que me encarregar da 

gestão dos recursos humanos em uma empresa que, por um momento, tenha sido 

negligenciada.  

O esquema não constitui uma tentativa de resolver com uma única abordagem rígida e 

imutável as problemáticas de motivação e gestão dos colaboradores de todas as empresas. 

É uma abordagem simples e inicial que deve ser personalizada para se adequar à situação 

de cada empresa. Se uma empresa já estava realizando algumas das atividades contidas 

nesse esquema, deve, então, aplica-las de maneira mais intensa.  

Mais uma vez, as ações contidas nesse esquema não provêm de um estudo teórico, 

efetuado em laboratório, com ausência de seres humanos. São ações que foram testadas 

e repetidas na prática. Se sua empresa já tiver um programa de desenvolvimento e 

melhoria do pessoal em prática, nas páginas que seguem encontrará alguns pontos válidos 

para enriquecê-lo e melhorá-lo. 

PROGRAMA DE APLICAÇÃO PRÁTICA  

1. Essencialmente, qualquer boa estratégia deve ser voltada para influenciar a cultura 

e a filosofia empresarial em relação aos recursos humanos. Consequentemente, a 

mudança deve começar de cima. O Presidente, o Diretor Gerente, e a cascata de 

todos os outros gerentes são os primeiros que devem abraçar essa filosofia de 

gestão.  
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Atuando na extremidade inferior do organograma, sem agir sobre a filosofia da empresa, 

é uma das principais razões pelas quais as alterações introduzidas pelos consultores 

externos, por vezes, duram pouco tempo. 

Se você for o Administrador Executivo ou o Presidente da empresa, tome os modos de 

pensar e de agir descritos neste livro e, sobretudo, demonstre-os com sua conduta, não se 

limite a pregá-los. Se você os colocar em prática, seus gerentes também começarão a fazer 

por osmose39.  

2. Trabalhe para a meta empresarial (servindo-se, se necessário, dos exemplos 

expostos no capítulo VII) de modo a incluir o fato de que a empresa seja um lugar 

onde os colaboradores tenham um modo de satisfazer suas exigências e triunfar. 

Um lugar onde possam crescer em termos profissionais, pessoais e econômicos. 

Envolva os gerentes, se necessário, seja criativo, mas responda à seguinte 

pergunta: “Qual é a oportunidade que estou oferecendo para a maior parte de meus 

colaboradores?”. 

 

3. Coloque-se essa pergunta: “Quais são as atividades importantes das quais deverei 

me ocupar que fariam grande diferença para o futuro da minha empresa?”.  

Faça uma lista completa e detalhada, e certifique-se de incluir também a formação do 

pessoal.  

Vários estudos sobre sistemas de gestão demonstraram, de fato, que as empresas que 

investem em seus funcionários têm grandes retornos econômicos. Em particular, 

verificou-se que as empresas que investem no desenvolvimento dos colaboradores 

aumentaram a produtividade, num valor muito mais elevado em relação àqueles que não 

o fazem.  

Separe na agenda alguns tempos específicos para se dedicar às atividades do quadrante 

II, e respeite-os. Se você não dedicar pelo menos de 30 a 50% de seu tempo para tais 

atividades, estará sempre submerso por crises e urgências e, em longo prazo, você mesmo 

perderá a meta, a motivação e a lucidez, deixando sua empresa sem líder.  

4. Capacite os gerentes da empresa em relação à gestão dos recursos humanos. Como 

uma ferramenta de motivação pessoal, forneça para eles a meta explicada no ponto 

2 desse programa, e faça com que coloquem em prática os sistemas de gestão 

descritos neste livro. Defenda a ideia de que uma das atividades principais do 

gerente deve ser aquela de entusiasmar, envolver e utilizar a força de trabalho que 

lhe foi confiada. 

 

5. Se ainda não fizer parte da prática empresarial, faça regularmente (mesmo dia e 

mesmo horário) reuniões de coordenação com seus gerentes. Farão com que você 

economize muito tempo. 

