
 

 

LIDERANÇA EM TEMPOS DE CRISE: É POSSÍVEL? 

Por: Jacqueline Mendes Menezes  

Diretora Pedagógica da JML. Pedagoga organizacional, Especialista em Gestão de 
Pessoas pela PUC/PR. Mestre em Engenharia da Produção com ênfase em Mídia e 
Conhecimento (UFSC), Formação de Desenvolvimento de Líderes pela Franklin Covey e 
Coach certificada pelo ICI e membro da ICF.  Especialista em Gestão com experiência 
profissional em Direção Educacional e Executiva e Formação docente. Docente 
universitária e consultora organizacional. nas áreas de Estratégia, Gestão de Pessoas, 
Liderança e Planejamento estratégico. Experiência profissional de 25 anos como 
gestora e com soluções de aprendizado e gestão de pessoas. Palestrante da área de 
Planejamento estratégico, Liderança e Gestão organizacional.  Atua desde 1998 na 
formação de gestores e líderes. Vivência de mais de 20 anos com Treinamento e 
desenvolvimento de adultos, tendo como foco a formação de gestores. Participou e 
Coordenou em 2013, a Missão Técnica Internacional de Gestão de Pessoas e RH da JML 
nas cidades de Washington, Boston e Nova York, EUA. 

O tema Liderança parece não se esgotar. Conforme o mundo se expande, 
novas formas de liderar vão tomando forma e não é possível esgotar a temática.  

Como a vida que é mutável, repleta de surpresas e aprendizados, o exercício 
da liderança nos reserva experiências múltiplas, que exige busca incansável pelo 
aperfeiçoamento em níveis cada vez mais complexos, que se consolidam na prática e 
tornam-se nossa marca e presença nas organizações. 

Nossa caminhada permite descobertas esplêndidas que vão sendo 
descortinadas no cotidiano, quando nos damos conta da simplicidade da Liderança, 
sua essência é profunda, simples e humana e as respostas estão todas dentro de nós, 
guiadas pela intuição que rejeitamos e moldadas por nossas crenças, valores e medos. 

Quase sempre, a difícil tarefa de liderar, muito expressada pela maioria, 
mostra apenas o sentimento coletivo do foco para processos e tarefas e nossa 
profunda imaturidade em relação às necessidades humanas inerentes ao processo de 
Liderar. 

Ignorar o componente humano da liderança é perpetuar a cegueira que 
caracterizou as organizações do século passado que investiram em tecnologia, 
processos e ferramentas de gestão, contrariando a natureza da função e subutilizando 
o talento das pessoas. 

É inegável que exista em cada um de nós, colaboradores ou gestores um 
senso interno de autorregulação que necessita de combustível mobilizador de ações 
significativas – como a criada pelo psicólogo Mihaly Csksentmihalyi, “a teoria do Flow”  
ou fluxo que é um estado mental atingido quando se está totalmente envolvido em 
uma atividade. Flow, termo em inglês significa fluxo, é uma condição de foco absoluto 
que torna qualquer atividade espontânea e produtiva”. 

Se somos seres ativos por essência, se precisamos de sentido e fluxo para 
mobilizar os nossos talentos, por quê estivemos por tanto tempo fadados ao controle? 



 

 

O que nos impede de liberar o potencial de nós mesmos e de nossos colaboradores? 
Que crenças limitantes são capazes de comprometer o fluxo de equipes 
fundamentadas em ideias de que sem controle rígido e microgestão, não 
alcançaremos nossos objetivos.  

“Microgestão é a prática dos gestores, prestando atenção para pequenos 
detalhes da ação do colaborador ao invés de permitir que a equipe conclua suas 
tarefas, de modo independente e autônomo, estabelecendo padrões e práticas de 
trabalho com base em suas preferências pessoais, associadas a um estilo de gestão 
ditatorial, em que ideias dos colaboradores não são levadas em consideração e quase 
todos os aspectos da posição são controlados por decisões do gerente” (FRANKLIN 
COVEY, 2009).  

Uma liderança com características deste estilo arcaico e controlador, impede 
o crescimento e a troca da equipe, estando na contramão das novas gerações, 
demandas organizacionais mutáveis e descontinuidades da sociedade moderna. 

