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Pipeline de Liderança 

 

Resumo do Livro Pipeline de Liderança; 

Autores: Ram Charan, Stephen Drotter e James Noel; 

Ano de publicação da primeira edição no Brasil: 2009; 

 

Elaborado por: Reno Schmidt; 

Data: Dezembro de 2013; 

 

... Alguns executivos de grande potencial se transformam em meros batedores de 

cartão ponto, circulando por uma série de cargos sem nunca desenvolver as 

habilidades necessárias em um nível de liderança antes de passar ao próximo 

(Ram Charan); 

 

Resumo Geral (através de trechos do livro) 

 

Introdução 

 

 As organizações muitas vezes não percebem o desenvolvimento como uma 

parte integral de sua estratégia de negócios, considerando-o meramente parte da 

função de recursos humanos. Os CEOs não alocam tempo a isso porque percebem 

o desenvolvimento de pessoal como algo fora do seu domínio. Uma mentalidade 

organizacional comum é ver as tarefas como “trabalho a ser feito”, e não como 

tarefas de desenvolvimento. Pior ainda: uma definição bastante simplista domina 

o desenvolvimento de pessoas. Pouco se reconhece a existência de diferentes 

níveis de liderança e que as pessoas precisam passar por uma transição de 

habilidades e valores em cada nível. 

O potencial inexplorado de liderança: para capitalizar esse potencial, é necessário 

discernir os verdadeiros requisitos de trabalho em níveis-chave de liderança e o 

que é necessário para realizar com sucesso a transição de um patamar ao 

próximo. 
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As passagens pelo Pipeline: 

 

 

 

 É fundamental reconhecer os requisitos e as ciladas associadas a cada uma, 

não apenas para os próprios líderes, como também para seus chefes e 

subordinados. 

 Destaque para: 

 Habilidades: as novas competências necessárias para executar novas 

responsabilidades; 

 Aplicação de tempo: nova grade de horários que orienta o trabalho do líder; 

 Valores profissionais: o que as pessoas acreditam ser importante e que, 

dessa forma, passa a ser o foco de seus esforços; 

 Se você tiver em mente a metáfora do fluxo, é capaz de visualizar como ele 

pode se obstruir nas curvas. Imagine uma empresa na qual mais da metade dos 

gestores em cada curva está operando com habilidades, aplicações de tempo e 

valores profissionais inadequados para o nível que ocupam; ou eles pularam um 

nível e nunca aprenderam o que precisavam saber ou estão apegados a um antigo 

modo de gerir que deu certo para eles no passado. Em algumas empresas, pelo 

menos 50% das pessoas em posição de liderança estão trabalhando muito abaixo 
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do patamar apropriado. Elas têm o potencial para ser líderes, mas esse potencial 

não esta sendo concretizado. 

Duas curvas no pipeline de liderança que provocam dores de cabeça em muitas 

pessoas: Bob (personagem de um exemplo fictício) esta na passagem 1 – de 

gerenciar a si mesmo a gerenciar os outros - e recentemente foi promovido a 

gestor de seu grupo. Normalmente, Bob acaba competindo com os próprios 

subordinados diretos quando lhes atribui uma tarefa. Sufoca-os 

psicologicamente, acabando por desperdiçar o próprio tempo e o dos outros. 

 Mary (personagem de um exemplo fictício), ex-gerente comercial, agora 

lidera toda uma unidade de negócios; ela está na passagem 4 – de gerente 

funcional a gerente de negócios. Ela esta tendo dificuldades de se comunicar com 

as pessoas de outras funções além do comercial e de criar um modelo de 

negócios que seu pessoal possa entender e com o qual possa se identificar. Ela 

não entende por que a engenharia e a manufatura sempre discordam e por que os 

novos produtos levam tanto tempo para sair. Ela precisa torna-se uma gestora 

mais estratégica e menos transacional se quiser ser uma líder eficaz no nível que 

ocupa atualmente. 

Entendendo as passagens e como utilizá-las: quando as organizações começam a 

pensar em termos de requisitos do pipeline de liderança, ao invés de 

responsabilidades do cargo ou título, estão em posição muito melhor de 

desenvolver seus líderes. 

 

1 – As seis passagens da liderança – visão geral 

 

Passagem 1: de gerenciar a si mesmo a gerenciar outros: ao refinar e ampliar suas 

habilidades individuais, eles fazem contribuições cada vez maiores e são então 

considerados “promovíveis” pelas organizações. Do ponto de vista da aplicação do 

tempo, o aprendizado envolve planejamento (de forma que o trabalho seja 

concluído a tempo), pontualidade, conteúdo, qualidade e confiabilidade. Os 

valores profissionais a serem desenvolvidos incluem aceitação da cultura da 

empresa e a adoção de padrões específicos à área de atuação profissional. 

 As pessoas de desempenho mais alto, em especial, relutam em mudar; elas 

querem continuar realizando as atividades que lhes renderam o sucesso. 

 As habilidades que as pessoas deveriam aprender nessa primeira passagem 

de liderança incluem planejamento do trabalho, definição de tarefas, atribuição de 

tarefas, motivação, orientação e mensuração do trabalho dos outros. Os gestores 

de primeira viagem precisam aprender como relocar seu tempo de forma que não 

somente concluam o trabalho que lhes é atribuído como também ajudem os 

outros a ter um desempenho eficaz. Eles não podem alocar todo o tempo para 
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apagar incêndios, correndo atrás de oportunidades e lidando eles mesmos com as 

tarefas. Eles devem parar de “fazer” o trabalho e se concentrar em fazer o 

trabalho ser realizado pelos outros. 

 Eles valorizam o fato de serem produtores e devem aprender a valorizar o 

trabalho de fazer os outros serem produtivos. Considerando que esses valores 

não tinham nenhuma relação com seu sucesso como colaboradores individuais, é 

difícil para eles promover essa dramática transição em um valor que eles 

percebem como expressivo. 

 

Passagem 2: de gerenciar outros a gerenciar gestores: talvez a maior diferença em 

relação à passagem anterior é que aqui os gestores devem trabalhar 

exclusivamente na gestão. Antes disso, as contribuições individuais ainda faziam 

parte da transição do cargo. Agora, os líderes precisam abrir mão das tarefas 

individuais. As principais habilidades que devem ser dominadas durante essa 

transição incluem selecionar as pessoas que deverão percorrer a Passagem 1, 

atribuir tarefas gerenciais e de liderança a elas, mensurar seu progresso na gestão 

e orientá-las. Esse também é o ponto  no qual os gestores devem começar a 

pensar além de suas funções e se voltar a questões estratégicas que sustentam o 

negócio como um todo. 

 As pessoas nessa função, por vezes, ajudam a manter e até a instigar os 

valores errados nas pessoas que reportam a elas. Elas escolhem grandes 

realizadores técnicos para cargos de gestão de primeiro nível em vez de 

verdadeiros líderes potenciais; elas não conseguem distinguir as pessoas capazes 

de realizar das pessoas capazes de liderar. 

 O coaching também é essencial nesse nível. Contudo, em muitas 

organizações, a capacidade de coaching não é recompensada (e sua falta não é 

penalizada). Não é de surpreender que relativamente poucos gestores considerem 

o coaching como um fator crítico de sucesso. 

