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Para ser verdadeiramente um líder necessita uma e uma só coisa: Seguidores.
Lhe peço que reflexione um momento. Cada vez que se enfrenta a uma situação pessoal ou laboral
que implica a orientação, coordenação, supervisão ou direccionamento de pessoas e pensa: como
devo fazer? O que devo fazer para guiar, coordenar, supervisionar, dirigir uma pessoa ou um grupo
de indivíduos?, simplesmente por esse mesmo facto de pensar e se perguntar a si mesmo como
deve fazê-lo, implica que isso não é liderança, é simplesmente administração. Ver documento de
Liderança vs Administração.
Continuando com esta definição, devemos definir com simples e modestas palavras o que é um
seguidor dada a sua importância na própria definição dum líder.
Um seguidor é aquela pessoa que está disposta e tem a vontade própria de seguir alguém a onde
vá, pela simples e própria convicção individual e pessoal, ninguém o força nem obriga.
De maneira totalmente independente este individuo escolhe segundo as suas próprias convicções,
valores e sistema de crenças seguir certa pessoa ou organização na qual confia simplesmente
porque crê nela e ganhou a sua confiança total pelo que diz, por como pensa e principalmente pela
coerência e congruência entre o que pensa, diz e faz. O seguidor não tem que verificar com dados
e factos toda a informação que o líder lhe dá porque simplesmente tem fé nela ou nele.
Definitivamente não há melhor nem mais genuíno líder que o que prega com o exemplo.
Agora, definidos estes dois pontos, a grande pergunta é: Por que alguém o quereria seguir, ou
quereria seguir uma organização, adquirir os bens ou serviços duma empresa? (genuinamente, sob
os termos que defini anteriormente) Considero que basicamente há duas maneiras de conseguir
que as pessoas o sigam, que faça o que você quer: Ou a manipula ou a inspira.
Alguns exemplos do que tipicamente fazemos como pessoas ou organizações para manipular são
os seguintes:
No âmbito pessoal:
•

•
•
•

medo e a ameaça é o melhor meio usado para manipular as pessoas, desde o próprio
núcleo social que é a família até instituições de governo e religiosas. Repare,
historicamente assim foi a nossa educação, e continua sendo: O premeio ou o castigo.
Pôr pressão sobre alguém sob pena de castigo ou prémio.
Quando sentimos que estamos ficando fora do que todos os outros consomem, compram,
usam ou fazem. O ficarmos fora de moda influencia o nosso comportamento porque um
dos maiores desejos do ser humano é pertencer.

No âmbito das organizações e indústria:
•

Baixar os preços, fazer saldos, pressionar um regateio. Se você baixa os seus preços de
mercado ante o cliente potencial, este vai o escolher e comprar o seu produto ou serviço
sobre a concorrência.

•

As promoções de 2x1, a oferta de algo extra se me compra tal coisa ou outra qualquer. Isto
geralmente se confunde com o agregar valor (ver documento de Cadeia de Valor vs.
Cadeia de Abastecimento), mas realmente pense, não é assim, antes estão manipulandoo.
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•

Pontos de recompensa por lealdade. Será isto lealdade real por convencimento do cliente
ou simplesmente conveniência para obter algo em troca?

•

Sacar produtos sob a publicidade de “inovação” quando o único que se fez foi mudar a
aparência física de algumas características do produto ou serviço (mais brilhantes, mais
bonitos, lustrosos, cores e texturas mais atractivas, maneiras de falar duma pessoa que lhe
dá um serviço mais personalizado e amável, etc.). Esse não é valor agregado nem
inovação, é simplesmente, quando muito, adequação à competitividade, maior variedade e
reconhecimento ao individuo. Sabe quantos tipos de pasta de dentes vendia a Colgate nos
anos oitenta? Dois, sabe quantos vende agora? 27, e todos fazem praticamente a mesma
função, nenhuma agrega valor real ainda que assim o vendam.

