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RESUMO

Empregarosprincipios de Lideranga nas organizagées militares, reescrevendo suas regras e propondo
aos colaboradores que, em vez de serem burocratas, dissessem o que precisa serfeito, mostra a
importancia deste simples ato na promog&o de mudangas corporativas historicas. Uma lideranga
inovadora e despretensiosa pode incentivar as pessoas a contribuir muito além do normal, encontrar
satisfac&o na carreira e criar um ambiente de trabalho que seja transformador e estimulante. Neste
sentido, este artigo se propde em explicar acerca da importancia de se aprender as habilidades
necessarias para fazer as coisas certas acontecerem, alcangando assim a eficacia e possibilitando
mudar 0 que é ineficaz, na busca do atingimento dosobjetivos desejaveis. Em suma, mostrar que a
eficacia pode e deve ser aprendida.

Palavras-chave: Lideranga. Exército Brasileiro. Gest@o. Qualidade. Eficacia

ABSTRACT

Emplo SUMMARY

Employing the principles ofleadership in military organizations, rewriting their rules and proposing that
employees, instead of being bureaucrats, say what needs to be done, shows the importanceofthis
simple act in promoting historical corporate change. Innovative and unpretentious leadership can
encourage people to contribute far beyond the ordinary, find career satisfaction and create a
transformative and stimulating work environment. In this sense, this article aims to explain about the

importanceoflearning the skills necessary to makethe right things happen,thus achieving effectiveness
and makingit possible to change whatis ineffective in the pursuit of the desired goals. In short, showing
that effectiveness can and should belearned

Keywords: Leadership. Brazilian army. Management. Quality. Efficiency.



1 INTRODUGAO

O presente trabalho tem comoobjetivo conduzir 0 leitor a uma auto reflexao do

seuestilo de lideranca atualmente empregado, podendo este reescrever suas regras

de lideranca, se reinventar e colaborar com o Exército Brasileiro (EB) em seu

posicionamento percebido por seus colaboradores pela sociedade.

Importantes conceitos foram desenvolvidos no decorrerda historia para que se

executassem verdadeiras mudangascorporativas nasinstituigdes, promovendo uma

maiorsatisfagéo na carreira, alto desempenho dos colaboradores e um ambiente de

trabalho agradavel e harménico.

A fim de melhor elucidar esta tematica, sera abordado o assunto de maneira a

apresentar a teoria alinhada as melhores praticas de lideranca, sem qualquer

pretensao de esgotar o assunto.

1.1 PROBLEMA

Para a realizagao de um estudo coerente e capaz detrazer contribuigdesUteis

ao EB, calcado na metodologiacientifica e nos resultados praticos de instituigées

renomadas, faz-se necessaria a definicao do problema para o qual sera buscada uma

das possiveis solugdes. Isto posto, sera apresentado a seguir, como se chegou a

definicao deste problema.

1.1.1. ANTECEDENTES DO PROBLEMA

No século passado, os EUA seviram frente a um cenario complicado; grandes

conglomerados norte-americanos enfrentavam novos competidores globais e

condig6es econémicas desfavoraveis. O mundo dos negécios estava em plena

transformacao, mas poucas empresas compreenderam esse cenario.

As grandes empresas norte-americanas vinham usando 0 mesmo modelo de

gestao ha décadas: os trabalhadores trabalhavam, os gerentes gerenciavam e a

burocracia imperava.

Neste cenario, 3 fatores preocupavam: os negocios ja nao cresciam rapido o

suficiente, a cultura corporativa nado encorajava inovagdes, e o peso da propria

estrutura sucumbia grandes companhias.
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1.1.2 FORMULACAO DO PROBLEMA

Com © mundo notadamente mais dinamico e célere, com mudangas mais

frequentes e impactantes, os profissionais se sentem na obrigagao de olhar sempre

na diregao da inovagao, principalmente nos ambientes corporativos, muitas vezes

tornando suaatividade cada vez mais dificil e distante, promovendo insatisfacao na

carreira, baixo desempenhoe ambientes de trabalho desmotivadores.

O motivo do presente artigo, é buscar umapossivele viavel solucdo para esta

realidade, utilizando dos principios de lideranga nas organizagées militares, coerente

comestilo de lideranga necessario em cada caso, conectando a simplicidade no “core”

da cultura organizacional militar, para que se atinja a satisfagao na carreira, alto

desempenhodoscolaboradores e um bom ambientedetrabalho.

1.2 OBJETIVOS

Doravante serao apresentados os objetivos gerais e especificos deste estudo,

estabelecendo a forma comosera trabalhada algunsprincipios de lideranga na pratica

do dia a dia.

1.2.1. OBJETIVO GERAL

O presente estudo pretende integrar os conceitos basicos e as informagées

cientificas relevantes e atualizadas dosprincipios de lideranga, a fim de conectar a

simplicidade no “core” da cultura organizacional militar, para se obter os melhores

resultados percebiveis agregados aosvaloresinstitucionais ja existentes.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Coma finalidade de delimitar e alcancar o desfecho esperado para 0 objetivo

geral, levantou-se objetivos especificos que irao conduzir a consecu¢ao do objetivo

deste estudo. O dissertar sobre cada item apresentado balizara o presente trabalho,

a fim de elucidar de uma maneira mais didatica para o presente problema

apresentado.A se saber:
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Ter 0 autoconhecimento como basea)

b) Entender que a lideranga tem que ser percebida

c) A importancia de ser mais informal

d) Burocracia zero a todo custo

e) Encare a realidade

f) Simplifique

g) Veja a mudan¢a como uma oportunidadee lidere pela motivacao

h) “Desafie” a tradicao

i) Privilegie a inteligéncia

j) Arrisque-se diariamente

k) Coloque os valores em primeiro lugar

i) Gerencie menos

m) Envolva a todos

n) Reescreva sualista de compromissos

0) Tome decisées rapidamente

p) Aumente a confianga

q) Estabeleca metas audaciosas

r) Elimineoslimites

s) Expresse uma visao

t) Boasideias sao bem-vindas

) Estimule o desempenhodos outros

) Qualidade é o seu trabalho

) Mudancas nunca terminam

Y) Divirta-se no trabalho

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUICOES

O Exército brasileiro possui diversas normaseditadas através de decretos e

portarias, os quais visam orientar e determinar as atividades da forga, bem como de

seusintegrantes, em particular os servidores militares.

Neste contexto plural e complexo, o exercicio da lideranga, coerente e

necessario a cada caso,se forja de maneira cada vez mais imperativa para que o EB



mantenhaseu posicionamento percebido por seus colaboradorese pela sociedade no

patamarquelhe é devido.

Sendo assim, uma possivel e viavel solugdo para esta real demandaplural de

estilos de lideranga, seria o emprego dos principios de lideranga, com foco na

simplicidade de seu “core”.

Para que se consigamosatingir tal objetivo, 6 de suma importancia quetal

assunto seja constantemente alvo de debates e pesquisas porparte dos militares.