A velocidade e o dinamismo organizacional atual se contrapõem a esta forma 
gerencial e o princípio da autorregulação e autogestão, característico do ser humano, 
dará lugar a talentos subutilizados e a constante frustração. 

Dois fatores se destacam nesta forma de liderar: a falta de experiência e a 
insegurança. A caminhada gestora daqueles que observam o seu próprio 
comportamento darão lugar uma visão cada vez mais lúcida das vantagens de 
construir ambientes profissionais pautados pela clareza de objetivos, direção e 
liberdade de ação. 

Vale lembrar aqui o papel educador do líder que por meio do diálogo claro e 
confiante, desenha como um arquiteto a direção e esclarece o papel de cada 
integrante da sua equipe na cadeia produtiva e permite amplo espaço para fazer, 
aprimorar, recriar e conquistar. 

Este “diálogo” tem o potencial de construir desafios futuros, evitar erros de 
interpretação: eu pensei que fosse assim... possibilita ampliar os horizontes dos 
colaboradores frente as suas atividades e entregas. 

 A medida em que avançamos na carreira gerencial, ampliamos nossa visão 
das variáveis que compõe o tema liderança.  Vamos gradativamente percebendo as 
sutilezas da função, as atitudes que impulsionam pessoas, aquelas em invariavelmente 
impactam e reduzem a mobilização em prol da realização. 

Pessoas são sensíveis aos fatores externos e as mudanças abruptas e nem 
sempre o líder consegue captar o que se passa nos interior dos atores principais de um 
projeto: a equipe. É comum, o líder cair na armadilha da miopia, que o torna insensível 
ao que se passa ao seu redor. Um ambiente muito intenso de desafios e cobranças 
pode turvar a percepção do líder e o resgate do time pode ser bem mais desafiador e 
complexo do que investir permanentemente em um olhar amplo e potencialmente 
mobilizador.  

 



 

 

Em meio à crise, este estado comportamental do líder é muito comum. 

Nem as dificuldades, nem cenários mais críticos podem ser desculpa para 
abrir mão de um ambiente encorajador e estimulante. Pelo contrário, em momentos 
de crise só nos resta a energia interna, as ações de endomarketing e mobilização da 
capacidade humana. 

Não há como transformar momentos difíceis sem o componente inteligência 
humana. 

Somos muito moldados pela crença negativa e por modelos mentais baseado 
em controle e nos afetamos facilmente pelo pessimismo, havendo uma tendência 
quase geral dos gestores de recorrer a fórmulas antigas em meio à crise como sinal de 
defesa e descontrole. 

Líder coach 

São muitas as crenças em torno de um bom líder, de como conduzir equipes e 
sobretudo sobre qual é a responsabilidade da liderança em relação ao 
desenvolvimento das pessoas que compõem o seu time. 

Vamos tratar o tema Líder Coach como uma abordagem da efetividade do 
líder e o seu crescente compromisso com o aprendizado e desenvolvimento das 
competências dos seus liderados. 
O conceito de capital humano e talento na contemporaneidade vem provocando 
controvérsias e discussões acaloradas, na medida em que reposiciona o olhar, a 
percepção e ação da liderança e passa a exigir dela uma nova forma de se relacionar 
com as pessoas. 

Não se trata apenas de definir as posições de cada um dentro de um conjunto 
de atribuições. Neste novo contexto organizacional, a posição do líder se alterna entre 
o “coach” - que gera desenvolvimento e estimula o melhor de cada um e o gestor 
atento aos objetivos estratégicos e o potencial da equipe no enfrentamento dos 
desafios novos e crescentes. 

Se o ambiente corporativo muda numa velocidade acelerada e contínua, não 
seria lógico e coerente oferecer aos colaboradores as mesmas oportunidades de 
desenvolvimento de competências compatíveis com os novos desafios? 

Por que o “capital” – que na maioria das vezes refere-se aos bens mais 
relevantes da organização recebe atenção especial dos líderes e gestores e os talentos 
humanos – onde reside nosso maior patrimônio, não consegue o mesmo prestígio ou 
atenção.  

Como líderes, estamos fazendo o capital intelectual, moral e potencial 
melhorar ou diminuir? Nossos avanços para atender as novas demandas estão 
baseados em esforço ou em novas competências? Como enfrentar a crise sem 
ferramentas e conhecimento compatível às crescentes exigências? 