Todos estes manipuladores funcionam e funcionam muito bem, é por isso que os usamos. E se
repararmos, quase todas as companhias ou nos premiam por consumir produtos deles ou nos
ameaçam com penalizações, muitas vezes disfarçadas, para não deixar de consumir os seus
produtos.
Em resumo, o que hoje em dia muitas empresas de qualquer indústria fazem é lhe dar coisas extra
grátis para conseguir a sua lealdade, mas realmente o que estão fazendo é manipulá-lo, não guiálo nem liderá-lo, quer dizer, não lhe estão inspirando ou convencendo a fazer uma mudança no seu
estilo de vida como por exemplo o conseguido pela Apple (aqueles usuários de produtos Apple
pensam um segundo se ao consumir e usar produtos Apple não é todo um “Way of life” por
convencimento próprio) a isso me refiro. Acontece o mesmo com o nosso sistema de educação
familiar, moral e académica: Prémio ou castigo, não um convencimento, explicação e influência
positiva genuína, convite a pensar e criar por si próprio.
O problema é que nenhuma das estratégias empresariais de manipulação mencionadas gera
lealdade real, nem confiança real e genuína por parte do consumidor. Agora, funcionam estas
estratégias de manipulação?, claro que funcionam, e funcionam tão bem que se usam de maneira
massiva por quase 99% das indústrias. O problema é que ao continuar com estas práticas
encarecemos os produtos e alguém tem que pagar por ele (o cliente) acrescentado a que
incrementa o stress e ansiedade tanto para o comprador como para o vendedor.
A liderança verdadeira, a inovação e melhoria real duma ideia, um produto ou serviço muda o curso
da vida das pessoas, das sociedades e indústrias. As maneiras de pensar dos renascentistas do
século XV mudaram mais de dez séculos de obscurantismo medieval onde o homem nascia para
seguir um destino criado por alguém mais a pôr o ser humano dotado de razão no centro do
universo e domínio das suas decisões e liberdade criadora da sua vida e destino, criar e descobrir
coisas maravilhosas da natureza, as personalidades desta época mudaram-nos radicalmente o
entendimento e paradigmas de quem somos como seres humanos e o livre-arbítrio que possuímos.
Os filósofos franceses do século XVIII fundaram as bases do que hoje quase toda a sociedade
aspira na ordem social e político do planeta, a democracia. Eles mudaram a nossa forma de
organizar-nos e relacionar-nos de maneira mais justa e civilizada. Grandes personalidades do
século XIX e XX em ciência e humanidades como Bohr, Einstein, Gandhi, Mandela, Madre Teresa,
Wojtyla e tantos outros que nos mostraram um universo físico e humano nunca antes imaginado
mas real. No material e industrial, a invenção da imprensa, o foco, o fax, o microondas, o celular, a
internet, reconciliações de fé o concílio Vaticano II, etc. Todas estas ideias, formas revolucionárias
de pensar e actuar,
produtos e serviços mudaram radicalmente a nossa maneira de conceber o nosso mundo, a nossa
cosmologia, os nossos usos e costumes, a nossa maneira de viver. Isso é inovação, isso é
liderança por parte daquelas pessoas e organizações que o fizeram.
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Analisemos, todas estas pessoas ou organizações líderes têm duas coisas em comum:
•

São totalmente livres de regras, tabus e dogmas, são mais
empreendedoras. Avaliam constantemente o estado actual das coisas.

innovadoras

e

•

Todas elas, sejam pessoas ou organizações, pensam, actuam e se comunicam da mesma
maneira; e esta maneira é completamente oposta a como o fazem os outros. Esta simples
ideia é a que lhes permite diferenciar-se pela sua capacidade de inspirar ao contrario dos
que antes manipulam.

Focando-nos cada vez mais na parte industrial que é o tema no qual queria focar-me desde o
ponto de vista da liderança e comunicação como parte elementar do êxito de qualquer empresa,
quero mencionar uma ideia que é relativamente simples mas não entendida correctamente pela
maioria dos executivos, empresários ou qualquer pessoa que tenha sob a sua responsabilidade a
guia e direcção duma ou mais pessoas; e a importância de definir uma estratégia clara e de
sucesso para o seu negócio. Baseia-se em três perguntas básicas de todo ser humano: Por que?,
como? E quê?