                                                           
39 Osmose: troca reciproca de elementos ou características entre duas pessoas. 



173 
 

 

6. Apresente a meta para seu pessoal. Torne sua apresentação uma grande ocasião, 

mostrando as principais estatísticas da empresa, explicando os planos, dê prêmios 

e reconhecimentos por mérito e espalhe alegria. Explique para as pessoas como 

podem contribuir para fazer com que o time e elas mesmas vençam. 

Se você não se considera um bom orador, peça para alguém conduzir a reunião, mas 

prepare e faça intervenções também. Ainda que não se considere um bom orador, se você 

não falar, pelo menos por uma parte do tempo, seus colaboradores não acreditarão naquilo 

que é dito para eles. Querem ouvir de você. 

Certifique-se que a reunião não adquire tons de crítica sobre os colaboradores e as várias 

repartições. As reuniões devem ser tranquilas e motivantes e devem manter um tom 

positivo. Se tiver alguma reclamação sobre alguém ou algum departamento, diga em uma 

conversa privada, e não durante uma reunião.  

Se for a primeira reunião que realizará, ou a primeira que fará após algum tempo, o nível 

de participação da equipe poderia te deixar um pouco confuso. Poderiam hesitar em falar, 

ou não ficar muito envolvidos. Perceba que, provavelmente, estão um pouco confusos, 

não entendem o que aconteceu com você. Algumas delas poderiam até pensar: “Qual é o 

truque?”. Siga com a reunião e verá que, aos poucos, as pessoas pegarão confiança, se 

abrirão e começarão a participar.  

Se alguém intervier, muitas vezes em tons críticos ao longo da reunião, converse com ele 

pessoalmente em uma reunião privada. Não permita que o criticismo de um estrague o 

entusiasmo de todos.  

Certifique-se que existam, periodicamente, reuniões para todos os níveis, para fazer com 

que as informações circulem.  

7. Procure preparar e distribuir estatísticas que meçam a produtividade individual 

bem como as departamentais. Mas não as use para criticar as pessoas. Use-as para 

que as pessoas façam comparações entre elas e tenham um feedback sobre como 

estão indo seus trabalhos. Muitas vezes a comparação entre os colegas obtém mais 

do que mil críticas. Apresente, frequentemente, as estatísticas, dê prêmios (não só 

econômicos) para as pessoas ou para os departamentos que foram mais 

produtivos. Encoraje as pessoas menos produtivas a elevarem sua produtividade. 

8. Faça com que na sua empresa a pesquisa e seleção de pessoal se torne uma 

atividade ordinária e não extraordinária.  

Antes que você me interrompa para me dizer que não pode se dar ao luxo de contratar 

mais funcionários, que você já é super organizado, ou que os anúncios custam caro, 

permita-me explicar o seguinte:  

A inserção de pessoas novas, a inserção de jovens talentos, muitas vezes revitaliza, motiva 

e torna menos estagnadas inclusive as pessoas já existentes dentro da empresa. É 

fascinante ver o quanto o próprio empreendedor vive, frequentemente, uma “renovação 
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cultural” quando é aproximado de uma pessoa nova, motivada e com características 

positivas.  

A inserção de um novo talento acelera o desenvolvimento cultural da nossa empresa, 

rejuvenesce o gerente e obtém, automaticamente, um efeito refrescante na empresa 

inteira. A falta de novas contratações significa paralização e, com a velocidade dos 

mercados nessa era moderna, A PARALIZAÇÃO SIGNIFICA MORTE.  

Querendo ou não, as empresas que têm turnover zero e que não contratam novos talentos, 

tendem a se tornar estatísticas e inevitavelmente fragilizadas. Com isso, não quero pedir 

para vocês serem “super organizados”, mas quero pedir para vocês “procurarem 

constantemente pessoas capacitadas e com potencial”.  

Como diz um empreendedor velho amigo meu, “na minha empresa existe sempre espaço 

para uma nova pessoa capaz”. O problema é que se você esperar o cargo ficar vago, e não 

se for ágil para peneirar o mercado, quando, depois, realmente tiver necessidade, não terá 

disponível a nova pessoa capacitada e terá que optar pelo “menos pior”.  