 

Passagem 3: de gerenciar gestores a gerente funcional: ao mesmo tempo, nesse 

ponto os gestores devem se tornar exímios estrategistas, não somente em sua 

função de especialidade como também mesclando sua estratégia funcional à 

estratégia de negócios em geral. Do ponto de vista da aplicação de tempo, isso 

significa participar de reuniões da equipe de negócios e trabalhar com outros 

gerentes funcionais. Tudo isso consome o tempo gasto em responsabilidades 

puramente funcionais, fazendo que seja essencial que os gerentes funcionais 

saibam delegar aos subordinados diretos a responsabilidade por supervisionar 

muitas tarefas funcionais. 

 Tom (personagem de um exemplo fictício), seis meses atrás, foi nomeado 
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diretor de operações da fábrica. Nessa posição ele tem cinco subordinados 

diretos; quatro deles gerenciam grandes fábricas e um administra a compra de 

matérias primas. É importante Tom desenvolver a habilidade de se comunicar com 

pessoas em nível não necessariamente contíguos ao dele; ele precisa saber, sem 

reduzir a autoridade dos gerentes de fábrica e dos gestores de primeiro nível, no 

que os colaboradores individuais estão trabalhando e com que eficácia eles estão 

sendo gerenciados. Se Tom não desenvolver essa habilidade, ele pode alienar o 

gerente de fábrica e os gestores de primeiro nível usurpando a autoridade deles 

ou pode perder de vista a eficácia com a qual seus subordinados diretos estão 

supervisionando o pessoal. 

 

Passagem 4: de gerente funcional a gerente de negócios: a maior mudança é 

passar de analisar funcionalmente os planos e propostas (é possível fazer isso em 

termos técnicos, específicos à área de atuação profissional ou físicos?) ao ponto 

de vista dos lucros (Teremos algum lucro se fizermos isso?) e a uma visão de 

longo prazo (A lucratividade resultante é sustentável?). os novos gerentes de 

negócios devem mudar a forma como pensam se quiserem ter sucesso. Nesse 

nível, os gestores precisam para de agir a cada segundo do dia e reservar tempo 

para a reflexão e a análise. 

 

Passagem 5: de gerente de negócios a gerente de grupo: um gerente de negócios 

valoriza o sucesso do próprio negócio. Um gerente de grupo valoriza o sucesso 

do negócio de outras pessoas. 

 Em primeiro lugar, os gestores de grupo devem dominar a avaliação da 

estratégia para fins de alocação de capital e de pessoal. O segundo grupo de 

habilidades envolve o desenvolvimento de gerentes de negócios. O terceiro grupo 

de habilidades tem relação com a estratégia de portfólios, que é bastante 

diferente da estratégia de negócios e demanda mudança de percepção. Em quarto 

lugar, os gerente de grupo devem saber avaliar se têm as competências essenciais 

certas para vencer. 

 

Passagem 6: de gerente de grupo a gestor corporativo: um CEO que tenha saltado 

uma ou mais passagens pode reduzir o desempenho não somente dos gestores 

que respondem diretamente a ele, mas também de todas as pessoas abaixo dele. 

Eles não apenas deixam de desenvolver outros gestores de maneira eficaz, como 

também não assumem plenamente as responsabilidades inerentes à posição. 

 Os líderes corporativos devem abrir mão das “partes” – isso é, os produtos e 

clientes individuais – e se concentrar no todo (como concebemos, desenvolvemos, 

produzimos, comercializamos e promovemos todos os produtos a todos os 
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clientes?). 

 Essa também é a única posição de liderança na organização em que é 

essencial inspirar todos os empregados por meio de uma variedade de 

ferramentas de comunicação. 

 

2 – De gerenciar a si mesmo a gerenciar outros 

 

 Talvez o aspecto mais difícil dessa transição seja o fato de os gerentes de 

primeiro nível serem responsáveis por se certificar de que o trabalho seja 

realizado pelos outros, e não por si próprios. 

 Novos gestores acabam concorrendo com os subordinados diretos em 

algumas tarefas e acabam por concluí-las quando se sentem frustrados com a 

abordagem dos outros. 

O maior poder e as expectativas dos colaboradores individuais: os empregados da 

linha de frente têm acesso sem precedentes a incríveis volumes de informações 

pela internet e por outras fontes e têm grande liberdade de inovar, influenciar os 

resultados operacionais e atender os clientes. Mas não utilizarão essa liberdade – 

ou não a utilizarão sabiamente – a menos que os gerentes de primeiro nível 

reconheçam que a era do “gestor militar” já passou. 

 Como é possível notar, a transição aqui não é apenas qualitativa, mas 

também quantitativa. Só o número de habilidade já pode parecer intimidador. 

Uma rápida olhada na tabela também demonstra que essa transição pode 

resumida da seguinte forma: os gestores devem parar de pensar somente em si e 

começar a pensar nos outros. 

 Essas discussões levam tempo, é claro, e gestores de primeira viagem 

acostumados a passar o tempo agindo, e não ponderando, podem adiantar-se e 

criar atribuições sem conhecimento suficiente. 

 A forma de delegar apresenta outro enorme desafio a gestores novatos. 

Uma coisa é definir o que precisa ser feito e quem deve fazer isso; outra bem 

diferente – e, psicologicamente, muito mais difícil – é abdicar do trabalho que 

você foi treinado a realizar e que o ajudou em seu sucesso. 

 Talvez a habilidade mais simples – e aquela que muitos novos gestores 

nunca valorizam quanto eram colaboradores individuais – seja manter-se 

disponível. 

Táticas para desobstruir o pipeline: 

 Preparação: comunique claramente habilidades, aplicações de tempo e 

valores profissionais necessários nessa passagem e ofereça treinamento para 

ajudar as pessoas a promoverem as mudanças necessárias. 
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Colaborador Individual X Gerente de primeiro nível 

Domínio técnico ou específico 

da área de atuação profissional 

Habilidades 

Planejamento – projetos, 

orçamentos e força de trabalho 

Trabalho em equipe Definição de cargo 

Desenvolvimento de 

relacionamentos visando a 

benefícios e resultados 

pessoais 

Seleção (de pessoal) 

Utilização de ferramentas, 

processos e procedimentos da 

empresa 

Delegação 

 
Monitoramento de 

desempenho 

 Coaching e feedback 

 Mensuração de desempenho 

Disciplina diária – chegada, 

saída 

Aplicação de tempo 

Planejamento anual – 

orçamentos, projetos 

Cumprir prazos pessoais para 

os projetos – normalmente no 

curto prazo por meio da 

administração do próprio 

tempo 

Disponibilizar tempo para os 

subordinados – solicitado 

tanto por você quanto por eles 

 
Definir prioridades para a 

unidade e a equipe 

 

Tempo de comunicação com 

outras unidades, clientes, 

fornecedores 

Obter resultados por meio do 

domínio profissional 

Valores profissionais 

Obter resultados por meio dos 

outros 

Trabalho de alta qualidade – 

técnico ou específico à área de 

atuação 

Sucesso dos subordinados 

diretos 

Aceitação dos valores da 

empresa 
Trabalho e métodos gerenciais 

 Sucesso da unidade 

 Ver-se como um gestor 

 Integridade visível 

 

 Monitoramento: verifique se alguém esta tendo dificuldades nessa transição 

de primeiro nível e em que ponto (observação, amostragem e análise de gap). 