Com o presente estudo pretende-se contribuir para o EB a formulagao de uma

doutrina de emprego dosprincipios de lideranga com foco na simplicidade de sua

execugao, no sentido de aperfeicoar sua atuagao.

Pretende-se ainda obter como contribuigaéo, inovagées no sentido de

aprimoramento e doutrinamento da tropa, para que adquirem habilidades necessarias

e fundamentais narotina de liderancase liderados, com alto valor percebido por seus

colaboradorese pela sociedade.

Porfim, o presente estudo se constituira em mais um trabalho, em consonancia

com os trabalhos de outros autores, na manutengao da busca pelo aprimoramento e

de umacultura corporativa que encoraja inovagées

2 METODOLOGIA

O estudo foi realizado mediante um processo cientifico e baseado em

procedimentos metodoldgicos. Portanto, neste item, se apresenta de forma sucinta a

partir do problema elencado, os meios pelos quais pode ser solucionado, assim como

seuscritérios, estratégias e instrumentos utilizados na trajetéria deste processo as

formaspelas quais foram utilizados.

O percurso desenvolvido pela pesquisa teve como marco inicial estudo

baseado em revisao da literatura, por consulta bibliografica a manuais, jornais,

entrevista, documentos e trabalhos cientificos (artigos, trabalhos de conclusao de

curso e dissertagdes), bem como de conhecimentos extraidos de experiéncia pratica,

a qual prosseguiu até a fase de analise dos dados coletados neste processo

(discussao de resultados).

Mediante o estudo, foi escolhido o método de levantamento bibliografico,

descritivo e qualitativo, se realizou consulta em bancos de dados eletrénicos,

trabalhos publicados em portugués, estudos baseados nas boas praticas de
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instituig6es renomadasno Brasil e no mundo.

Quanto a natureza, caracteriza-se como pesquisadotipo aplicada, porter por

objetivo gerar conhecimentospara aplicagao pratica dirigidos a solugdo de problemas

especificos relacionados a manutengao de niveis de exceléncia nas atividades

inerentes a profissao € no valor percebido pelos militares, por seus familiares e pela

sociedadebrasileira.

A selegao das fontes de pesquisa e baseou em publicacées de autores de

reconhecida importancia no meio académico e em artigos veiculados em periédicos

indexados pela Coordenagaéo de Aperfeigoamento de Pessoal de Nivel Superior

(CAPES).

No entanto, o delineamento da pesquisa compreendeu a parte inicial do

trabalho cientifico, ou seja, a parte de planejamento da pesquisa e envolve tanto a

diagramacao quanto a coleta de dados e sua funcao é possibilitar que novos

pesquisadores executem a mesma pesquisa e possam chegar as mesmasconclusdes

(CALAIS, 2010; GIL, 2002).

Seuslimites se dao por se tratar de uma pesquisa de revisdobibliografica,

contudo, ha necessidade de investigacao, ainda que estejam respaldadas em autores

de referéncia, uma vez que nao ha possibilidade de esgotamento do assunto,

necessitando do fomento de novas pesquisas que proporcione maior visibilidade ao

tema e comisso colaborar ainda mais com a manutengao das boaspraticas e valores

cultuados no Exército Brasileiro.

2.1. REVISAO DE LITERATURA

A Revisao da literatura foi realizada com o intuito de reunir e exportais conceitos

e abordar, de forma critica e sucinta, dentro daquilo que interessa ao presente

trabalho, conceitos centrais da pesquisa com base no pensamento de outros autores

sobre o assunto.

2.2 DISSERTACAO DOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.2.1 - TER O AUTOCONHECIMENTO COMO BASE



Fazer o ser humanorefletir sobre a percepcao queele e outras pessoas tém

dele mesmo, sendo parentes, amigos, conhecidos, pessoas do mesmo nivel

hierarquico e subordinados,tudo dentro do campo pessoal, profissional ¢ espiritual, &

0 foco central do autoconhecimento.

O quanto realmente e verdadeiramente vocé se conhece? O quanto vocé

acredita que as pessoas te conhecem realmente? Vocé sabe qual a opinido que as

pessoas tém a seurespeito?

Muitas vezes nos abatemos deparando com o que outras pessoas falam de

nos. Ficamos inconformados com isso, porém dificiimente buscamos a intencao

positiva das pessoas em compartilhar suas percepcées sobre nos, raramente usamos

essas importantes informacées para extrair informagées sobre areas do nosso

comportamento na qual podemos melhorar.

Caso o feedback das pessoas proximas de vocé te incomoda. podemos usar

uma série de perguntas que pode lhe direcionar a levantar informagées a partir do

ponto de vista alheio. Esse levantamento vai Ihe servir dentro de um processo de

identificagdo de areas de sua vida que merecem mais atencao, ou por estarem

negligenciadas, ou por revelarem vulnerabilidade para seu crescimento.

Pense um pouco a respeito das pessoas com as quais vocé convive e Ihe

conhece. Procure lembrar-se dos comentarios (diretos ou indiretos) que elas fizeram

sobre vocé ou acabaram chegando ao seu conhecimento.

Com essas memérias e percepcées, responda as perguntas abaixo (Marques,

José Roberto. IBC. Ibccoaching.com.br, 2016):

a. Como vocé acredita que seus colegas/amigos de trabalho, ou as

pessoas que trabalham no mesmonivelhierarquico o veem comoprofissional?

b. Como vocé acredita que seus colegas/amigos de trabalho, ou as

pessoas que trabalham no mesmonivel hierarquico o veem no relacionamento

pessoal?

c. Como vocé acredita que seu chefe ou superioro vé profissionalmente?

Vocé tem algum vinculo ou relacionamento pessoal com seu chefe ou

superior? Quetipo de percepgao pessoal vocé acredita que ele te vé?

d. Como vocé acredita que seus subordinados, ou pessoas que

trabalham num nivel ou departamento hierarquico inferior o veem

profissionalmente?



e. Vocé tem algum vinculo ou relacionamento pessoal com seus
subordinados, ou pessoas que trabalham num nivel ou departamento
hierarquico inferior ao seu?

f. Como vocé acredita que seus filhos/sobrinhos/primos/netos, o veem

no aspecto de vida pessoal?

g. Como vocé acredita que seus filhos/sobrinhos/primos/netos, o veem

no aspecto de vida profissional e espiritual?

h. Como vocé acredita que seus pais o veem nas relagdes pessoais €

de familia?

i. Como vocé acredita que seus pais 0 veem no aspecto de vida

profissiona!? Vocé acredita que eles gostariam de ver algo diferente? O qué?

j. Como vocé acredita que ‘sua namorada (0), noiva (0), esposa (0),

cénjuge ou equivalente o vé nas relacdes pessoais e de familia?

k. Como vocé acredita que sua namorada(0), noiva (0), esposa (0),

cénjuge ou equivalente o vé comoprofissional? E satisfatorio para vocé?