Até que ponto, podemos ir, quando é o esforço pessoal que alcança os 
objetivos? Todos estes questionamentos são reflexões da contemporaneidade, nossas 



 

 

crenças anteriores estão sendo testadas, nossos parâmetros estão sendo desafiados e 
estamos diante de um grande dilema paradoxal: continuar nossa jornada com 
respostas prontas ou permitir e participar de uma grande revolução organizacional que 
exigirá de nós, uma abordagem e uma postura de líder coach que seria uma proposta 
de líderes desenvolvendo outros líderes. 

Dar o pontapé inicial de instituir novos hábitos na forma de agir, pensar e 
sentir como líder coach na organização representará uma caminhada árdua que vai 
requerer um conjunto de novos referenciais para a gestão. Como não se trata de um 
procedimento e sim de um conjunto de ações comportamentais com impacto na 
cultura organizacional, o futuro das organizações que se atreverem a trilhar este 
caminho, será promissor e haverá um tempo em a postura coach - que gera 
desenvolvimento e aprendizado será uma condição inevitável às organizações futuras. 

Atualizar o estilo gerencial dos colaboradores é uma condição inevitável do 
nosso novo contexto organizacional, se ocorrerá preventivamente ou em plena crise, 
será a definição de cada organização. Liderar o futuro ou ser esmagado por ele, em 
meio ao caos. 

Vamos considerar nesta abordagem que o líder coach é um estilo de liderar 
com base no desenvolvimento de competências, a partir de um novo e estimulante 
conjunto de referências que estimulam cada colaborador a ser responsável por si e 
pelo seu crescimento, em que as principais ferramentas serão: a delegação, a 
Autogestão, a confiança mútua, a criação de crescentes desafios, o diálogo e amplo 
espaço para o aprendizado. 

Estamos inserido numa cultura que carrega décadas de profunda valorização 
de práticas de gestão do tipo comando e controle, fomos educados nesta perspectiva, 
temos crenças enraizadas e fundamentadas no medo e na falta de confiança nos 
liderados. Quantas vezes nos deparamos com pensamentos típicos da organização 
autoritária: se eu perder as rédeas, a equipe vai amolecer! 

Não se trata de refutar as conquistas de décadas atrás, a questão aqui posta é 
uma análise da efetividade deste estilo gerencial no atual contexto organizacional, 
marcado por diferentes gerações, diversidades culturais, geracionais, 
comportamentais, dinamismo e velocidade na tomada de decisão, ação e resultados. 

Vivemos um momento em que a Autogestão representa um novo patamar de 
gestão, onde clareza de foco, responsabilidades e objetivos organizados numa grande 
rede de líderes: uma teia de processos, projetos e pessoas que convergem seus 
potenciais na busca de resultados comuns. 

A Autogestão 

“Agir diferente é resultado de ver diferente”. (Larry Wilson) 

“Liderar não significa apenas ter seguidores, mas saber quantos líderes se 
conseguiu criar entre esses seguidores”. (Useen, 1999) 

Segundo Warren Bennis (1996), “O processo de tornar-se um líder é muito 
parecido com o de tornar-se um ser humano bem integrado”.  



 

 

As diversas visões sobre liderança confirmam que a ação de liderar demanda a 
realização de objetivos com e por meio de pessoas. Os resultados somente serão 
efetivados se as ações forem assimiladas e correspondidas pelos membros da equipe, 
portanto requer a cooperação e a mobilização das pessoas. 

Esta mobilização acontece de forma cada vez menos estruturada e linear, o 
que requer cada vez mais o potencial humano para lidar com a complexidade e 
mudanças contínuas. Neste sentido, Kotter, traz uma contribuição ao nosso 
entendimento da forte ligação entre liderança e os processos de mudança 
organizacionais. 

(...) Mais mudança requer mais liderança, o que é difícil oferecer se não for 
possível especificar com clareza qual é o elemento que falta. (...) Não consigo conceber 
como este ritmo se reduzirá, o que tem muitas implicações para a questão da 
liderança... Liderar, por sua vez, é lidar com a mudança. (KOTTER, 2000). 