 Intervenção: ofereça feedback e coaching periódicos para ajudar as pessoas 

a realizar essa transição; interfira se estiverem tendo significativas dificuldades 

com a passagem. 

 A alocação do tempo é uma parte do trabalho com a qual muitos gestores 



9 

 

de primeira viagem têm dificuldades – eles passam muito tempo fazendo e pouco 

tempo gerenciando – e, em geral, reagem muito bem ao coaching no que se 

refere a aplicações de tempo (aprendizado e parceria com os colegas, reuniões, 

leituras e viagens). 

 Novas atribuições: alguns gestores de primeira viagem simplesmente não 

estão prontos para assumir responsabilidades de liderança e precisam retonar ao 

trabalho de colaborador individual e receber mais oportunidades de 

desenvolvimento para se preparar melhor para essa transição. Outros 

simplesmente não foram feitos para esse papel e devem entrar em uma carreira 

de colaborador individual. 

 Quanto os gestores de primeira viagem não demonstram a capacidade de 

delegar ou orientar, alocam relativamente pouco tempo para cada atividade, 

preferindo passar o máximo tempo possível no que fazem bem – tarefas típicas 

de um colaborador individual. Evitam a enorme transição de se responsabilizar 

por produtividade, produção e expansão da capacidade individual que acompanha 

a posição de gestor. 

 

Quem é responsável?: a responsabilidade direta pela preparação de gestores de 

primeira viagem é do gerente de gestores. Esse último grupo precisa aprender 

como orientar seus subordinados diretos para realizar a transição. Infelizmente, 

os gerentes dos gestores recebem pouco ou nenhum treinamento na área. 

 Um teste simples é verificar se a maioria de seus gestores de primeira 

viagem esta sendo treinada e monitorada em relação a habilidades, aplicação de 

tempo e valores profissionais discutidos aqui e se estão sendo responsabilizados 

pelo êxito dos colaboradores individuais que gerenciam. Caso contrário, seu 

pipeline de liderança está obstruído na fonte e você não deve esperar ver muita 

liderança fluindo para outros níveis. A chave para solucionar esse problema está 

nas mãos dos gerentes dos gestores; dessa forma, vamos voltar nossa atenção 

aos requisitos para essa próxima passagem de liderança. 

 

3 – De gerenciar outros a gerenciar gestores 

 

 O principal foco do gerenciamento de gestores – área a partir da qual todas 

as habilidades, aplicações de tempo e valores profissionais fluem – é capacitar os 

gerentes de primeiro nível. Em vez de lhe conceder autoridade. Ao dar ordens 

direta aos colaboradores individuais (pulando os gerentes de primeiro nível), 

assume funções que pertencem aos seus subordinados diretos. Os colaboradores 

individuais começam a passar por cima dos próprios chefes (gerentes de primeiro 

nível) para falar diretamente com o gerente de gestores. Com isso o gerente de 
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gestores fica sem tempo para orientar seus subordinados diretos (gerentes de 

primeiro nível). 

 Gerente de gestores precisam alocar tempo para observar como seus 

gestores gerenciam, e não simplesmente trata-los como colaboradores 

individuais realizando um trabalho técnico. 

Os cinco sinais de um gerente de gestores na posição errada: (1) Dificuldade de 

delegar – o gerente de gestores, por ter assumido responsabilidades demais, se 

estressa e reclama de ter muito trabalho a fazer e não contar com subordinados 

diretos competentes o suficiente para ajudá-los; (2) Gestão de desempenho 

inadequada; (3) Não desenvolvimento de uma equipe forte; (4) Foco na realização 

do trabalho; (5) Escolher clones e não colaboradores – nesse nível, os gestores 

também podem dar preferência a amigos ou antigos subordinados diretos do que 

a pessoas mais bem qualificadas para ocupar posições de primeiro nível de 

gestão. Essa tática pode resultar em desastre porque esses antigos subordinados 

muitas vezes não estão dispostos a questionar o chefe e não trazem novos pontos 

de vista ao trabalho. 

O que o gerente de gestores deveria fazer: (1) Selecionar e treinar os gerentes de 

primeiro nível; (2) certificar-se de que os gerentes de primeiro nível prestem 

contas pelo trabalho gerencial; (3) Alocar e realocar recursos entre as unidades; 

(4) Administrar as fronteiras que separam as unidades que reportam diretamente 

e com outras partes do negócio; 

Selecionar e treinar os gerentes de primeiro nível: treinar gerentes de primeiro 

nível é a arte de criar um ambiente de incentivo que permita erros, mas não o 

fracasso. 

Certificar-se de que os gerentes de primeiro nível prestem contas pelo trabalho 

gerencial: isso significa avaliar as pessoas com base na qualidade de suas 

decisões de seleção, na frequência e na qualidade do feedback de desempenho, 

na capacidade de trabalhar em equipe com outras unidades e na habilidade de 

produzir resultados em uma equipe. O domínio dessa habilidade requer certa 

experiência; leva algum tempo descobrir como expandir as metas, possibilitando 

espaço para o crescimento, mas sem provocar fracassos. 

Administrar os limites: o gerente de gestores deve ser um destruidor de silos. 

Deve derrubar os limites que impedem o fluxo de trabalho e de informações entre 

diferentes funções e outros grupos. 

Como ajudar os gerentes de gestores a percorrer essa passagem de liderança: as 

métricas apropriadas incluem: 

a) Mensuração da melhoria de eficiência; 

b) Nível de melhora da qualidade; 

c) Frequência e impacto das sessões de coaching; 
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d) Número de gerentes de primeiro nível promovidos ou transferidos 

horizontalmente para ampliar experiências; 

e) Taxa de sucesso dos novos gerentes de primeiro nível; 

f) Trabalho em equipe na área de atribuição; 

g) Trabalho em equipe com outras áreas; 

 

 Quando você se importa, as pessoas sentem, e esse é um aspecto muito 

importante da liderança nesse e em outros níveis. Quando o gestor não pratica 

coaching nem se importa com seus subordinados e as pressões são intensas, a 

rotatividade é alta e as pessoas saem em busca de empresas que ofereçam 

ambientes melhores para aprender e crescer. 

 

4 – De gerente de gestores a gerente funcional 

 

Amadurecimento para assumir o papel de líder funcional: Embora a empresa 

possa vislumbrar o ideal de uma organização sem fronteiras, talvez não disponha 

de métricas adequadas ou não recompense as pessoas por isso. Em 

consequência, o gerente funcional imaturo insiste em que seu grupo deveria 

receber os créditos por um projeto de sucesso, por ter realizado a maior parte do 

trabalho, ou acusa outro gerente funcional pelo fracasso do projeto. Em vez de 

liderar em sua função com maturidade, de modo a criar sinergia com as outras 

funções e superar diferenças “bairristas”, ele reclama e inventa desculpas. 