É um dado, de fato, que as empresas mais fortes para motivar o pessoal sejam, também, 

aquelas empresas que procuram e selecionam com regularidade, muito mais do que 

“quando precisam”. Pode ser que no momento não tenham necessidade de ninguém, mas 

se encontrarem uma pessoa competente, pode apostar que darão um jeito de contratá-la. 

Se não tiver ninguém na equipe encarregado do recrutamento e da seleção de pessoal 

como parte de seu trabalho normal, faça com que alguém se ocupe disso, ainda que meio 

período. Se já tiver alguém, faça com que seja formada.  

9. E para terminar, lembre-se que se quiser que as coisas mudem, em primeiro lugar 

você deve mudar. Seu bom humor e seu entusiasmo estão entre os bens de maior 

valor de sua empresa, e têm um impacto sobre cada um de seus colaboradores. 

Preserve-os se exercitando para pensar de modo causativo.  

Quer você queira ou não, lembre-se de que você é a pilha que dá carga e energia para 

cada colaborador. Se você se apagar, a empresa se apaga. Para continuar a pulverizar sua 

empresa com esse entusiasmo e com essa força extraordinária, deve cuidar, acima de tudo, 

de você mesmo: escolha um comportamento ético, cuide de sua família, torne sua 

formação e sua autoformação atividades estáveis e contínuas, associa-se com pessoas que 

te entusiasmam e que te sirvam de inspiração.  

“Nada de fantástico jamais foi realizado a não ser por aquelas pessoas que tiveram a 

coragem de acreditar que algo dentro delas era mais forte do que as circunstâncias que 

encontravam para enfrentar”.  

Bruce Barton 

A citação de Barton encerra em si mesma o real sentido deste livro. Hoje a sua empresa 

pode estar em crescimento ou navegar por águas difíceis. Os desempenhos de seus 
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colaboradores podem ser pra você motivo de orgulho ou de tensão, agitação ou mesmo a 

frustração. Você mesmo pode estar em uma condição em que veleje rapidamente para 

suas metas ou ser empurrado pelos eventos em um “limbo de metas com pouco ou 

nenhum entusiasmo”.  

Com esse livro, procurei fornecer para você algumas armas e alguns instrumentos práticos 

para a motivação e a gestão de seu grupo e de seus homens. Não se trata de técnicas 

experimentais. Você não está sendo cobaia e ou o primeiro a utilizá-las. Milhares de 

gerentes, antes de você, já as colocaram em prática com sucesso.  

Mas a mensagem deste livro é outra. Por mais hostis e inadequadas que possam aparecer 

as circunstâncias que você encontra hoje para enfrentar, por mais que você possa se sentir 

para baixo, dentro de você existe uma força extraordinária, o poder de superar qualquer 

evento negativo e retomar o rumo de seus sonhos.  

Você será um daqueles líderes corajosos que acreditaram que dentro deles existia algo 

dentro deles mais forte do que as circunstâncias que se viam obrigados a enfrentar? Terá 

a coragem extraordinária para acreditar em seus colaboradores e naquele poder imenso 

que é parte inalienável de cada um de nós?  

Espero que sim, amigo, porque é disso, muito mais do que qualquer outra técnica, que 

dependerá o seu futuro, o seu sucesso e a felicidade, não apenas sua, mas, também, das 

pessoas que te são caras.  

Tenha a coragem de acreditar que algo dentro de você é mais forte do que qualquer 

circunstância.  

É você quem escolhe. 

FIM 
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ÍNDICE ANALÍTICO  

Aplicações práticas: analisa os colaboradores e cria a oportunidade; características para 

melhorar; exercício sobre lados positivos; administre seu tempo; a linha para seguir; 

focalize suas metas.  

Asset: Definição  

Atividade: em curto prazo para compensar a falta de vitalidade; que fazem grande 

diferença para a empresa; fixar datas irrevogáveis; preventivas; urgentes e não urgentes. 