Que seta representa você ou a sua empresa?
Quê?
•
•

Toda organização ou empresa sabe (ou deveria saber) o que é o que faz.
São os produtos que fabrica e os serviços que oferece.

Como?
•

•
•

Algumas organizações e empresas sabem como produzir, oferecer e vender os seus
produtos e serviços. Muitas chamam-lhe a sua proposta de valor, a sua proposta de
diferenciar-se da concorrência, etc.
São os factores que nós como empresa pensamos que nos fazem especiais ou diferentes,
as que o fazem diferenciar-se dos outros.
A capacidade instalada, capacidade de processos, perfis de competências e habilidades
dos colaboradores, activos, passivos, capital, etc. da sua empresa.

Por que?
•

Muito poucas pessoas ou organizações podem articular claramente por que fazem o que
fazem.
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•
•

E a resposta não é “para fazer dinheiro”, esse é um resultado, um efeito.
Antes o responder às seguintes perguntas:
o Qual é o seu propósito, o que é ou o que o move a fazer o que faz, qual é a sua
crença?
o Por que existe a sua empresa?
o Necessita esta sociedade ou mercado outro produto ou serviço que oferece o que
hoje em dia faz a concorrência?
o Que preenche como pessoa para oferecer algo diferente?
o Por que tenho que dedicar energia, tempo e dinheiro a produzir um bem ou
oferecer um serviço e por que a alguém lhe importaria que o que faço, ofereço e
vendo?

Realmente a maneira tradicional na qual estamos acostumados (educados?) a pensar, actuar e a
nos comunicar é de fora para dentro destes círculos concêntricos mostrados no modelo anterior.
Se diz às pessoas o que fazer, como pensar, que produto, roupa, cosmético, estilo de penteado,
auto, a que restaurante ir, etc. Para ser diferente (e acabam sendo estereótipos iguais em massa),
e as organizações ou empresas esperam como resposta a isto um certo comportamento por parte
das pessoas: Um voto, que nos comprem algo, o seu apoio, suporte, obediência. Mas os líderes e
as organizações com a capacidade de inspirar não fazem isto, eles pensam, actuam e comunicam
de dentro para fora. Influenciam, inspiram e convencem sem ameaça, castigo ou prémio.
Simplesmente inspiram confiança porque partilham os mesmos valores e crenças que o seguidor;
e isto é suficiente para ter fé em segui-los e alcançar um objectivo em comum, repito,
industrialmente são os que mudaram drasticamente os usos e costumes da nossa vida cotidiana.
Queria utilizar como exemplo real duas companhias de design e fabrico de computadores Apple e
Dell Computers, exemplo que me parece ilustra de maneira clara e real a importância de começar
definindo a razão de ser duma empresa, sua estratégia de comunicação e relação com o seu
mercado e clientes através da definição do por que faço as coisas? Para chegar a uma posição de
liderança empresarial em qualquer sector industrial, geográfico e cultural do planeta.
Na Dell a comunicação de fora para dentro seria: O que fazemos?: “We make great computers”,
Como o fazemos? “They are beautifully designed, simple to use and user friendly”. Pergunte para
você querido leitor, este tipo de comunicação te convida a dizer?: Quero esta computadora e
apenas esta, nenhuma outra, sinto que foi feita para mim, estou disposto a investir dinheiro neste
produto porque me convence completamente. Medita por um momento, realmente comprar uma
Dell, ou qualquer outra marca de computador da concorrência de Apple daria no mesmo, são
computadores e todas de qualidade parecida, acrescentando a que todas estas companhias
oferecem o mesmo, a mesma comunicação com os seus clientes mas com diferentes palavras.
Estas empresas não chegam nem sequer a responde à pergunta mais relevante, é por que fazem
computadores?
Ao contrário, na Apple a comunicação com o seu Mercado e clientes é de dentro para fora: por que
faço o que faço? “We believe in challenging the status quo in everything we do, we believe in
thinking differently”. Como o fazemos? “The way we challenge the status quo is by making our
products beautifully designed, simple to use and user friendly” e como efeito directo de responder a
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estas duas perguntas em ordem congruente se responde à terceira pergunta automaticamente
para os clientes. Nesta comunicação com os seus clientes não há truques, não há nenhuma
manipulação, não há penalizações de uso ou desuso. De facto para aqueles que tenham um
produto Apple, qualquer que seja, realmente se sente diferente. A consequência disso, hoje em dia
Apple é reconhecida como a empresa com maior valor na história e sabem, Steve Jobs não
contribuiu com nenhuma ideia de design de todos os produtos que Apple vende, ele tinha a
habilidade de comunicar as tendências e necessidades do mercado aos seus designers,
engenheiros e mercadólogos mudando por completo a indústria da informática, do design e a
música a nível mundial.
Isto nos demonstra que o que realmente nos deve importar é o Por que o fazemos? Não que
fazemos? As pessoas não o seguem pelo que faz, senão pelo por que o faz. As pessoas não lhe
compram pelo que faz senão pelo por que o faz.
O que faz simplesmente funciona como demonstração do que realmente crê. De facto, em
questões técnicas, cada competidor de Apple está igualmente qualificado e capacitado para poder
fazer o mesmo que faz a Apple e com a mesma qualidade. A grande diferença é que Apple começa
definindo-se e comunicando-se com o seu mercado potencial e cativo com ele por que o faz, por
que existe (para desafiar o estatus quo, para dar a cada individuo a oportunidade de desafiar e
diferenciar-se dos outros) e todos os produtos que faz e suas formas de comunicação ao público
simplesmente servem de prova tangível das suas crenças, do seu propósito de existir.
Para que esta estratégia de Inspirar e Influenciar genuinamente funcione se devem ter três coisas:
•
•