Tem algum aspecto que gostaria que profissionalmente fosse diferente?

|. O que é familia para vocé? Cite 3 pessoas importantes de sua familia

Especifique os nomes. Como vocé acredita que cada uma delas 0 vé no

campo de vida pessoal?

m. E no campoprofissionale espiritual?

n. O que é amizade para vocé? Seus amigos sao mais recentes ou de

longa data? Comovocé acredita que seus amigos 0 veem no campopessoal €

familiar?

o. E no campoprofissional e espiritual?

p. O que é espiritualidade para vocé? O que vocé acredita da religiao?

Como vocé acredita que um padre, pastor, sacerdote, ou lider espiritual

o vé no aspecto pessoal e espiritual?

q. E no campoprofissional?

r. No dia-a-dia como vocé se vé agindo com outras pessoas?

s. Como vocé acredita que as outras pessoas 0 veer agindo com elas?

t. No melhor cenario possivel, como vocé gostaria de ser visto no campo

pessoal e profissional por estas pessoas?



 

1 10 vocé acredita que “Deus” te vé? E se “Deus” pud
coisas que talvez pudessem ajudar vocéa iniciar ¢

de sua vida, o que Deus falaria para vocé?

  

ag

  

  
Gostot onhecer um pouco mais a sua esséncia? O que vocé descok

Novo que ainda nao percebia? Leve estas reflexdes para seu dia a dia per
crescer comelas

 

O que naodeveserfeito? Nao tente ser outra pessoa. A essaaltura, vocé ja
tem seu proprio estilo, e é dessa maneira que faz as coisas acontecerem. Nao assuma
tarefas nas quais nao acredite, nem mesmo aquelas que nAose sinta apto a realizar.
Aprenda a dizer nao. Lideres eficazes associam suas proprias competéncias
subjetivas as necessidadesobjetivas da empresa. Como resultado ele consegue que
uma quantidade significativa de tarefas seja feita rapidamente (Entrevista por Rich
Karlgaard, “Peter Drucker on leadership”, Forbes.com, 19 de novembro de 2004).

2.2.2 ENTENDER QUE A LIDERANCA TEM QUE SER PERCEBIDA

Tem que adorarliderar pessoas, nao as gerenciar. A palavra “gerente” reuine

todasas caracteristicas negativas associadas aos chefes comocontrole, repressao e

falta de comunicagao. Liderar € criar uma visdo e fazer com que as pessoas se

apaixonem detal forma por ela que mal consigam esperar para transforma-la em

realidade.

Lider é alguém que desenvolve umaideia e motiva as pessoas a executa-la.

Ninguém tem o monopédlio da lideranga ou das boas ideias, qualquer um pode ser

lider, basta contribuir com sugestées inovadoras e uma visdo sobre o negocio.

Para se ter uma empresa competitiva, deve-se sempre procurar selecionar

lideres que tenham muita energia, espirito competitivo e habilidade para motivar as

pessoas.

Qualquer um que consiga expressar uma visao e motivar os outros a torna-la

realidade pode ser um lider. Os lideres sabem que precisam ter uma visao

abrangente, e nao se deixar levar pelas minucias administrativas, nao ser

demasiadamentedetalhista.

Selecione excelentes profissionais para sua equipe e deixe-os fazer o seu

trabalho.O lider deve envolver a todos e estimular as grandes ideias. Como o objetivo

é escolher as melhores ideias que aparecem, nao deixe ninguém de fora. A pessoa

mais quieta da equipe pode muito bem-estar “sentada” sobre a melhor ideia. Procure



lideres capazes de energizar, motivare inspirar, em vez deirritar, deprimir e controlar

(Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).

2.2.2.1- 20 técnicas de Lideranga que os grandes lideres dominam

(Marques, José Roberto. IBC. Ibccoaching.com.br, 2016).

Se deseja se tornar um expert em Lideranga, é fundamental que

esteja disposto a estar sempre em busca de aperfeicoar suas

habilidades, pois um grande lider é, também, um eterno aprendiz. Veja,

a seguir, vinte técnicas essenciais para gerenciar uma equipe de

sucesso.

a- Ter Visdo de Futuro

Defina uma visdo para o futuro da equipe, pois as pessoas

precisam ter um alvo para mirar. Lembre-se da velha expressao

que diz: “Se vocé nao sabe para ondeesta indo, qualquer estrada

ira servir’. Mantenha sempre o grupo informado sobre para onde

vocés estao indo e qual a melhor maneira de chegarla.

b- Ser Verdadeiro

Um lider é, acima de tudo, um ser humano que, como qualquer

outro, tem suas vulnerabilidades, erros e acertos. E claro que é

importante passar confianca para osliderados, entretanto, deve

ser algo genuino, pois ninguém é perfeito durante toda parte do

tempo.

c- Fazer perguntas poderosas

Uma das melhores maneiras de promover o desenvolvimento de

um individuo é fazendo a ele perguntas que o levema refletir

Além disso, através dos questionamentos certos, é possivel

conhecer melhor uma pessoa e extrair dela todo o seu potencial.

d- Manter uma comunicagao aberta

Umbomlider é aquele que mantém uma comunicagao aberta com

a sua equipe e incentiva todos a agirem da mesma maneira.

Assim, mesmo assuntos mais delicados sao abordados, porque

apenas dessa maneira os problemas poderdoser resolvidos

e- Ouvir os liderados
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Por mais que os lideres geralmente tenham cargos mais elevados

dentro de uma organizac4o,eles nao s4o detentores de todo o

conhecimento. Por esse motivo, é muito importante saber ouvir o

que os colaboradores tém a dizer e considerar a opiniao deles ao

tomar decisées

f- Saberidentificar talentos

© primeiro passo para ter uma equipe forte é selecionar as

pessoas certas para fazerem parte dela. Para isso, é necessario

identificar os tipos de talentos, que podem vir prontos ou seres

lapidados com o tempo. Cabe ao lider saber os perfis que ele

precisa para montar um grupo coeso e pronto para enfrentar os

desafios que surgirem.

g- Incentivar o trabalho em equipe

Em uma equipe heterogénea, é natural que alguns se destaquem

mais do que os outros. Entretanto, o tratamento deve ser sempre

igual e, por mais que os esforgos de cada um possam ser

valorizados, 6 necessario manter o trabalho coletivo

h- Saberouvir criticas e sugestées

Quando osliderados ouvem tudo o que lider diz sem questionar

é necessario entender o que esta acontecendo. Independente se

estiverem acomodados ou confiando cegamente no supervisor, é

necessario quebrar esse padrao, pois as criticas e sugestées sao

fundamentais para o crescimento de todo o grupo.

i- Motivar cada Lideradoindividualmente

A motivagao € uma questo pessoal; pois o que pode ser

extremamente motivador para mim pode n&oserpara vocé e vice-

versa. Por esse motivo, é necessario que o lider conhega seus

liderados e encontre o fator motivador de cada um.

j- Capacitar os membros da equipe

Mesmo que um profissional seja extremamente qualificado,

sempre ha algo novo a aprender. Investir na capacitagao dos

membros da equipe é dar a ele ferramentas necessarias para que

faca a diferenga na organizacao

k- Terflexibilidade
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Paralidar com pessoas e extrair delas seu potencial maximo é

importante saber ser flexivel. Regras tigidas demais podem ser

desestimulantes e comprometer o desenvolvimento dos profissionais.