Importantes e não importantes;  

Autoridade: autoridade e respeitabilidade;  

Causalidade: não ser capaz de influenciar; causa; uma reação emotiva desagradável; 

quadrante dois; qualquer ação que você faça terá um efeito; quando o programa de 

motivação tende a fracassar; desenvolver e manter a liderança; desenvolva a liderança 

apenas se; 

Clientes internos: considerar e administrar como; consolidação das relações;  

Colaboradores: empresa e pessoas mais produtivas, criativas e inovadoras; ter apenas um 

chefe, apenas um referente; correm dando voltas como pequenos robôs; fazer o trabalho 

que deveriam desenvolver nossos colaboradores; formação do pessoal; o verdadeiro 

experiente é quem faz o trabalho; o recurso mais importante de vocês; tuas expectativas 

influenciam as pessoas; falta em verificar e incentivar; necessidade de se sentir um 

vencedor; não ter vontade de trabalhar; não devemos nos responsabilizar por todos os 

problemas pessoais; nem sempre têm prioridades claras; percentual de bons 

colaboradores; conseguir influenciar positivamente uma pessoa; se quiser saber por que 

não trabalham bem; muitas vezes não consegue reconhecer quais são os fatores 

motivantes que lhe faltam; 

Comunicação: faz circular mais do que qualquer outra coisa notícias negativas; leve temor 

para exprimir aquilo que pensa realmente; não produz porque entendeu mal; não verbal; 

orientada para o interlocutor;  

Crise: as crises de amanhã aumentam; planificação e crise; raciocinar em curto prazo; 

tanto urgente quanto importante;  

Desmotivar: colocar o foco sobre você mesmo;  

Emoções: antagonismo definição; ficar com raiva por um resultado; é sempre seguida de 

uma valorização; determinar o nível de entusiasmo de toda a empresa; emoções diversas 

fazem perceber o ambiente diverso; entusiasmo definição; o bem instrumental mais 

importante; impacto direto na produtividade; hostilidade diante do pessoal; para ser capaz 

de entusiasmar; problemas que causam muitas vezes reações emocionais; quando você 

levanta de manhã; realizar as coisas que nos darão emoções; reparar todas as vezes que 

fica com raiva; se você perde a alegria se torna um criador de crises;  
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Empreendedor: que persegue apenas fins econômicos ou pessoais; que nos recarrega; se 

torna um símbolo; experiências com colaboradores negativos; negatividade e capacidade 

de convencer, um coquetel mortal; cheio de projetos; quando eu era funcionário; se você 

se apagar, a empresa se apaga;  

Empresa: onde existe um titular positivo e alegre; herdou da escola a tarefa de formar e 

instruir; o bem mais importante de toda a empresa; senti-la como própria; uma empresa 

de perdedores;  

Envolver: colaboradores são encorajados a desenvolver novas ideias; força canalizada 

para objetivos compartilhados; informações e responsabilidade; significa acima de tudo;  

Erro: enfrentado com forte interesse; corrigir uma coisa por vez; gestão do; a bronca do 

chefe por um minuto; omitem o verdadeiro motivo; tratar todos os erros como razões 

disciplinares;  

Estratégia: exército vitorioso; progressos estratégicos;  

Família: cuidar;  

Filosofia empresarial: balanceamento da intensidade do trabalho e diversão; influenciar a 

cultura da empresa;  

Formação: autoformação característica dos melhores líderes; construir responsáveis 

intermediários eficazes; intervenção spot não parte de um programa; produtividade 

literalmente amplificada; estabelecer em que fazer; 

Gerente: agitado ou colérico que anda pela empresa se lamentando; características do 

verdadeiro gerente; competências agora necessárias, não desenvolvem; constantemente 

em competição com seus colaboradores; criar uma empresa na empresa; fazer pressão nas 

pessoas; função coberta apenas em aparência; administrar todas as coisas urgentes; o seu 

estado de ânimo para superar obstáculos; a lei dos lados positivos; falta de responsáveis 

intermediários; esquema para avaliação de; apenas um bom braço direito; sobrecarga; 

tecnicamente completo;  

Ideias: mudar as ações sem mudar as; onde não sobressaímos temos ideias autolimitantes; 

errôneas, que acumulamos em nossa mente; a causa do estresse e da sobrecarga na gestão 

de pessoal;  

Importante: definição; importantes, mas não urgentes;  