•

Ter claridade de por que o faz. Porque se não sabe por que faz o que faz… como o
saberão os outros?
Disciplinar, comprometer, influenciar e inspirar-se a si mesmo e à sua equipe de
colaboradores e empregados sobre quais serão os valores e princípios a seguir que nos
guiarão a cada momento, em cada transacção.
Ser consistente, congruente e coerente com o que pensa, diz e faz. Todo o que diga e faça
deve comprovar e confirmar o que crê e valora. Ao fim e ao cabo vivemos num mundo
tangível.

Neste mundo tudo o que fazemos e dizemos prova e comprova em que cremos. Simplesmente por
sermos seres humanos, assim somos e assim funcionamos, o que vamos a fazer?
Em seguida tratarei de explicá-lo desde as origens do homem, sua fisiologia e sua psicologia social
e colectiva:
•

Não podemos pôr em palavras o que cremos. É um processo de restrição biológica,
necessitamos expressar o que cremos fazendo-o e dizendo-o, necessitamos fazer e dizer
o que cremos. Este é o conceito detrás do que chamamos autenticidade. A autenticidade é
a coerência e congruência entre o que diz e faz com o que pensa e crê.

Knowledge for excellence

dinamovp.com

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

A razão pela qual o ser humano tem sucesso não é por ser o mais forte ou mais inteligente.
É porque somos animais sociais, temos a capacidade gregária de formar sociedades,
comunidades, culturas.
Uma cultura, uma comunidade, um país, uma sociedade, é um conjunto de gente que
partilha as mesmas crenças e valores (mesmo sistema de crenças).
Igualmente uma empresa deveria ser um grupo de gente com as mesmas crenças e
valores.
Quando estamos rodeados por gente que crê o que nós cremos, surge a confiança.
A confiança é um sentimento, uma experiência humana.
Atenção: Simplesmente pelo facto de que cumpras o que dizes fazer, isso não quer dizer
que as pessoas vão confiar em ti, apenas significa que és confiável.
Temos conhecidos ou fornecedores (companhias) que cometem erros e ainda confiamos
neles.
A confiança não nasce apenas pelo simples facto de ser uma pessoa confiável (de cumprir
o que dizes). A confiança surge más que nada ao partilhar um conjunto de crenças e
valores em comum.
E quando confiamos nas pessoas, algo incrível acontece: Estamos mais dispostos a correr
riscos, a explorar e experimentar coisas novas. Já que sabemos que se algo nos acontece,
os nossos companheiros de tribo estarão prontos a apoiar-nos e ajudar-nos já que se um
cai caiem todos.
Isto foi o que aconteceu à Lehman Brothers Lembram? Eram muito bons no que faziam,
como o faziam, mas não tinham um conjunto e sistema de crenças e valores em comum.
Todos entendiam de maneira diferente o porquê e para que faziam as coisas, e isso fez
que se colapsaram nuns poucos dias, nem sequer em meses ou em anos como aconteceu
a outras empresas.
Em tempos difíceis as pessoas das organizações de sucesso se unem para resolver os
problemas, enquanto que nas organizações fracas, as pessoas se separam e buscam a