 O outro aspecto da maturidade envolve pensar como um empreendedor, e 

não meramente como um empregado. 

 Desenvolver uma visão do negócio em comparação com uma visão da 

função demanda perspectiva madura. Nesse nível, você precisa conhecer os 

comportamentos e atitudes que indicam imaturidade na liderança. 

Um pensamento estratégico, uma abordagem holística: para se certificar de que o 

pipeline de liderança se mantenha aberto e fluindo nesse nível, os gestores 

funcionais devem aprender a valorizar e desenvolver as habilidades necessárias e 

alocar tempo para o desenvolvimento da estratégia funcional e a gestão da função 

como um todo. 

Estratégia funcional: os cinco requisitos nesse nível são os seguintes: (1) 

Pensamento em prazo mais longo (três anos); (2) Conhecimento atualizado – em 

nosso ambiente atual, uma estratégia que não seja alinhada ao que existe de mais 

avançado infelizmente já esta obsoleta; (3) Pleno detalhamento do conhecimento 

do modelo de negócios e das metas e direcionamento estratégico de longo prazo 

- um gerente funcional desenvolveu uma boa compreensão se puder responder a 

perguntas como: 
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a) O que a empresa esta tentando realizar? 

b) Como ela quer se posicionar no mercado? 

c) A estratégia foi mudada recentemente ou provavelmente mudará em 

breve? 

d) Minha função contribui para nossa vantagem competitiva? 

e) O que cada função deve fazer para contribuir com essa estratégia? 

f) Como os esforços de minha função impactam a estratégia? 

g) Como minha função impacta a capacidade das outras funções de 

contribuir? 

h) Como se ganha dinheiro nesse negócio? 

(4) Considerar todos os aspectos da função para o pensamento estratégico – no 

passado, eles provavelmente passaram pouco tempo aprendendo sobre as áreas 

funcionais pelas quais não eram responsáveis. Agora isso é obrigatório e requer 

tempo significativo. Não importa o nível de competência dos subordinados diretos 

do gerente funcional, ele é responsável por integrar todas as partes em uma 

estratégia viável. Sem conhecimentos suficiente, ele não tem como fazer isso com 

eficácia; (5) Capacidade de fazer escolhas na função em prol da estratégia de 

negócios, da lucratividade e da vantagem competitiva (e não em benefício 

meramente do sucesso funcional); 

Gerenciar toda a função: embora existam muitas responsabilidades vinculadas à 

gestão da função como um todo, talvez a mais significativa envolva comunicação, 

a transição que deve ser realizada é de falar a ouvir. 

 Agendar sessões regulares para coletar informações. Durante essas 

sessões, os gestores devem manter os ouvidos e mentes aberta, de modo que 

possam responder às seguintes perguntas: 

a) No que as pessoas estão trabalhando? 

b) Elas estão sendo gerenciadas, desenvolvidas, recompensadas e 

orientadas adequadamente? 

c) Sabem o suficiente sobre estratégia de negócios, modelo de lucros, 

estratégia funcional, desafios do negócio, condições competitivas e 

prioridades de curto prazo para realizar bem o trabalho? 

d) Quais problemas estão encontrando? 

e) Quais são os obstáculos? 

f) Quais ideias elas têm para melhorar sua contribuição, a função ou a 

empresa? 

g) Quais inovações estão sendo implementadas? 

h) Há velocidade suficiente nos tempos de ciclo de decisões? 

Nesse nível de liderança, não há espaço para gestores não articulados ou 

isolados ou gestores que só conseguem se comunicar com os subordinados 
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diretos. 

Identificar sinais de disfunção: como ocorre com os líderes em níveis mais baixos, 

os gerentes funcionais costumam se fundamentar nas mesmas habilidades e 

aplicações de tempo e manter os mesmos valores profissionais com os quais 

contavam nas posições anteriores. Para identificar gestores que estão tendo 

dificuldades com essa passagem, fique atento aos sintomas nas três áreas a 

seguir: 

a) Demonstra pouco conhecimento do funcionamento do negócio; 

b) Não desenvolvem uma mentalidade voltada para o longo prazo (muito 

mais focado no curto prazo); 

c) Deixa de elaborar uma estratégia funcional que vincule a atividade 

funcional às metas da empresa; 

d) Ignora as necessidades, as políticas, os programas e os padrões 

funcionais corporativos; 

e) Passa pouco – ou nenhum – tempo com pessoas e problemas de áreas 

que não lhe são familiares e muito tempo com pessoas e oportunidades 

em áreas bastante conhecidas; 

f) Tende a beneficiar as áreas conhecidas em termos de salários, bônus e 

orçamentos; 

g) Perde pessoas de sua função em uma taxa mais alta que o normal 

(embora essa perda de pessoal também possa ser resultado de uma 

limpeza necessária na casa); 

h) Não se mostra particularmente interessado em assumir as 

responsabilidades de um líder; muito mais interessado em ser um 

executor e gestor de participação ativa; 

i) Não confia nos outros, especialmente em subordinados que trabalham 

em funções desconhecidas; 

j) Não consegue abrir mão da execução e tem necessidade de controlar 

tudo; 

k) Tem habilidades de comunicação insuficientes, tanto em termos de ouvir 

quanto de falar; isola-se, com a exceção de alguns amigos de 

subfunções; 

l) Delega demais e não tem um sistema de controle (ou vice-versa); 

 

 Os gerentes funcionais precisam promover mudanças significativas na 

forma como alocam o tempo se quiserem fazer com sucesso a transição para esse 

novo nível de liderança. É necessário reservar tempo para sessões de elaboração e 

revisão da estratégia, reuniões de comunicação com vários representantes das 

subfunções e assim por diante. Os gerentes funcionais devem anotar em sua 
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agenda o tempo dedicado a essas atividades. 

 Por fim, um sinal claro de maturidade é abrir mão de antigos 

comportamentos que se baseiam em silos. Os líderes maduros se distanciarão de 

uma dedicação exclusiva à sua função e adotarão uma filosofia de negócios mais 

integrada e holística. 

 

5 – Do gerente funcional ao gerente de negócios 

 

Mudar a forma de pensar: a liderança funcional se concentra no que pode ser 

feito: Podemos conquistar esse cliente? Podemos elaborar um plano de 

remuneração melhor? Podemos lançar o produto a tempo? Os gerentes de 

negócios, contudo, devem concentrar-se em um tipo diferente de pergunta: 

Como vamos crescer? Como ter receitas maiores do que o custo de capital? O 

nível de lucro é sustentável? Como melhorar nossa vantagem competitiva? 

 Durante 10 ou 20 anos, nas outras posições de gerencia, foi exercitado o 

pensamento pragmático de curto prazo. Tal condição, faz com que sob pressão, o 

gerente de negócios recai nessa forma de pensar, mesmo sabendo se tratar do 

modo errado de abordar essa nova posição de liderança. 

Aprender a valorizar todas as funções: desse ponto de liderança em diante, o 

preconceito funcional passa a ser um problema grave. É impressionante ver que 

os gerentes de negócios podem chegar a essa posição de liderança com 

relativamente pouco conhecimento das áreas de RH, finanças, jurídico, auditoria, 

crédito e contabilidade. Sem essa compreensão, eles muitas vezes ignoram ou 

rejeitam esses funções, em grande parte para seu próprio prejuízo como líderes. 