!- Confiar nos Liderados

Determinadastarefas realmente devem ser realizadas pelo lider,

entretanto, é preciso que ele confie nos seusliderados para evitar

centralizar todo o poder. A delegagao é uma acaoindispensavel

para o bom andamento dotrabalho do grupo e da empresa.

m- Dar feedbacksindividualmente

Dar feedbacks é indispensavel para que os colaboradores se

desenvolvam e aprendam com suasfalhas. Contudo,é importante

tomar alguns cuidados, como escolheras palavras certas e fazer

isso individualmente, sem exporou constranger0 profissional

n- Reconheceros esforgos dos Liderados

Todo ser humanoprecisa de reconhecimento,pois é através disso

que cada um pode confirmar se esta ou nao no caminho certo

Entao, lembre-se de reconhecer os esforgos dos seus fiderados,

através de elogios ou utilizando outros meios adotados pela

empresa paratal.

o- Conheceras expectativas dos Liderados

Saber o que os seus liderados esperam de vocé comolider é

essencial para que afinem os ponteiros e possam construir uma

relagao positiva. Desse modo, mantenha um didlogo aberto ou

realize uma pesquisa perguntando como eles gostariam que

fossem os feedbacks, as reunides e o relacionamento de vocés

como um todo.

p- Manter o equilibrio entre a seriedadee falta dela

Para impor respeito nao é necessario manter uma postura sisuda

e séria demais, por outro lado, exagerar nas brincadeiras também

nao é indicado. O ideal é encontrar o equilibrio entre esses dois

pertis e inspirar respeito ao invés de impé-lo.

q- Saberagir perante erros

Imagine que delegou uma tarefa a um colaborador que nao a

executou como deveria. Nesse caso, evite simplesmente fazer por



ele, converse e ajude-o a encontrar a falha, para que aquilosirva

de aprendizado e a situagao nao volte a acontecer

r- Definir prioridades

Quandotudo € considerado urgente, nada é realmente visto como

importante. Nesse sentido, cabe ao lider definir a lista de

prioridades e apresenta-las a equipe, para que os colaboradores

 

nao se sintam perdidos e saibam quais tarefas de

    primeiro

  

Ser um bom planejador

  

Um bomlider é aquele que sabe se planejar com antecedé

facilitando o seu préprio trabalho e, também, dos seus lide

Quandotudo é feito em cima da hora e com prazos curtos corre-

se o risco de a qualidade ndo ser a mesma

t- Utilizar de dados concretos

A tecnologia possibilita que um lider tenha acesso a uma série de

 

dados extremamente valiosos. Através dessas informacées é

possivel mostrar para os liderados quais sao os melhores

caminhos a serem seguidos e, claro, tomar decisGes mais

assertivas

2.2.3 -AIMPORTANCIA DE SER MAIS INFORMAL

O Lider precisa entender como é importante mantero tipo de informalidade que

encoraja todo mundoa desafiar suas “melhores”ideias. Permitir que os colaboradores

possam dizer aos seus superiores 0 que ele faria ou pensa sobre determinado

assunto, pode trazer resultados surpreendentes. Aliviar a tensaéo no ambiente de

trabalho, como por exemplo permitir flexibilidade de horarios e na escolha de datas de

férias, sem o engessamento de periodos previamente estabelecidos, com a

observancia pelo menor impacto causado ao setor pela saida temporaria e prevista

do colaborador; fazer reunides menos formais; promover encontros informais com a

presenca de familiares e amigos, sao algumas sugestées possiveis e bem-vindas

(Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).

2.2.4 - BUROCRACIA ZERO A TODO CUSTO



A melhor maneira de controlar 0 poder dos colaboradores é deixando que fiquem

livres e sem a formalidade dos cargos, os grilhdes da burocracia e as barreiras

hierarquicas. Burocracia é sindnimo de despesas desnecessarias e matam o espirito

competitivo de uma empresa. Livrar-se dela deve ser uma tarefa de todos, mesmo

que na verdade naosetrata de umatarefa simples. Até para as empresas que se

mostram determinadas a elimina-la, nao conseguem extirpa-lo completamente

(Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).

 

- ENCARE A REALIDADE

Comece mostrandoa realidade aos colaboradores. Quandotodos tém acesso aos

mesmos fatos, 0 processo de mudanga torna-se possivel. Nao se pode deixar

impressionarpela tradi¢ao e trajetoria da empresa. Levantar fatos, premissas, pode

trazer diagndsticos surpreendentes e até preocupantes. Mas sé assim se podeiniciar

uma “revolugao” e reinventar a organizacao de cima para baixo. Mapear os setores

que naoestao tendo um bom desempenhoe desenvolverestratégiase iniciativas para

melhorar a situacgaéo pode soar impopular, mas a dura realidade dos numeros é

incontestavel. Deve-se olhar para as coisas de forma imparcial, como se estivesse

fora da situagao para que assim possa-se ganharperspectiva. Pensar que as coisas

vao melhorarpor si mesmaspodeser uma armadilha, é necessario encarar a verdade.

Tenhasolugéesalternativas a oferecer caso nao acontega nenhuma novidade e seja

necessaria uma nova saida. O melhor momento para mudar é quando vocé quer, €

nao quandovocéprecisa fazé-lo (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).

2.2.6 - SIMPLIFIQUE

Para muitas pessoas é dificil ser simples. A simplicidade 6 uma das chaves para

© sucesso, mas requer uma enorme confian¢a. Qualquer coisa que simplifique os

processos de trabalho sera um passo importante. Uma equipe pequena, maseficiente

e dinamica, pode nos provar que menos pode ser mais. Elimine memorandos e

relatorios inuteis, com cépias para todos os departamentos; encoraje as pessoas a

darem suas opinides e a apresentar suas melhores ideias que tiveram nos Uultimos

meses; prefira nao seguir cronogramase roteiros de temas a serem discutidos com

as liderangas; simplifique o processos de trabalho, formularios e rotinas complicadas

que desperdigam tempo (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).
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2.2.7 - WEJA A MUDANGA COMO UMA OPORTUNIDADE E LIDERE PELA

MOTIVAGAO ;

Mudarfaz parte da vida e dos negécios, mas pouca gente gosta de alterar sua

rotina. Por isso as mudangas tendem a ocorrer numa velocidade maior do que o

negocio consegue reagir. Para se ter uma melhor resposta frente as mudangas, é

necessario, além de uma liderancga motivacional, foco e€ comprometimento das

liderangas e de todos os colaboradores. E preciso alterar o enfoque do processo de

mudanga, passando a ser encarada como uma oportunidade e nao uma ameaca:;

estimular a capacidade da equipe de antecipagao as mudangas,indo além do estagio

de planejamento, e aprender a lidar com o novo, faz parte do processo de

amadurecimento da organizagao. Entender 0 quanto antes que a origem da

produtividade real vem de equipes premiadas, movidas a desafios, estimulos e

desenvolvimento de habilidades é o meio mais favoravel para administrar com boa

performance. E unanime a percep¢ao atual que dar ordens aos outros, fazendo uso

inclusive de intimidagao, € uma maneira ultrapassada de conduzir um negdcio. A

verdadeira lideranga vem da qualidade da visao somada a habilidade para motivar e

inspirar os outros a buscar os melhores resultados, tendo em contrapartida o

reconhecimento de um bom trabalho (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).