sua própria sobrevivência e abandona o barco desculpando-se com: Tenho três filhos que
alimentar, tenho muitas contas por pagar, etc.
Nas organizações de sucesso as pessoas estão dispostas a sacrificar e sacrificar-se pelos
outros.
Quem escolheria para que cuidar numa noite os seus filhos? Opção 1. A sua vizinha de 16
anos que tem pouca experiência no cuidado de crianças mas que a conhece desde há
muitos anos ou a uma pessoa que acaba de chegar a viver junto à sua casa, que tem 50
anos de idade e teve os seus filhos a seu cuidado mas não sabe de onde vem.
Tipicamente a que conhece, alguém que vem de sua comunidade, com a qual partilha
crenças e valores.
Por que então o fazemos diferente nas empresas? Por que escolhemos o melhor em
habilidades e competências técnicas sem saber os seus valores e crenças? (Diferente do
nepotismo).
O objectivo é rodear-se de gente que partilhe as minhas crenças e valores.
O desejo mais profundo do ser humano é o sentido de pertença, o sentir que pertence a
algo dado que o seu maior medo é a solidão.
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•

Todo isto se baseia na nossa biologia, não somos muito bons para sobreviver
individualmente, necessitamos dos outros para resolver problemas complexos, levantar
coisas pesadas, etc. Se não morreríamos. Mas em grupos temos muito sucesso. Isto é a
base biológica de qualquer sociedade, organização ou comunidade. Este é o principio dos
sindicatos.

Então, agora a pergunta é a que grupo pertencer?, em que empresa confio para comprar os
produtos e serviços que necessito para viver já que pela minha natureza não posso ser autosuficiente em tudo?
Isto é precisamente o que faz um verdadeiro líder, nos dá uma razão de por que pertencer e seguilo a ela ou a ele e à sua organização, grupo, equipe ou empresa. Estas pessoas nos atraem
genuína e autenticamente ao seu grupo porque nos identificamos com as suas ideias, crenças e
valores.
E por que sucede isto, porque os seres humanos nos sentimos seguros e cómodos seguindo quem
nos dá uma confiança honesta e genuína? Me atrevo a pensar que uma das explicações está outra
vez na biologia e natureza do ser humano e como o nosso cérebro evolucionou e actualmente
funciona.
Se vemos um corte transversal do nosso cérebro, as três capas deste correspondem a cada um
dos círculos concêntricos:

Quê? à Neocórtex:

•
•
•
•

Cérebro do Homo Sapiens
Responsável de todos os nossos pensamentos racionais e analíticos como a linguagem e
as matemáticas.
É o que entende e controla a informação, os factos, os números, a geometria, figuras,
gramática, etc.
Mas não controla o comportamento humano.

Como e porquê? à Sistema Límbico
•
•

Cérebro emocional
Responsável de todos as nossas emoções e sentimentos como confiança, lealdade.
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•
•

É o responsável de todo o comportamento humano e a tomada de decisões.
Não tem capacidade para processar a linguagem.