 Um problema de recursos humanos também pode ser um problema de 

planejamento estratégico e orçamento. Somente reunindo uma equipe forte e 

liderando-a de forma que seus membros trabalhem juntos com eficiência e 

eficácia é que um gerente de negócios será capaz de lidar com a complexidade. 

Alto nível de visibilidade: perguntas típicas dos subordinados de um gerente de 

negócios: 

a) O gerente de negócios terá sucesso? 

b) Mudará a estratégia? 

c) Conseguirá obter os recursos dos quais precisamos? 

d) Manterá a mesma equipe? 

e) Será que ele vai mudar, agora que tem todo esse poder? 

f) Ele favorecerá sua função antiga? 

g) Assumirá uma orientação prática em excesso ou insuficiente? 

h) Ele será focado para dentro ou para fora do negócio? 
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 O contraste com a visibilidade do gerente funcional é significativo. Os 

gerentes funcionais se expõem principalmente nas próprias funções. Apesar de 

seu pessoal também observar cada palavra e cada ação, o propósito funcional e a 

linguagem em comum minimizam o efeito dessa visibilidade. É claro que outras 

funções além do gerente de negócios também estão observando o gerente 

funcional, mas, em geral, a pressão de ser o centro das atenções é mais intensa 

para os gerentes de negócios. 

Sinais de alerta contra problemas de transição da liderança: veja alguns dos 

indicativos mais comuns dos problemas com essa transição de liderança: 

(1) Comunicação sem inspiração – a raiz do problema é que esses gestores ainda 

não mudaram a forma de pensar em relação ao negócio e, portanto, não 

aprenderam a falar a respeito de um jeito novo e empolgante; 

(2) Incapacidade de reunir uma equipe forte – montar a equipe certa é 

fundamental nesse nível devido à complexidade, ao desconhecido e ao volume de 

trabalho. Mesmo assim, alguns gerentes de negócios insistem na atuação 

solitária. Um sintoma comum dessa mentalidade é uma equipe ineficaz de 

subordinados diretos. Quanto as equipes de gerentes funcionais são belicosas, 

desconfiadas e ineficazes, esse é um sinal de que o gerente de negócios não está 

realizando bem a transição. Em vez de contar com uma equipe para lidar com os 

aspectos do produto e da tecnologia, o gerente de negócios entre em cena e 

assume a “responsabilidade pessoal” por esses fatores. Isso não somente 

enfraquece as pessoas responsáveis por essas funções, como também prejudica 

os papéis de integrador e estrategista que o gerente de negócios deveria assumir; 

(3) Não entender como o negócio pode ganhar dinheiro – a responsabilidade 

nesse nível é gerar lucros com alto nível de eficiência de capital, e muitos 

gestores simplesmente não sabem quais são os requisitos para aumentar os 

lucros. Desenvolver conhecimento demanda empenho, implica fazer muitas 

perguntas e admitir ignorância, e requer encontrar conselheiros confiáveis 

capazes de preencher as lacunas. Os gerentes de negócios precisam ser 

autoconfiança necessária para admitir que não sabem o suficiente sobre algumas 

áreas e devem demonstrar abertura para acionar as pessoas que detêm o 

conhecimento necessário; 

(4) Problemas com a administração do tempo – se você vir um gerente de 

negócios frenético pulando de um projeto para outro e que nunca tem tempo 

suficiente para conversar com o pessoal-chave, estará observando um sinal claro 

de dificuldade nesse nível de liderança. Em vez de criarem uma equipe forte e lhe 

permitir realizar a maior parte do trabalho tático, os gerentes de negócios se 

decidem a solucionar eles mesmos os problemas (que erro). A chave para o 

sucesso é priorizar o ponto de vista do negócio; 
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(5) Desprezar as questões “soft” – deliberadamente evitam alocar tempo, energia 

emocional ou recursos financeiros à avaliação ou ao ajuste de suas culturas de 

negócios ou na definição dos valores de suas unidades; 

Opções de desenvolvimento: autodidatismo, novas experiências e reflexão: os 

gerentes de negócios devem se concentrar no equilíbrio entre os resultados 

operacionais no curto prazo e o posicionamento do negócio no longo prazo. Não 

é fácil promover essas mudanças de mentalidade e os gerentes de negócios 

precisam aprender a atingir ambas e não uma à custa da outra. 

 A reação natural de alguns gestores ao se verem atentamente observados 

por todos é assumir uma postura defensiva e rígida. Para promover a abertura e a 

flexibilidade, os gerentes de negócios devem tentar as seguintes táticas: (1) 

Testar previamente as ideias, decisões e propostas com um aliado confiável, de 

modo que não se vejam na posição de “travar”, caso suas ações sejam 

questionadas em público; (2) Decidir-se a dizer “eu não sei” quanto não estiver 

certo em relação a respostas ou decisões e comprometer-se a descobrir as 

respostas dentro de determinado prazo; (3) Coletar muitas opiniões, tanto prós 

quanto contras, antes de tomar decisões, além de buscar sugestões e informações 

externas; 

 

6 – De gerente de negócios a gerente de grupo 

 

 Essa passagem de liderança pode implicar grande frustração. Como 

salientamos, os gerentes de negócios costumam adorar o que fazem porque 

gerenciar o próprio negócio é extremamente prazeroso e gratificante. Mas na 

qualidade de líderes de grupo, eles não lideram mais um negócio. 

 Em outras palavras, eles passam da posição de liderança na qual se 

sentiram mais gratificados a uma posição de considerarão a menos prazerosa de 

todas. Alguns líderes de grupo nos dizem que estão avançando arduamente por 

essa transição porque a veem como um trampolim para a posição de CEO. E 

alguns a percebem como uma posição “para dizer não”. Em outras palavras, o 

líder de grupo ajuda o CEO ao reduzir o número de pessoas que respondem 

diretamente ao CEO. 

Sucesso indireto: valorizar o sucesso dos outros e dos negócios alheios é 

absolutamente essencial. A eficácia dos líderes de grupo depende, em grande 

extensão, de sua capacidade de ajudar o pessoal e os negócios a conquistar 

sucesso. As três perguntas a seguir ajudarão a definir se um novo gerente de 

grupo realizou sua transição de valor: (1) O gerente de grupo toma boas decisões, 

diferenciando-as entre os negócios com base nos resultados prováveis? (2) O 

gerente de grupo consegue trabalhar com seus subordinados diretos para 
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desenvolvê-los como gestores de negócios? (3) O gerente de grupo consegue 

priorizar um portfólio de estratégias a estratégias individuais? 

Gerenciar e desenvolver os gerentes de negócios: em termos de tempo, os líderes 

de grupo devem alocar uma parcela significativa aos gestores funcionais. É 

fundamental desenvolver a habilidade de selecionar gerentes funcionais capazes 

de lidar com a posição de gerente de negócios. Os líderes de grupo capazes de 

realizar esse tipo de avaliação não são videntes; apenas passam o tempo 

necessário observando os padrões de realização, habilidades e motivação dos 

gerentes funcionais. 