Interesse: se você se interessar pelas pessoas elas se interessarão por você; instrumento 

de motivação; real interesse por ele como pessoa;  

Irresponsável: não observa os efeitos apenas com as próprias ações; criaram ou estão 

criando;  

Liderança: definição; deriva do termo; confiança na capacidade de seu grupo; ideias 

centrais guias; o trabalho do líder eficaz; o líder eficaz se deixa ajudar por seus 
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colaboradores; sua verdadeira prova; o verdadeiro líder faz os outros vencerem; na 

verdade, a liderança se desenvolve; a convicção deles; a primeira ideia que devemos 

mudar; ordens rejeitadas; pedido executado com orgulho; si mesmo como escala de 

medida; sobre a via da decadência; um verdadeiro líder te convence de que é possível 

fazer;  

Metas: análise da meta, as causas do problema; compartilhamento da meta da empresa; 

definição; entre derrotas e desvios; na ausência de uma meta; tua capacidade de imaginar 

te permitirá fazê-lo; mantê-la apesar das circunstâncias adversas; objetivos importantes 

da empresa para um grupo vencedor; cada coisa é criada duas vezes; pensamentos 

negativos não são farinha do teu saco; porque não se consegue mais imaginar; escrever 

as próprias metas porque;  

Motivação: quem e como; classificação completa dos valores motivantes; devem estar 

presentes em ambas as retribuições; tornar especialista; faz notar as coisas bem feitas; se 

faz motivar pelos próprios colaboradores; identificar e fazer crescer cinco ou seis pessoas 

capazes; a motivação como a venda; o impulso que faz as pessoas se moverem; o erro 

que a maior parte de nós comete; relação direta entre reconhecimento e motivação;  

Oportunidade: explorar novos caminhos; desenvolvimento de novas oportunidades;  

Organizar: problemas resolvidos definitivamente;  

Peter: princípio de;  

Planejamento: plano de trabalho da própria jornada; 

Problemas: com problema se entende; as causas de seus problemas; na gestão de um 

colaborador; problema não solucionável;  

Produtividade: comportamentos inibitórios;  

Quadrantes: atividades não feitas do quadrante dois; operar no quadrante dois; quadrante 

dois, conteúdo; quadrante quatro, conteúdo; quadrante três, conteúdo; quadrante um, 

conteúdo;  

Realidade: muda conforme as interpretações das percepções ambientais;  

Responsabilidade: outros criam as emoções para eles; caso exemplar; causas e efeitos 

contagiosos; com responsabilidades entendemos; se considerar a causa do problema; 

definição; efeito espelho; quando é evidente que a responsabilidade não é tua; quando um 

colaborador falha; sem informações não é capaz de assumir a responsabilidade; sem este 

ingrediente o conhecimento não é absorvido;  

Resultados: comparação dos resultados entre os colaboradores; ajudar a obter; mudar os 

resultados que obtemos; dependem das ideias que temos em relação; os bons resultados 

dos colaboradores são descontados;  

Retribuição: tipos de retribuição;  
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Reunião motivacional: devem estar presentes mais lados positivos; para conseguir 

influenciar positivamente;  

Reuniões: diferença nas reuniões;  

Salário: tende a não ser mais um fator motivante;  

Seleções: eficiência na escolha do candidato; seleciona o gerente de acordo com;  

Sucesso: alegria e sucesso caminham juntos; quem trabalha demais não necessariamente 

vence; o indivíduo solitário não tem; para alcançar o sucesso pessoal; pesquisado 

assiduamente; sucesso financeiro individual e perspectiva temporal; tolerância ao 

insucesso;  

Tempo: dedicar de 30 a 50% de seu tempo; dedicar-se quase em período integral para o 

papel de técnico; dedicado àquilo que faria a diferença; o tempo do gerente eficaz; o 

tempo do gerente medíocre; não tem tempo de fazer, justamente porque não fazem; rápida 

mudança de mercado; encontrar;  

Triunfo: definição; cada pessoa tem necessidade de se sentir um vencedor; participar do 

projeto empresarial para; substituto para; transformar homens em vencedores;  

Turnover: pessoas positivas;  

Urgências: definição; pensar cada vez mais em termos de. 