Esta é a razão de por que é difícil expressar muitos sentimentos e emoções com palavras. É por
isso que confiamos e nos identificamos com símbolos como a nossa bandeira nacional, logos de
empresas, o logo do nosso grupo musical favorito, o logo do nosso clube social, etc.
É também por esta configuração cerebral pela que muitas das decisões que se tomam se tomam
com base na intuição (inconsciente), com o coloquialmente chamado sexto sentido, com o sinto
que é por aqui. Realmente não existe um palpite, se sente no coração que é por aqui ou por aí,
mas realmente é o cérebro límbico o que expressa estas emoções. Quantas vezes não dizemos,
não sei por que é esta pessoa, mas sei que é a correcta.
Os grandes líderes têm duas grandes habilidades:
•
•

Ver o estado futuro que ainda não existe, que ainda não é tangível.
Comunicação tão clara para convencer: Para conseguir que as outras pessoas se
imaginem igualmente esse estado futuro e possam ajudar e contribuir com ideias de como
chegar a esse estado futuro.

Uma pessoa pode ser muito visionária, mas se não sabe comunicar o que vê ou não convence, é
simplesmente um grande visionário, mas não um líder.
Existem pessoas que sabem para onde ir, o que fazer, e por isto são brilhantes, mas por não ter
boa comunicação não convencem ninguém. Não são líderes.
Por outro lado, existem pessoas que são grandes comunicadores mas não têm visão do estado
futuro. Tão pouco são líderes. Para ser um bom líder se devem ter as duas: Ver o estado futuro
que ainda não existe, que ainda não é tangível e uma comunicação tão clara para convencer: Para
conseguir que as outras pessoas imaginem igualmente esse estado futuro e possam ajudar e
contribuir com ideias de como chegar a esse estado futuro.
Para terminar, quero partilhar com vocês algumas reflexões que considero podem complementar a
definição de liderança verdadeira que acabo de fazer:
•
•

•

Um líder verdadeiro é aquele que tem a habilidade de comunicar em que crê e ser
congruentes o tempo inteiro com as suas crenças e valores.
Os grandes líderes nos deixam contribuir no alcançar desse estado futuro dessa visão.
Eles não nos dizem como chegar nem o que fazer, simplesmente indicam o ponto ao qual
há que chegar.
Se uma pessoa lhe indica o como chegar e não o ponto ao qual há que chegar, essa
pessoa não é líder já que todo o mundo fará muito bem o como mas para diferentes
destinos. Deve ser ao contrário.

Knowledge for excellence

dinamovp.com

•

•

•
•

A inovação e a melhoria continua numa organização se faz desde abaixo, de quem faz as
coisas, não na diretoria. Ainda que não devemos confundir que é a diretoria o primeiro
convencido em alcançar a dita inovação e melhoria continua e com o seu exemplo liderar a
mudança.
Creio que os melhores líderes são como os melhores pais. Não pode ser o amigo de seu
filho, deve ser o seu pai, quer dizer, deixá-los ser, explorar, dar-lhes orientação, mas não
dizer-lhes como fazer as coisas, que eles aprendam por si sós. O único que deve fazer é
dizer-lhe o ponto de chegada e dar-lhe a confiança de que o podem fazer, e claro apoio
quando o necessitem.
Os verdadeiros líderes servem os outros. Colocam-se depois dos outros.
Líder não é a posição hierárquica que se tem. Líder é a responsabilidade que se tem pelos
outros. São as pessoas que escolhem servir. Os últimos serão os primeiros dizem por aí.

Juan Carlos Pons Thompson, é Sócio Consultor de Dinamo Value Partners, conta com
ampla experiência em excelência e optimização de negocios assim como na implementação
de programas corporativos estratégicos. Colaborou com companhias líderes na sua
indústria como American Express, The Coca Cola Company., HSBC Group, AXA Insurance
entre outras.
Juan Carlos pode ser contactado em: juan.pons@dinamovp.com
Mais informação em: www.dinamovp.com
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