Vincular o negócio à corporação: nenhuma unidade de negócios é uma ilha. 

Apesar da mentalidade solitária de alguns gerentes de negócios, eles devem 

alinhar-se às metas e estratégias corporativas e cabe aos líderes de grupo 

monitorar e garantir a execução dessa conectividade. Os líderes de grupo devem 

certificar-se de que suas unidades de negócios obedeçam à lei, ajam em 

conformidade com as políticas da empresa e mantenham ou melhorem a marca 

enquanto buscam lucros. A tarefa deles não se limita a “o que fazer”, mas também 

inclui o “como fazer” – como os lucros são gerados. Para monitorar o 

cumprimento dos valores e das políticas corporativas, os líderes de grupo 

precisam contar com os olhos e ouvidos de seu pessoal de apoio. Se tentarem 

realizar essa árdua tarefa sozinhos, não observarão eventuais violações nesses 

valores e políticas. Precisam ter a habilidade de diferenciação estratégica, isso 

envolve decidir qual negócio tem a melhor estratégia, qual está mais bem 

alinhado à estratégia corporativa e, portanto, qual deveria ser plenamente 

financiado. Pela primeira vez nesse nível de liderança, os gestores precisam andar 

na corda bamba entre fazer o que é melhor para a empresa e apoiar os negócios 

de seu grupo. 

Um líder de grupo que ainda pensa como um gerente de negócios: apesar de 

grande desempenhos como gerente de negócios, quando o gerente chega a 

posição de gerenciar um grupo, sem fazer a transição, é normal ouvirmos as 

seguintes frases: (1) Essa estratégia não está tão completa ou fundamentada em 

dados concretos quanto a que eu fiz quando era gerente de negócio; (2) Estarei ai 

em algumas horas. O gerente de grupo que não fez a transição, passa correndo 

de um lado para o outro, ditando soluções para os problemas e tomando decisões 

no nível dos negócios, sobre preços e produtos (por exemplo). 

Sinais de alerta: quatro são os principais sinais de alerta. (1) Agir como um 

gerente de negócios, e não como um líder de grupo – em geral, eles desenvolvem 

a estratégia para um dos negócios existentes ou todos eles, orientam o trabalho 

dos gerentes funcionais e promovem alterações nos produtos e serviços; (2) 

Manter relação de antagonismo com a empresa – quando um líder de grupo diz 
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algo como: “Este não é lugar para um líder operacional”, você sabe que eles estão 

tendo problemas com essa transição; (3) Ignorar as oportunidades inexploradas; 

(4) Deixar de se aproveitar de oportunidades de desenvolvimento do gerente de 

negócios. 

Desenvolvimento de líderes de grupo: uma mistura de treinamento, medidas e 

experiência: talvez a experiência mais importante para os gerentes de grupo, 

portanto, seja gerir mais de um negócio. De preferência, eles terão a 

oportunidade de gerir negócios muito diversos. Isso os ajudará a realizar a 

transição de conhecer um modelo de negócios e se expor a diferentes modelos e 

os capacitará a transcender a crença de que o modelo conhecido é o único 

modelo existente. Indicadores puramente financeiros são insuficientes: eles 

enviam a mensagem errada de que “espremer” lucros dos negócios é o mais 

importante nesse nível. As métricas devem incluir a escolha e o desenvolvimento 

de gerentes de negócios, competências de diferenciação estratégica, identidade 

corporativa e capacidade de avaliar os aspectos inexplorados dos negócios, 

planejar sua inclusão e analisar os indicadores financeiros. 

 

7 – De gerente de grupo a gestor corporativo 

 

 Há menos margem de erro, nesse nível. O preço de cometer erros nos dias 

de hoje é muito alto para a maioria dos CEOs. Aqueles que não conseguem atingir 

as expectativas de lucros em três ou quatro trimestres consecutivos normalmente 

incorrem em uma penalidade significativa. Por isso os desafios são muitos. 

Desafio 1: entregar resultados financeiros e de faturamento consistentes e 

previsíveis: para sobreviver, os CEOs devem aprender a valorizar os resultados de 

curto e longo prazos, desenvolver a capacidade de equilibrar os dois e investir 

tempo necessário para atingir o equilíbrio. Essa passagem não é feita da noite 

para o dia. Na maioria dos casos, as pessoas que realizam com êxito a transição 

percorreram todas as passagens anteriores do pipeline de liderança. 

Desafio 2: definir o direcionamento da empresa: o verdadeiro desafio do CEO é 

elaborar uma definição concreta de para onde ele quer levar a empresa. No 

mínimo, isso requer que o CEO demonstre grande coragem. 

Desafio 3: definir o lado “soft” da empresa: mais do que nunca, os CEOs devem 

energizar as pessoas, liberando essa energia em todos os níveis, em especial no 

nível inferior, onde ocorre a ação. Por exemplo, o CEO da EDS enviava 

regularmente e-mails aos 145 mil empregados ao redor do mundo, comunicando 

seu pessoal sobre as vitórias e os fracassos e informando-os “pessoalmente” de 

eventos que tenham causado impacto sobre a empresa e seu trabalho. Por sua 

vez, os empregados, respondiam com feedback e algumas perguntas difíceis para 



19 

 

o CEO. Essa não era uma tarefa que o CEO delegava, mas da qual ele próprio se 

encarregava e, em consequência, ele conseguiu gerar vínculos estreitos com o 

pessoal. Comunicar-se de forma a energizar grandes e diversificados grupos de 

empregados é uma habilidade “soft” que os CEOs devem aprender a valorizar e 

dominar. 

 Enquanto outros podem executar os aspectos técnicos da seleção e do 

desenvolvimento, o CEO deve acionar, manter e administrar o processo. Ele deve 

se manter fazendo perguntas como: 

- Estamos selecionando as pessoas certas? 

- Somos honestos ao oferecer feedback a nosso pessoal? 

- Estamos dispostos a eliminar rapidamente inconsistências entre cargos e 

pessoas? 

- Estamos atentos no sentido de reter as pessoal de alto desempenho, ajuda-

las a avançar rapidamente, recompensá-las de forma apropriada e lhes 

oferecer oportunidades sem precedentes de testar suas capacidade? 

Desafio 4: manter vantagem na execução: os que conseguem manter uma 

vantagem na execução se fazem continuamente as seguintes perguntas: (1) Meu 

desempenho esta bom? (2) Eu sei o que esta acontecendo? (3) As pessoas estão 

me dando as más notícias? – Em algumas organizações, as pessoas têm medo de 

informar o CEO de más notícias. Em outras, os CEOs não estão dispostos a ouvir 

as más notícias, procurando desculpas para cada relato negativo. Os CEOs não 

têm como executar adequadamente se permitirem que as más notícias se 

desenvolvam até o ponto de uma crise. Quando estiverem dispostos a agir, pode 

ser tarde demais. (4) O conselho de administração esta desempenhando seu 

papel? – se o conselho for incapaz de proporcionar aconselhamentos embasados, 

a responsabilidade do CEO é instruí-los até que eles consigam. (5) Minha equipe é 

produtiva e empolgada? 