2.2.8 -“DESAFIE” A TRADIGAO

O mundo esta mudando numavelocidade assustadora com novas tecnologias

sendo langadas dia apds dia e o que funcionou no passado, nao funcionara

necessariamente no futuro. Nesse cenario, manter o status quo pode ser mais

arriscado que enfrentar os novos desafios. Nao tenha medo decontrariar o senso

comum,os colaboradores devem ser encorajados a buscar e expor novasideias e

opinides. Selecionada destas as melhores ideias, elas devem ser apreciadas pelo

auto- escalao com aprego. Convide pessoas de diferentes areas e sugira que

consertem as praticas e procedimentos mais tolos da empresa (Welch, Jack, 1935.

Sextante, 2006).

A falha mais comum do fracasso do gestor € 0 conjunto de incapacidadee falta

de vontade de se modificar diante das exigéncias de uma nova posicao. O gestor que

continua a fazer aquilo que sempre fez com sucesso antes da mudanca, esta

destinado a fracassar (Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz em

Agao. LTC, 2016).



Uma organizagdo que apenas perpetua o nivel atual de visao, exceléncia e

realizagao € porque perdeu sua capacidade de adaptar-se. Ela deveria estabelecer

um novo nivel comolinha de partida para a geragdo seguinte. Deveria constantemente

elevar seus elementos humanos,e,portanto, prover hoje, os homens que poderao

dirigi-la amanha. A empresa que nao é capaz de perpetuar-se, significa que falhou

(Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz.p.78. LTC, 2016).

Questionamento: Minha empresa dispée de um processo sistematico para

identificar e desenvolver novos talentos humanos com finalidade de atender as

necessidades futuras? (Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005. LTC, 2016).

Agao: Faca ou recomende mudangasnoatual processo de sucessao executiva de

sua empresa a fim de atender aos desafios apresentados pela rapida mudanga

(Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005. LTC, 2016).

2.2.9 -PRIVILEGIE A INTELIGENCIA

Administrar premiandoa inteligéncia e encorajando todos a apresentar suas

melhoresideias favorece obter respostas para algumas problematicas. Umapossivel

maneira de incentivar livre fluxo de comunicagao e a troca de informacées é estar

aberto ao aprendizado em todososniveis, onde inteligéncia e boasideias suplantam

a tradigao e a hierarquia. Nesse modelo mais colaboradores passam a ter acesso a

informagdes importantes possibilitando identificar oportunidades e apresentar

solugées criativas para os problemas. Assim tem-se na empresa uma grande

vantagem competitiva, onde o desejo em aprendera partir de diversas fontes, como

um recurso basico e essencial, é rapidamente passada da teoria a pratica (Welch,

Jack, 1935. Sextante, 2006).

A autoridade do conhecimento certamente é tao legitima quanto a autoridade da

posigdo (Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005. LTC, 2016).

Decisdes sao tomadas em todos os niveis da empresa. As decisdes

aparentemente menosrelevantes sao de extrema importancia para uma empresa que

se baseia no conhecimento. Portanto é provavel que suas decisdes exercam um

impacto sobre a empresa como um todo (Drucker, Peter Ferdinand, “What Makes na

Effective Executive’, Harvard Business Review, junho de 2004, p.61).

Questionamento: como minhas decis6es afetam o desempenho geral da

empresa’ O queesta limitando minha capacidade de dar contribuig6es’ (Drucker,

Peter Ferdinand, 1909-2005. LTC, 2016).



Agao: Faca umalista com as etapas necessarias para remover os impedimentos

que limitam sua capacidade de dar contribuigées (Drucker, Peter Ferdinand, 1909-

2005. LTC, 2016)

2.2.10 - ARRISQUE-SE DIARIAMENTE

No cenario de mudangasatual, tomar decisées rapidas e acertadas fazem toda a

diferenca, o tempo é umativo cada vez mais fluido e pequenosatrasos ou indecisées

podemlevar a resultados catastréficos. Exortar todo mundoa ser dinamico e agil, sem

ter que obtervarias autorizagdes antes de tomar deciséesimportantes, favorece maior

competitividade e alta performance (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).

Pessoas eficazes sabem que o tempo 0 fatorlimitante. Ninguém pode contratar,

alugar, comprar ou tentar obter mais tempo. O tempo de ontem esta perdido para

sempre. Portanto, ha sempre uma grande escassez de tempo. As pessoas, outro

elementolimitativo, nds podemoscontratar. O dinheiro, na verdade, é o que existe em

maior quantidade. Gestores eficazes comecam identificando as tarefas nas quais o

seu tempo é realmente empregado. Registrar, gerir e consolidar o tempo é a base da

eficacia do gestor (Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O GestorEficaz, p.42. LTC,

2016).

O conhecimento é inutil para gestores até ser convertido em acdes. Contudo,

antes de executa-la, o gestor precisa planejar sua estratégia de acao. Ele precisa

pensarsobre resultados desejados, provaveis restrigdes, futuras revis6es, pontos de

verificagao e implicagdes da maneira comoeleutilizara o proprio tempo (Drucker,

Peter Ferdinand, “What Makes na Effective Executive’, Harvard Business Review,

Junho de 2004, p.60).

Questionamento: Sera que estou consciente de que o tempoé fatorlimitante na

minha vida’ Inicio meu trabalho planejando minhas tarefas ou comego planejando

meu tempo? (Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz em Acao. LTC,

2016).

Acao: Aponte o tempo que vocé acredita alocar para suas varias tarefas e

responsabilidades em uma semana normal. Em vez de planejarprimeiro suas tarefas,

planeje seu tempo (Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz em Acao.

LTC, 2016).

2.2.11 - COLOQUE OS VALORES EM PRIMEIRO LUGAR



Dé apoio e encorajamento aos colaboradores que representam os valores mais

importantes da organizagdo, que estao em sintonia com a cultura, sao exemplos pelo

comportamento, sendo assim potenciais liderangas por associagdo. Estes sao mais

importantes que aqueles que nao praticam os valores da empresa, independente de

seus resultados. Nao ha espago para pessoastiranicas, mesmo que tecnicamente

competentes, na equipe. Pessoas que nao bateram as metas, mas mostram-se em

sintonia comportamental com e empresa merecem nova(s) oportunidade(s).

