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{cristina madeira*}
“Trans(formação) e a Cegueira
dos Líderes”

O

s Recursos Humanos, não são a maior

fazem-se formações.

dificuldade na gestão. A este nível a

Existe a ilusão de que algo mude pela cegueira

grande dificuldade está relacionada com a

do líder. Mas quando finalmente se percebe

incapacidade de ter um olhar e consciência

que a mudança não ocorre surge a pergunta:

colectivas.

“Como é que é possível investir em vós e vocês

O Director de RH precisa de se transformar

não mudam?”. E depois, num suspiro: “Eu

para conseguir mobilizar a mudança junto dos

quando estava no vosso lugar não era assim.”

líderes de cada empresa. O efeito de contágio
começa nos níveis superiores para depois se

A maldição da comparação.

poder actuar cirurgicamente junto de cada

A motivação e a gestão de tempo resumem-

desespero do líder.

equipa.

se à gestão de autoconhecimento. Cada

Os líderes que fazem o caminho do

É preciso (trans)formação para se fazer bom uso

colaborador tem necessidades diferentes. Não

autoconhecimento conseguem transformar as

do poder. Os líderes precisam de suporte para

pode ser comparado com outros nem com o

suas acções, conseguem mudar as perguntas.

conseguirem liderar outras pessoas.

próprio líder.

A superação de entrar num processo de

A liderança começa de dentro para fora. Deve-

Não existem colaboradores difíceis, existe a

trans(formação) potencia o poder.

se começar por desaprender com o objectivo

dificuldade de saber lidar com as diferenças.

Poderíamos esperar por um programa completo

de abrir espaço para coisas novas, entre elas, o

Neste processo, o que acontece, também, é a

de transformação da estrutura da sociedade,

nosso autoconhecimento.

possível desmotivação do líder e a degradação

do governo e da educação. Mas a espera pode

A programação que nos é “imposta” durante a

da sua gestão de tempo. O foco é o errado. As

ser longa demais. Enquanto o sistema muda

escola e faculdade não serve, muitas vezes, para

perguntas são as erradas.

lentamente, é possível criar uma nova realidade.

da alegria não deve ser esquecido, porque é um

“É preciso (trans)

dos que procuramos o resto da vida.

formação para se fazer

o mercado de trabalho. O tempo da faculdade
é um tempo sério e com pouco riso. O idioma

Está enraizado um pensamento global que
associa profissionalismo à seriedade. As
empresas tornam-se cinzentas devido a uma
programação errada que foi incutida durante
vários anos.
Hoje, as empresas e as universidades precisam
de ajudar a pensar sobre a vida no seu todo.
Pensar na universidade e na empresa apenas

bom uso do poder. Os
líderes precisam de

Se a sua realidade não lhe é útil, mude.
Somos seres criadores, não devemos ficar à
espera. Ficar à espera torna-nos vítimas em vez
de responsáveis. Não espere!
O mundo como hoje é mostra-nos todos os
dias que é a diferença que faz mover, são as
perguntas que fazem pensar.
Mude as perguntas para mudar os resultados.

suporte para conseguirem

Mais do que fazer perguntas é preciso saber

liderar outras pessoas.

conflitos ou gerir diferenças?

usar as perguntas. Eu não consigo gerir
A gestão da mudança, pode resumir-se à
gestão da diferença, que começa na capacidade

como um meio para o sustento é desenhar
um futuro sem riso, um futuro onde as

Em vez de se perguntar: “Se a mim ninguém

individual e só depois de equipa? Qual é a sua

pessoas procuram incessantemente quem as

me motiva porque é que eu tenho que

capacidade de gerir a diferença como líder?

motive, porque algures no tempo perderam a

motivar?”, pergunte-se: “Que ferramentas

Empresas que não conseguem receber e honrar

capacidade de usar os seus próprios recursos.

preciso para ajudar a minha equipa a auto

as novas gerações (a diferença), são empresas

Existem dois grandes males nos homens

motivar-se?”.

com um poder de curto prazo. Se preferem

e mulheres de hoje, pelo menos naqueles

Em vez de se perguntar: “Porque é que perco

dar-se ao luxo de trabalhar sem o compromisso

com quem trabalho no sector de Hotelaria &

tanto tempo com a gestão de tempo da minha

genuíno de satisfazer as motivações das

Turismo. A desmotivação das pessoas e a gestão

equipa?”, pergunte-se: “Como é que posso

distintas gerações, têm os dias contados.