 

Uma transição significativa de valores: até esse ponto,  a maioria dos gestores 

aprendeu a valorizar resultados operacionais de curto e médio prazos e 

realizações regulares e mensuráveis. Embora possam reconhecer a necessidade 

de metas e planejamento de longo prazo se navegarem com sucesso pelos outros 

níveis de liderança, em geral têm dificuldade em aceitar o ritmo no qual os 

resultados empresariais são gerados. Pode levar muito tempo para implementar 

completamente um novo programa de qualidade ou realizar uma mudança 

cultural. Para gestores que desenvolveram suas carreiras atingindo resultados 

com mais rapidez e eficácia do que os colegas, talvez seja difícil valorizar 

resultados lentos e evolucionários. Desistir de programas de ciclo longo (como 

aqueles baseados em qualidade) antes de estarem totalmente implementados e 
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produzindo resultados mensuráveis é um erro comum dos CEOs. 

 De modo similar, muitos CEOs têm dificuldade de valorizar apenas três ou 

quatro objetivos essenciais. Os gestores de negócios e até mesmo os líderes de 

grupo frequentemente tem longas listas de metas. Eles ficam satisfeitos ao 

eliminarem um item após o outro. O gestor corporativo, contudo, deve se 

satisfazer com uma pequena lista de iniciativas de ciclos longos. Mudar a 

identidade da marca, por exemplo, pode levar anos. Em um sentido muito real, a 

transição nos valores deve ser feita da gratificação imediata ao progresso 

sustentado. Os gestores corporativos reconhecem que leva tempo atingir 

objetivos mais ambiciosos e significativos e aprendem a trabalhar sem a 

satisfação imediata que caracteriza outros níveis de liderança a favor do 

progresso lento, porém seguro, na direção de um grande sucesso. Naturalmente, 

o paradoxo desconcertante é que, lado a lado com essa paciência, está a 

necessidade de atingir metas trimestrais. Eles solucionam esse paradoxo 

aprendendo a fazer determinadas coisas serem realizadas rapidamente e outras 

com mais lentidão e se certificam de não confundir as duas (fazer determinadas 

coisas que precisam ser realizadas rapidamente serem realizadas lentamente, por 

exemplo). Encontrar o equilíbrio entre curo prazo e longo prazo e executá-lo é o 

que faz os CEOs de sucesso. 

 O CEO ditatorial e motivado pelo ego tende a não fazer muitas perguntas 

nem ouvir as respostas. Ele valoriza a própria opinião sobre a de todos e, dessa 

forma, negligencia ideias e perspectivas contrárias às suas. Apesar de a maioria 

dos novos CEOs não se encaixar no protótipo ditatorial, muitos não valorizam 

plenamente a diversidade de perspectivas. Com muita frequência, um novo CEO 

se baseia no ponto de vista de um conselheiro confiável, em vez de solicitar 

opiniões e ideias de uma variedade mais ampla de pessoas. 

 

Sinais de que o CEO esta em dificuldades: os quatro comportamentos e atitudes a 

seguir sugerem que essa passagem está criando problemas para o CEO: 

a) Não sabe como a empresa realiza o trabalho: os sinais de desinteresse 

por essas questões são relativamente sutis. Os sinais mais visíveis são 

financeiros, e a deterioração dos lucros indica que um CEO está se 

aproximando da beira do abismo. Quando um novo CEO fica cego devido 

a significativas lacunas em seu conhecimento operacional, isso costuma 

ser um sinal de que ele não sabe como as coisas são feitas; 

b) A maior parte do tempo do CEO é passada em relacionamentos externos: 

parte do papel do CEO é interagir com grupos externos e projetar a 

imagem pública positiva tanto para si mesmo quanto para a empresa. 

Trata-se de um papel sedutor, contudo, e alguns CEOs perdem de vista 
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as responsabilidades de liderança mais amplas nesse nível. Mais 

especificamente, deixam de ver que ninguém está “cuidando da loja”. Os 

CEOs devem passar seu tempo de forma equilibrada, em questões 

externas e internas. 

c) O CEO não esta dedicando tempo suficiente ao lado “soft” do negócio: as 

questões relativas ao pessoal podem ser terrivelmente complexas do 

ponto de vista do CEO, daí que alguns gestores empresariais consideram 

mais fácil lidar com questões relativas aos produtos. Por exemplo, os 

CEOs são responsáveis pelo pipeline de liderança e, se não demostrarem 

interesse na seleção e no desenvolvimento de líderes em todos os níveis, 

isso é um forte indicativo de que o lado “soft” do negócio está sendo 

negligenciado. 

d) Os membros do conselho de administração insistem em fazer as mesmas 

perguntas ao CEO. 

 

Desenvolvimento do CEO: não é permitido pular níveis: à medida que a carreira 

progride, eles devem ter pelo menos uma atribuição internacional, bem como 

uma sequência de cargos cada vez maiores de perdas e lucros (P&L) em diferentes 

setores do negócio. Para ajudar os gestores de grupo a se desenvolver em 

gestores corporativos, uma das chaves é atribuir-lhes um grupo que seja 

diferente em posicionamento de mercado, produto ou clientes em relação ao que 

eles estão acostumados. Eles precisam aprender a lidar com um novo modelo de 

negócios. Essa é uma boa preparação para uma posição de CEO, em que liderar a 

empresa é muito mais desafiador do que dominar um novo modelo de negócios. 

Se não conseguirem dominar os novos modelos de negócio, não dominarão seu 

papel como líderes empresariais. 

 Embora não exista um curso ou método de treinamento específico para 

desenvolvimento de gestores em CEOs, uma diversidade de experiências, 

coaching e feedback ao longo do caminho e a disposição de ouvir e aprender 

ajudam muito na preparação das pessoas para essa desafiadora posição de 

liderança. 

Não coloque um CEO no caminho do fracasso: na verdade, a pessoa que ocupa 

essa posição deve garantir a execução bem-sucedida, escolher as pessoas certas, 

avaliar os resultados da empresa e desenvolver relacionamentos internos e 

externos. Os CEOs que não dominarem essas atribuições – que não sabem como 

selecionar e desenvolver líderes ou desenvolver relacionamentos em todas as 

direções – provavelmente fracassarão independentemente de suas habilidades de 

mapear a estratégia. 
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8 – Diagnóstico – identificação de problemas e possibilidades do pipeline de 

liderança 

 

 Sem dúvida existem outros modelos elaborados para ajudar as empresas a 

diagnosticar deficiências na liderança. Embora outras abordagens possam ser 

úteis, são limitadas pelo foco exclusivo nas habilidades e deixam de diferenciar 

cada uma das seis passagens de liderança (a liderança é vista basicamente como a 

mesma coisa em todos os níveis da organização). 

Três boas razões para realizar o diagnóstico logo e com frequência: descobrimos 

que praticamente todas as organizações tem pessoas trabalhando nos níveis de 

liderança errados. Esse problema pode ocorrer em qualquer um dos seis níveis, 

porém é mais comum entre: 

- Gerentes de primeiro nível que passam a maior parte do tempo realizando o 

trabalho de colaboradores individuais; 

- Gerentes de negócios que realizam trabalho funcional; 

- Líderes de grupo que se concentram no trabalho de gerentes de negócios. 