Concentre-se em valores mais humanos, como montar uma equipe, compartilhar

ideias e motivar terceiros (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).

“Outro valor do Bank One era: Nos nos esforgamos para ser o prestador de

servicos de mais baixo custo, por meio de operacéeseficientes e otimas. Alguns dos

comportamentos recomendados eram: quanto menos gordura melhor: elimine a

burocracia; seja implacavelno corte de desperdicios; as operagdes devem ser rapidas

e simples; valorizem o tempo um dosoutros; invista em infraestrutura; devemos ser

quem melhor conhece 0 nosso negécio. Nao precisamos de consultores para nos

dizer o que fazer.” (Jack Welch, Paixéo por vencer, Rio de Janeiro: Editora

Campus/Elsevier, 2005).

Qualquer organizagao também necessita de um empenho de valores e sua

constante reafirmagao. Tem de haveralgo pelo que esta organizacaoluta, ou ela ira

se degenerar em desorganizacao, confusao e paralisia (Drucker, Peter Ferdinand,

1909-2005, O Gestor Eficaz, p77. LTC, 2016).

Questionamento: Que valores minha empresa defende’’ Estousatisfeito com o

modo que essesvalores sao veiculados entre empregados, clientes, fornecedores e

comunidade Ha sintomas de confus&o e paralisia decorrente da falta de

comprometimento com valores? Apoio os valores da minha empresa’ (Drucker, Peter

Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz em Agao. LTC, 2016).

Agao: Se seus valores sao saudaveis, tome providéncias para que eles sejam

continuamente confirmados junto a empregados,clientes e fornecedores. Certifica-se

de que a sua empresa defendaalgoutil para a sociedade (Drucker, Peter Ferdinand,

1909-2005, O Gestor Eficaz em Acao. LTC, 2016).

2.2.12 - GERENCIE MENOS

As pessoas devem tomar suas prdprias decisédes, sem tanta interferéncia

gerencial, devendo este delegar mais e gerenciar menos. Incentivar o livre



pensamento e a autonomia dos colaboradores, evitando demora na tomada das

decisOes ou erros, por simples medode pensar e agir por conta propria. Fornecer as

ferramentas e a habilitagao necessaria para que todos melhorem seu desempenho,

priorizando o aprendizado, é responsabilidade da empresa. No momento em queisso

acontece, os gerentes podem se concentrar na esséncia doseutrabalho, que criar

umavisaoe liderar equipe naquela direcdo. A chave para a lideranca é desenvolver e

formar grandeslideres (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).

O problema fundamentalé a realidade em torno do gestor. Ha quatro realidades

principais sobre as quais o gestor nao tem qualquer controle. Mas cada uma dessas

realidades exerce uma presséo em direcao a nado obtencdo de resultados e

desempenho.

1. O tempo do gestor tende a pertence a qualqueroutra pessoa:

2. Os gestores sao forgados a se manterem em funcionamento(pelo curso

dos eventos);

3. O gestor sd é eficaz se e quando outras pessoas podem fazer uso das

contribuig6es que ele oferece;

4. Finalmente, o gestor é parte de uma organizagao. Ele enxerga, se é que

enxerga, o exterior através de grossas lentes que distorcem o que vé.

(Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz. LTC, 2016).

Questionamento: Quais s&o os primeiros eventos que me impedem defocar nos

resultados’ Sou um prisioneiro de eventos e politicas internas’ (Drucker, Peter

Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz em Acao. LTC, 2016).

Agao: Comecea adotar medidas para mudarsua realidade a fim de se concentrar

em contribuigdes e resultados. Nao permita que o curso dos eventos determine suas

agoes (Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz em Agao. LTC, 2016).

2.2.13- ENVOLVA A TODOS

Ao envolver todos os niveis hierarquicos no novo processo de trabalho, as

decisdes passam a ser nao mais so com base nocargo ou na cadeia de comando, e

sim vence quem apresenta a melhor ideia, sendo as sugestées interessantes

recompensadas celebradas, encorajando todo mundoa dar sua contribuigao. Tem

a ver com conquistar a inteligéncia de cada pessoa. Quanto mais pessoas vocé

cativar, maior sera a inteligéncia grupal, aparecendo assim mais ideias de como

melhorar as coisas na empresa (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).



Todos os gestores eficazes tem em comum habilidade de fazeras coisas certas

acontecerem. Osgestores eficazes que ja vi diferem amplamente em temperamentos

e habilidades, no que fazem e como fazem, em suas personalidades, conhecimentos,

interesses; na verdade em quasetudo o que distingue os seres humanos.O Unico fato

em comum € a capacidade de conseguir que as coisas certam sejam feitas. A eficacia

é umadisciplina, e, como toda disciplina, pode e deve ser aprendida (Drucker, Peter

Ferdinand, “What Makesna Effective Executive”, Harvard Business Review, junho de

2004,p.63).

Questionamento: Quem sao os trés trabalhadores do conhecimento eficaz na

minha empresa? Quais sao os tragos de personalidade marcantes’ Como essas

pessoasutilizam esses tragos para criar habitos de eficacia? O que isso me revela

sobre a relagao entre tracos da personalidade e eficacia? (Drucker, Peter Ferdinand,

1909-2005, O Gestor Eficaz em Acao. LTC, 2016).

Acao: Seja vocé mesmo.Utilize os tragos da sua personalidade para criar habitos

de eficacia. Analise os pontos fracos que limitam a sua eficacia (Drucker, Peter

Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz em Agao. LTC, 2016).

2.2.14 - REESCREVA SUA LISTA DE COMPROMISSOS

A mudanga nuncavai acabar. E preciso estar disposto a reescrever sua lista de

compromissos todos os dias se necessario, pois quem se compromete com a

mudanga sabe que 0 processo é permanente. Tudo muda 0 tempotodo,a tecnologia,

© mercado, a economia, a concorréncia etc. O General Prussiano Carl Von

Clausewitz, autor do livro “Da Guerra”, ja dizia: “As pessoas nao podem reduzir a

estratégia a uma formula. O planejamento detalhado necessariamente fracassa por

causa dosatritos inevitaveis que ocorrerao” (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006)

Ainda nao vi nenhum lider, defrontando-se com o seuregistro de tempo, que nao

tenha adquirido, rapidamente, o habito de passar para outra pessoa a

responsabilidade de fazer tudo o que ele nao precisa fazer pessoalmente (Drucker,

Peter Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz em Acao. LTC, 2016).

2.2.15- TOME DECISOES RAPIDAMENTE

A velocidade é um fator indispensavel para a competitividade. Decidir assim que

os problemas surgirem, comunicar-se cada vez mais rapido, tornar a velocidade um

habito, instigar a todos a fazerem o mesmo,beneficia a empresa e aumenta a



velocidade em todas as atividades e processos. Para isso é necessario simplicidade

e autoconfianga (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).

O estabelecimento de uma“rotina” capacita pessoas que nado tém habilidades

especificas, sem critério, a fazerem algo que antesera realizado por mentesbrilhantes

(Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz, p.59. LTC, 2016).