de tempo. Estes dois males são aumentados

ajudar a minha equipa a focar-se no que

Só as empresas preparadas para o

pelos pontos de cegueira dos líderes.

importa?”.

autoconhecimento conseguem perdurar

Para resolver a desmotivação faz-se team

Com as perguntas erradas, o ciclo que se vai

e serem respeitadas pelos clientes. Porquê?

buidings. Para resolver a gestão de tempo

nutrindo e crescendo, pode levar ao desgaste e

Porque os clientes procuram o mesmo:
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produtos e serviços com arte, arte de saber
viver.
Existe solução, desde que líderes de equipa e
responsáveis em RH estejam muito atentos a
estas diferenças e as aceitem. Não existe outra
forma. Não podemos excluir gerações. Nós
também, de alguma forma, fomos recebidos e
aceites por outras gerações. Assim será sempre!
O trabalho de aceitação, passa pela informação
actualizada destas questões.
Quando estão no dia de trabalho e enfrentam
conflitos geracionais como é que podem estar
preparados para os resolver, se apenas têm a
visão de si mesmos?
Quando precisam de se impor, de conversar
e mediar opiniões distintas, como é que estão
preparados para intervir numa mudança e

acontece em função das inúmeras vivências

alguns.

mobilizar pessoas se a única forma de o fazer é

que tivemos até então. É importante sabermos

Se existem líderes que sabem fazer bem, o que

igual à que sempre fizeram?

distinguir o que estamos realmente a ver. Só

o leva a não procurar esse saber?

A inteligência da conversação, uma das mais

depois conseguimos influenciar.

Se existem líderes que não sabem fazer bem, o

recentes inteligências estudadas, permite a

Quando percepcionamos a realidade e

que o leva a copiar?

capacidade de sair de temas repetidos que não

comunicamos, escolhemos palavras que

Quando vivemos com adversidades na

permitem dar passos em frente; ultrapassar

nunca são inocentes.

gestão de relações interpessoais vivemos em

conflitos, medos e padrões de pensamento e

A linguagem cria realidades. Ampliar o

tolerância para com essas pessoas.

influenciar na positiva em vez de ficar preso

universo individual de cada um exige uma

“A tolerância é uma negação suspendida

a (pré) conceitos que não são adequados à

escolha.

temporalmente”. Humberto Maturana

realidade presente.

Sempre que não mudamos a forma de pensar

A aceitação é uma das grandes competências

A maior e mais desafiante faceta desta

e agir, a nossa capacidade de intervenção no

de liderança, que permite construir relações de

inteligência é fazer tudo isto com sinceridade

mundo será sempre igual.

igualdade e confiança.

e empatia. Que não podemos confundir com

Querer aprender é uma escolha. Muitas

A tolerância começa quando olhamos para

sincericidio e hipocrisia.

vezes a cegueira do líder é tão grande que

dentro. Quando nos sentimos bem com

Sinceridade não é dizer tudo o que se pensa,

não consegue perceber que está a fazer uma

as possibilidades e opções que a vida nos

empatia não é falar baixo e com um sorriso

escolha consciente ao dizer que não tem

apresenta.

fabricado, mesmo que o conteúdo seja

tempo.

Quando temos consciência de que os nossos

devastador para o outro.

Quantas horas tem na vida e quanta vida tem

recursos são valiosos e podem contribuir para

O líder torna-se poderoso na sua actuação

nas horas?

a mudança desejada na empresa ou na vida,

quando consegue distinguir a realidade que

Quando escolhermos os caminhos mais fáceis,

vivemos a autoaceitação.

se apresenta à sua frente. A nossa percepção

teremos sempre as mesmas dificuldades.

Quando sabemos que o que fazemos não

nunca é igual à realidade e muitas vezes

"Qualquer etapa dolorosa é menos intensa do

está a resultar estamos a tolerar as nossas

vivemos como se fosse. Vivemos o nosso

que a dor de não olharmos de frente para nós

capacidades. E isto acontece até um

óbvio, as nossas razões.

próprios.” Isabel Faia

determinado limite.

Muitas vezes é preciso ajuda para ampliar a

Mais grave do que não ter ideias é não saber

Quando somos capazes de actuar com

forma como observamos a nossa realidade e

que elas existem. A informação está em todo

autenticidade, conseguimos contagiar muitas

como a queremos criar. Observamos o que nos

o lado, só o conhecimento é a vantagem de

pessoas!
Voltando ao início do artigo, transformamos
a dificuldade na oportunidade de expandir a
consciência colectiva.
Para ser líder de si mesmo, não é preciso ter
título.«
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