Portanto, ao gestor cabe o complexo papel de ator e mobilizador das forças 
que condicionam equipes e processos: líderes da Modernidade, invariavelmente, 
respiram mudanças, pensam a longo prazo e desafiam indivíduos a ir mais longe, sem 
ignorar o viés intuição, criatividade e flexibilidade. 

Desenvolvimento da Liderança 

Vale esclarecer que abordaremos o termo “líder” que difere do termo 
“liderança” no sentido de que o líder é a pessoa que exerce papel de liderança; e 
liderança é o processo exercido nas organizações com o objetivo de congregar pessoas 
em torno de um objetivo.   

Estamos diante de uma realidade moldada e fortemente influenciada por 
novos e desafiantes proposições, jovens executivos homens e mulheres apresentam 
formas diferenciadas de encarar a carreira profissional procurando equilibrar vida 
profissional e pessoal. Esta tendência cria valor agregado em ambientes 
organizacionais que promovam qualidade de vida no trabalho. 

Organizações buscam na sua grande maioria, elaborar programas de 
desenvolvimento de suas lideranças, pois é cada vez mais visível os gaps de uma nova 
realidade e a ação dos gestores. 

DAY ET AL. (2014) apontam para o fato de que parece haver um equívoco 
generalizado, segundo o qual, basta escolher a teoria de liderança “correta” para 
realizar com êxito o desenvolvimento de liderança. O que ocorre é que isso não é 
assim tão simples. Tanto o desenvolvimento de líderes quanto o de lideranças 
envolvem mais do que escolher qual teoria de liderança deve ser usada para obter o 
desenvolvimento efetivo. 

O desenvolvimento de liderança, por outro lado, centra-se na criação de 
competências interpessoais e concentra-se em construir relações de confiança e 
compromisso, ampliação das redes sociais, e coordenação dos esforços dentro e 
através de equipes e organizações (MCCAULEY; VAN VELSOR, 2004). 



 

 

Segundo KETS DE VRIES (2009), o comando e o controle são coisas do 
passado. Atualmente, as emoções passam a ter um papel importante na gestão de 
pessoas, pois estas precisam se sentir vivas no ambiente trabalho. 

Manfred Kets de Vries, em suas publicações, preconiza algumas ideias 
consideradas polêmicas, atravessa a zona de conforto e provoca ao dizer que muitos 
líderes, tanto executivos quanto acadêmicos, perderam o contato com as pessoas que 
deveriam tentar ajudar. Traz a reflexão sobre o que realmente importa na vida dos 
executivos e agita o meio acadêmico dizendo que os pesquisadores e professores 
deveriam sair de suas “torres de marfim” e se sintonizar com problemas de pessoas 
reais, ao invés de tentar impressionar uns aos outros (KETS DE VRIES, 2009).  

Para ele, o papel do líder, nesse novo paradigma de gestão, inclui estimular a 
interação, a informação e a inovação. Kets de Vries, traz o conceito de líder autêntico e 
a necessidade de conhecer seus pontos fortes e fracos, motivações, sentimentos, o 
entendimento do estado emocional e aspectos conscientes e inconscientes que afetam 
o comportamento e, consequentemente, interferem na relação do líder com seus 
colaboradores. 

Considera dentro do desenvolvimento da liderança, a necessidade de criar 
“líderes reflexivos”, cujo objetivo é compreender como o comportamento humano 
afeta o funcionamento organizacional.   

Segundo Ronald Heifetz, mobilizar todos de sua empresa, sua unidade de 
negócios ou sua equipe para que realizem o trabalho de adaptação às mudanças que 
não param de ocorrer. Essa é a principal função dos líderes de hoje. O trabalho de 
adaptação consiste em aprender a lidar com os conflitos existentes entre as crenças e 
a realidade a ser enfrentada. Em um mundo cada vez mais competitivo e desafiador, 
mobilizar a organização para que adapte seu comportamento e possa ter sucesso em 
um novo ambiente de negócios é uma competência crítica da liderança atual. 

Segundo ele, adaptação significa honrar o melhor de nossa história, em vez 
demudar tudo e começar do zero. Temos muitos bons valores e hábitos em nossa 
história cultural e é preciso respeitar a construção cultural das organizações e não é 
preciso jogar tudo pela janela.  

Assim como na Biologia – em que adaptação significa que uma espécie 
precisou fazer uso de suas melhores capacidades para sobreviver e, ao mesmo tempo, 
desenvolver outras adaptadas ao novo ambiente, honrar a história é o que permite 
fazer mudanças profundas.  