Questionamento: Quais sao as crises recorrentes que resultam em “dramas“na

minha empresa? (Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz em Agao.

LTC, 2016).

Agao: Para cada crise recorrente, aponte um procedimento que resolva o

problema e atribua sua aplicagéo a pessoa adequada na empresa. Verifique

periodicamente se a regra esta funcionando na pratica (Drucker, Peter Ferdinand,

1909-2005, O Gestor Eficaz em Ag&o. LTC, 2016).

2.2.16 - AUMENTE A CONFIANCA

Da mesmaforma que a velocidade flui da simplicidade, a simplicidade se baseia

na autoconfianga. A fungao dolider é criar uma visao simples e clara, repassar

autonomia aos gerentes e colaboradores de forma que eles passem a assumir a

responsabilidade sobre 0 seu desenvolvimento profissional. Nada aumenta tanto a

confianga quanto uma boa conquista. Para isso simplifique os processos de trabalho

para favorecer o atingimento das metas pelas pessoas, dentre elas a busca pelo

treinamento e autoaperfeigoamento continuo. Jack Welch, executivo responsavel por

fazer a General Eletric (GE), uma das empresas mais competitivas do mundo,ja dizia

que “a principal competéncia da empresa é desenvolvertalentos; no final das contas,

s&o as grandes pessoas que fazem as coisas acontecerem.” Todos querem que suas

ideias sejam valorizadas, e simplesmente demonstrando que valoriza as ideias

apresentadas pode aumentar a confianga de sua equipe (Welch, Jack, 1935.

Sextante, 2006).

Nuncatente ser especialista naquilo que vocé nao conhece. Concentre-se nos

seus pontos fortes e encontre pessoas com potencial para desempenharas outras

tarefas necessarias (Entrevista por Rich Karlgaard, “Peter Drucker on leadership”,

Forbes.com, 19 de novembro de 2004).

Questionamento: Quais atividades do meu registro de tempo podem ser

desempenhadastao bem ou ainda melhor por outra pessoa’ A quem posso delega-

las A tecnologia pode me ajudar a economizar tempo de registro de



acompanhamento do progressode atividades delegadas’ (Drucker, Peter Ferdinand,

1909-2005, O Gestor Eficaz em Agao. LTC, 2016).

Acao: Faga ascoisas mais importantes. Delegue tudo 0 que puderser executado

por outras pessoas. Tente utilizar recursos tecnologicos periodicamente para verificar

© progresso das atividades delegadas (Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O

Gestor Eficaz em Agao. LTC, 2016).

2.2.17 - ESTABELECA METAS AUDACIOSAS

As pessoas sao0 principal meio de aumentar a produtividade e levar a empresa

ao sucesso. Ja nao se admite trata-las como engrenagem no mundodos negocios

onde ninguém se preocupa em perguntar a opiniao deles e nem ouvir suas sugestées

sobre como melhorarsuasatividades.Porisso dar mérito as melhores ideias é permitir

que elas afetem a maneira como a empresa funciona, independentemente de

hierarquia e burocracia. O que a organizagdo espera de cada colaborador pode ser

visto como Unicolimite pressuposto. Se os profissionais tem um potencialilimitado,

entao a empresa é responsavel por usar de forma vantajosa esse potencial. Sé é

possivel descobrir a capacidade de alguém se Ihe for dada oportunidade de mostra-

la. Jack Welch fazia perceptivel na GE o clima de testar os limites até na hora de

definir os investimentos da empresa. Ele dizia detestar orcamentos conservadores

porque nao desafiavam as pessoas. Enxergava o processo de previsao orcamentaria

realizado pela maioria das empresasde “exercicio de minimizagao”. Dizia que “em um

mundovoltado para a velocidade, os décimos de segundo nao representam nada’,

deixando clara a mensagem de n&ovalorizar o pensamento detalhista e sim se apoiar

em metas € pensamentos ambiciosos, onde 0 objetivo seria questionar até onde pode

ir sua performanceprofissional (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).

O gestor eficaz concentra seu foco na contribuigéo, que pode ter varios

significados, pois cada empresa requer desempenho em trés Areas principais: ela

precisa de resultados diretos; construgao de valores e sua confirma¢ao; construgao e

desenvolvimento de pessoaspara 0 futuro. Que tipo de contribuicao posso oferecer

que afetara significativamente o desempenhoe os resultados da empresa para a qual

eu trabalho’ Sua énfase é colocada na responsabilidade (Drucker, Peter Ferdinand,

1909-2005, O Gestor Eficaz, p. 52-53 e 74-77. LTC, 2016).

Questionamento: Dedico meu tempo e esforgo focando apenas na minha propria

especialidade, ou procuro contribuir com a missao geral da empresa’ Estou



N is
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concentrado nos esforgos ou nos resultados da minha funcao’ © meufoco esta

voltado para o exterior e para o desempenho da empresa como um todo’ Comodefino

minha tarefa’’ (Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz em Ac&o. LTC,

2016).

Agao: Concentre suas contribuigdes na missdo geral da empresa. Faca uma

relagao das contribuigdes que vocé poderia dar 4 sua empresa. Compare-as com as

contribuig6es que esta oferecendo no momento. Reserve um tempo neste momento

para definir sua tarefa de maneira mais abrangente, pensando em niveis mais

avangados e buscandofazera coisa certa (Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O

Gestor Eficaz em Agao. LTC, 2016).

2.2.18 - ELIMINE OS LIMITES

Implantar numa empresa a concepgao de“eliminaroslimites” nao pode ser alvo

de uma Unica investida. O processo de motivagao, de aprendizado e deincentivo a

outros comportamentos desafiadores é.permanente. Descobrir novas ideias deve

fazer parte do trabalho de cada colaborador. Para isso é fundamental derrubar as

barreiras destrutivas que separam os colaboradores uns dos outros. Ao envolver e

escutar todo mundo, remove-se asbarreiras verticais (que mantém uma distancia

regulamentar hierarquica) e horizontais (que conservavam a independéncia dos

departamentos), dando espago, especialmente a quem esta mais perto do dia a dia

do trabalho e€ dos clientes. Ao criar uma cultura onde as ideias governam, os maus

habitos historicos sao colocados em xequee a inteligéncia da empresa é fortemente

forjada (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006)

Uma organizagao tem de prover, hoje, os homens que poderdo dirigi-la amanha

(Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O GestorEficaz, p. 78. LTC, 2016).

“Eleve o RH a posigao de poder e primazia na organizagao e garanta que o

pessoal de RH tenha as qualidades especiais necessarias para ajudar gestores na

construgao delideres € carreiras. Na verdade, as melhores caracteristicas do pessoal

de RH saoas de pastores e pais em uma mesma embalagem” (Jack Welch, Paixao

por vencer, Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier; 2005).

O gestor eficaz preenche as posicdes e promove na base do que uma pessoa

pode fazer; nao toma decisées sobre pessoal para diminuir fraquezas, e sim para

aumentar a forga (Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz. p 93-94.

LTC, 2016).



Questionamento: Ao preencher posigées, procuro escolher pessoas que

apresentam pontosfortes especificos para a atribuicao, ou busco pessoas “versateis”

sem fraquezas evidentes” (Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005, O GestorEficaz em

Agao. LTC, 2016).

Agao: Concentre-se no que os candidatos em potencial podem fazer e determine

se esses pontos fortes sao os ideais para determinada atribuicdo (Drucker, Peter

Ferdinand, 1909-2005, O Gestor Eficaz em Agao. LTC, 2016).

2.2.19 - EXPRESSE UMA VISAO

Selecionar e desenvolver os melhores talentos bem como deixé-los conduzir os

negocios, € um dos pilares de uma empresa competitiva. Lideres devem buscar o

atingimento das metas da empresa através do atingimento das metas dos

colaboradores. Para isso deve-se encorajar o pensamentooriginal, e nao ficar dizendo

0 que os colaboradores tém de fazer. Apos0 lider exporideias novase articular metas

que inspirem e motivam os outros, deixe os colaboradores agir. A frase “Leia e

obedeg¢a” nao mais se enquadra sem ser questionada neste contexto. O que lider

deve oferecer é umavisao inspiradora sobre a organizagao com metasclarase ideias

estimulantes para que possam ser transformadas em agées concretas. Nada de

estratégia, missAoou roteiro mirabolante de realizagdes para a empresa. Ha diversas

razoes para explicar a superioridade de uma visao geral frente a um planejamento

engessado.A primeira exige dolider a responsabilidade em apresentar uma visao (é

necessario conhecé-la profundamente e como sera apresentada a equipe), e dos

colaboradores em transformar esse projeto definindo as rotas mais adequadas a

serem tomadas(0lider deve secertificar de que possui os melhoresprofissionais para

a execugao do projeto). Dar poder as pontas para que seutime fique cada vez mais

seguro na tomada de decisdes e promover quem tem o maiorhistérico de realizagées

é sinal de amadurecimento organizacional (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).

2.2.20 - ESTEJA ABERTO A BOASIDEIAS

Se vocé acha que sabe tudo, nao procurara melhores ideias. E uma questao de

honra aprenderalguma coisa, nao importa de onde venha, inclusive da concorréncia.

Estar aberto para recebere ouvir de fato a todos da equipe, pode trazer uma solucao

melhor de lugares até inesperado (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).



2.2.21 - ESTIMULE O DESEMPENHO DOS COLABORADORES

Agir de formatiranica ou ditatorial nao

é

liderar, Oslideres nao gritam ordens ou

dificulta o trabalho das pessoas, nem mesmo recebem os créditos sozinhos. Eles

servem a cada profissional para que este se supere. O convencimento é através do

dialogo, deixando claro que a organizagéo sempre escolhera o caminho mais

inteligente, e com esse valor percebido as pessoas a seguirao. Otimizar a

performance de uma equipe é o querealmente importa, por mais que a melhoria do

desempenho e resultados fossem atingidos e desejados, estes jamais podem ter

origem naintimidagao ou no exibicionismoda chefia. Deve-se estimularnasliderancas

a energia pessoal e a capacidade de transmiti-la as equipes com eficiéncia e eficacia,

sem intimida-las; € preciso ter o desejo de vencer com entusiasmo competitivo e

historico de realizagdes (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).

2.2.22. - QUALIDADE E INEGOCIAVEL

A qualidade deve existir sempre, esta é inegociavel. Estimular programas de

aprimoramento de qualidade com treinamentos e cursos de extensdo para formacao

e/ou aprimoramento, deve ser uma dasatribuigdes da corporagao. A melhor maneira

de garantir a qualidade é incorpora-la na rotina do dia a dia de todos, estando dentro

ou fora do expediente de trabalho (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).

2.2.23- ENXERGAR MUDANCAS COMO OPORTUNIDADES

E possivel lidar com a mudanca de maneira proativa, incutindo na cultura da

empresa esse valor como oportunidade e a capacidade de antecipagao como meta

A sabedoria esta em comegar a mudar quando a empresaesta liderandoe lucrativa

(Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).

2.2.24 - DIVIRTA-SE NO TRABALHO

Liderar uma grande corporagado e manter os colaboradores motivados é

desafiador. Paraisso trés pilares sao necessarios: senso de humor, prazerno trabalho

e entusiasmo. Transformar o trabalho num laboratério de ideias aumenta a

autoconfianc¢a dosprofissionais e torna o ambiente mais informal e inspirador, propicio

para novos desafios e crescimento intelectual (Welch, Jack, 1935. Sextante, 2006).



3 DISCUSSAO

Mediante 0 que foi apresentado anteriormente, é pertinente que se apresente

uma“radiografia” das organizagées militares para que se possa metrificar e levantar

os pontos a serem atacados, para que sejam alinhados e coerentes com a visdo e

coragem necessaria para se obter as melhorias necessarias € desenvolturas em

patamares respeitaveis, para colaborar ainda mais com a manutengao das boas

praticas e valores cultuados no Exército Brasileiro.

Considerando o problema propostoinicialmente, que questiona como buscar

umapossivel € viavel solugao para queos profissionais nao se sintam insatisfeitos na

carreira, nao mantenham baixo seus desempenhose fomente ambientes de trabalho

desmotivadores. torna-se primordial, o constante aprimoramento da mentalidade e do

comportamental da tropa, baseado nas boaspraticas e nos principios de lideranga,

com foco em uma gestao cada vez mais eficaz e percebida por todos os colaboradores

do Exército e integrantes da SociedadeBrasileira.

Neste sentido esperamosatingir um maior numero de pessoas que busca pela

eficacia, através das cinco praticas ou habilidades necessarias para ser uma pessoa

eficaz: gerenciar seu tempo; esforcar-se para oferecer contribuigées; tornar o seu

ponto forte produtivo; concentrar seus esforgos nas tarefas mais importantes para

alcancar os resultados e tomar decisdes eficazes. A eficacia pode e deve ser

aprendida

4 CONSIDERAGOESFINAIS

Ainda que0 objetivo principal seja ajudar gerentes e colaboradores a executar

melhor o trabalho, ha diversas dicas sobre como implantar o conceito de empresa

sem limites, sem guerras por cargos e outros casostipicos de grandes corporacgées.

Ha muitas formas de buscar a melhoria continua, mas 0 autodesenvolvimento do

trabalhador do conhecimento é fundamental para o desenvolvimento da

organizagao, seja uma empresa, uma reparticao governamental ou qualquer forga

militar. A Lideranga aplicada na pratica é o caminhopara a otimizacgao do

desempenho. A medida que os gestores procuram tornar-se eficazes, elevarao 0

nivel de desempenhode toda organizagao. A eficacia dos gestores € nossa maior

esperangapara tornar a sociedade moderna economicamente produtiva e

socialmente viavel.
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