O maior desafio de programas de Desenvolvimento de Lideranças é conseguir 
romper com os arraigados padrões de comportamento e mecanismos automatizados 
de pensar, agir e sentir as questões do ambiente. 

Novos modelos mentais precisam emergir da inteligência coletiva de equipes 
de alto desempenho em todos os níveis da organização, onde haja plena 
interdependência funcional com o claro entendimento que uns precisam dos outros 
para aprender a encontrar soluções.  



 

 

O Trabalho em Times – A Construção de Equipes de Alto Desempenho 

No Livro “O Efeito Porco-Espinho”, Kets de Vries utiliza uma metáfora 
bastante significativa da fábula de Artur Schopenhauer: os dilemas enfrentados pelos 
porcos-espinhos durante o Inverno. Segundo ele, durante os dias frios, os animais 
tentavam se aproximar uns dos outros para se aquecer. Porém, a extrema proximidade 
feria uns aos outros com seus espinhos. Isto fez com que eles se afastassem para se 
sentirem mais confortáveis. Várias tentativas entre experimentar frio e calor levou a 
encontrarem uma distancia segura – nem tão longe nem tão perto. 

Como podemos avaliar o efeito porco espinho na construção de times de 
trabalho?  Na prática, uma distância segura entre os integrantes de uma equipe de 
longa convivência profissional. 

Logo, compreendemos os aspectos dicotômicos de quem divide espaço, 
projetos, intimidade e experimenta sentimentos inerentes ao ser humano. As relações 
humanas no trabalho estão acompanhadas de um certo grau de ambiguidade, na 
medida em crenças, visões e valores competem no mesmo espaço ocupacional. 
Estaremos muito sujeitos a subjetividade humana e interpretações individuais gerando 
reações físicas e emocionais. 

Não podemos negar a necessidade de relacionamento, porém é preciso 
garantir equilíbrio tênue entre intimidade e invasão. Perceber quando a proximidade é 
excessiva, que tipo de informação podemos compartilhar sobre nós mesmos, sobre o 
trabalho e sobre os outros integrantes. 

Proximidade e distância são variáveis que afetam grupos e times e o líder 
precisa estar atento as possíveis disfuncionalidades decorrentes destes fatores. 

A liderança é sempre contextual. Exige leitura das demandas do contexto e 
cada organização em dado momento possui dinâmicas complexas e mutáveis que 
atuam como referencial da ação do líder.  

Neste momento o líder do nosso século, está diante do desafio de lidar com 
pelo menos 4 gerações no mercado de trabalho, públicos com múltiplos interesse e 
leitura de mundo. Uma só situação pode ser interpretada de diferentes maneiras por 
cada uma destas gerações, quando não por cada um dos colaboradores. 

Estar atento a estas mudanças, sensível a diferentes percepções e 
subjetividades fará parte da pauta e agenda dos líderes atuais. Nem conhecimento 
sozinho, nem alto nível de abstração poderão substituir sensibilidade, maestria e 
abertura ao novo e diferente. 

Esta rede de complexidade pode para alguns líderes soar como incompatível e 
desestimulante. Estamos diante de novos referenciais de tempo, foco e prioridades. 
Caberá aos líderes e colaboradores desenvolver novos comportamentos, talentos e 
capacidades. A liderança requer atividade vivencial e prática e seu aperfeiçoamento é 
proporcional a sua amplitude e experiência. 

Líderes terão que priorizar o seu tempo com as pessoas certas e com temas 
relevantes. O foco deverá estar cada vez mais próximo do engajamento, no sentido de 



 

 

pertencimento e no senso de justiça (Processo Justo) conforme aponta Ludo Van der 
Heyden professor do INSEAD, França. 

Há muito que aprender em Liderança e somente uma certeza: estaremos 
aprendendo uns com os outros numa troca interminável e relevante, exigindo de nós 
mais sensibilidade do que conhecimento técnico. 

Lideres estarão fadados à perpétua condição de aprendizes: da vida, do 
ambiente mutável, das condições e desafios organizacionais, dos contextos externos, 
das descontinuidades, das pessoas em constante evolução e do conhecimento de si 
mesmo. 
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