 

 Por que é importante diagnosticar esses problemas? Por que uma empresa 

consegue prosperar se seus líderes estão trabalhando nos níveis errados e, 

mesmo assim, entregando resultados? Veja as três razões para isso: (1) O 

fundamental não esta sendo realizado, embora a produção seja significativa – 

sabemos de um CEO que estava projetando a sala de espera de uma nova fábrica 

enquanto sua empresa mergulhou em falência e do líder de RH de um importante 

banco que alocava seu tempo elaborando forma de planejamento de sucessão 

enquanto os executivos seniores estavam desesperados por ajuda para reduzir a 

rotatividade de pessoal. Sem uma boa ferramenta de diagnóstico, em geral 

confundimos produção com eficácia da liderança. (2) O custo de cada transação 

de negócios é aumentado – é o caso do gerente de vendas que esta sendo pago 

para gerenciar, mas, na verdade, está trabalhando no nível de colaborador 

individual. Mas o custo não termina por aqui. Muito provavelmente o chefe do 

gerente de vendas – um gestor de gestores – está fazendo o que o gerente de 

vendas deveria estar fazendo. Então, também ele esta trabalhando abaixo do nível 

para o qual está sendo pago. Em geral, pessoas de nível mais alto são puxadas 

para baixo para preencher a lacuna. O descompasso entre trabalho e pagamento 

pode ser endêmico dentro na empresa e esse desequilíbrio passa a ser “a forma 

como fazemos as coisas nesta cultura”. Quando as empresas aceitam e até 

mesmo institucionalizam esses desequilíbrios, torna-se difícil atingir a verdadeira 

eficácia. Como é possível saber se os líderes estão nos níveis errados quando só 

estão fazendo o que a cultura considera aceitável? É um enorme desafio 
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diagnosticar e remediar o problema. (3) As pessoas não se desenvolvem 

adequadamente. 

 

Uma ferramenta para enxergar além do que foi feito: é difícil identificar pessoas 

que estão trabalhando no nível errado porque o foco organizacional costuma ser 

no que foi feito. Ninguém esta observando o custo financeiro ou o fracasso em 

desenvolver pessoas. Em vez disso, se os objetivos são atingidos, parece que o 

líder está apresentando um bom desempenho. A melhor forma de diagnosticar 

esses problemas de liderança é analisando se os gestores estão de acordo com os 

requisitos de habilidades, aplicações de tempo e valores profissionais de seus 

níveis específicos. Utilizar o modelo do pipeline de liderança como uma 

ferramenta de diagnóstico durante crises é especialmente eficaz, já que é nesses 

momentos que as fraquezas em cada uma dessas três áreas tem mais chance de 

vir à tona. 

 

9 – Melhoria do desempenho – esclarecimento de papeis e criação de padrões de 

desempenho 

 

 Uma vez que seja diagnosticado que um individuo ou um grupo de pessoas 

esta trabalhando em níveis inadequados de liderança, você precisa empenhar-se 

em consertar o pipeline. Especificamente, deve desenvolver seus gestores de 

modo que apresentem habilidades, aplicações de tempo e valores profissionais 

apropriados para os níveis relevantes, a fim de garantir desempenho apropriado. 

 Para começar, na maioria das organizações, em geral não se sabe 

exatamente qual é o papel a ser desempenhando em cada posição de liderança. 

Apesar de as organizações poderem fazerem um bom trabalho ao definirem 

requisitos financeiros e operacionais, normalmente não são boas ao definirem 

requisitos de liderança e como estes se diferenciam de acordo com o nível de 

liderança. 

 Em segundo lugar, a maioria das empresas deixa de criar padrões de 

desempenho diferenciados por nível de liderança. Com efeitos, os padrões de 

desempenho tendem a ser inexistente nas empresas. Eles tendem a ser termos de 

produção financeira em vez de um conjunto completo de requisitos de 

desempenho. Em consequência é difícil, se não impossível, mensurar os 

resultados de liderança em qualquer um dos níveis. 

A relevância da clareza dos papéis: a maioria dos líderes pensa seu trabalho em 

função de metas e tarefas. No entanto, deixam de incluir a totalidade do papel do 

líder, que é tão importante quanto esses fatores. Por exemplo, os seguintes 

requisitos para líderes de nível médio são frequentemente negligenciados: (1) 
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Permitir que os outros tenham sucesso; (2) Envolver uma equipe emocionalmente, 

bem como física ou intelectualmente, para liberar sua energia; (3) Proporcionar 

orientação específica, de forma padronizada; (4) Trabalhar horizontalmente para 

garantir um fluxo de trabalho sem percalços. 

 Além disso, poucas organizações posicionam o trabalho de um líder em 

relação a outros líderes acima, abaixo e no mesmo nível. O pipeline de liderança 

proporciona um modo rápido e eficaz de definir os papéis com clareza. Ao 

comparar o que um líder faz com o que é necessário em determinado nível de 

liderança, bem como o que seu chefe e seus subordinados fazem em comparação 

com o modelo, é possível identificar o papel com mais clareza. 

 

Lacunas: (1) Um nível deixa de oferecer feedback em relação ao desempenho do 

nível imediatamente inferior, resultando em problema recorrente. (2) Incapacidade 

de executar um plano devido a falta de recursos; o plano foi elaborado em um 

nível e o nível abaixo deveria executá-lo, mas nenhum dos níveis se sente 

responsável pela obtenção dos recursos necessários; 

Sobreposições: (1) Tanto o gerente funcional quanto o gerente de gestores 

instruem um gerente de primeiro nível. (2) Tanto o gerente de negócios quanto o 

gerente funcional de marketing sentem-se responsáveis pelo desenvolvimento do 

plano de produto. 

Como eliminar Lacunas e Sobreposições: (1) Utilizar o modelo do pipeline de 

liderança para identificar o nível de liderança em que determinado cargo se situa. 

(2) Comunicar os gestores qual é esse nível e as habilidades, as aplicações de 

tempo e os valores profissionais necessários para esse nível. (3) Conscientizar 

todos, acima e abaixo no pipeline de liderança, das lacunas e sobreposições 

potenciais entre níveis “adjacentes” e tomar providências para corrigir as lacunas 

e sobreposições. 

 

 Lacunas de desempenho sempre surgirão quando alguém é promovido a 

um novo nível de liderança. Independentemente do nível de habilidade dos 

gestores ou de seu sucesso no nível anterior, as lacunas soa inevitáveis, porque 

eles estão entrando em uma nova passagem de liderança. Uma vez que você 

aceita essas lacunas, pode começar a preenche-las assim que alguém é nomeado 

para uma nova posição. O desenvolvimento deve continuar até que eles atinjam 

alto desempenho. Melhorias incrementais não bastam. Todos devem ter como 

meta o máximo desempenho. 

 As pessoas que apresentarem máximo desempenho não só devem receber 

recompensas, como também devem receber importantes novas atribuições e ser 

consultadas para obter suas opiniões em assuntos-chave. 
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Estratégias para atingir o máximo desempenho: um pipeline de líderes eficaz é 

impossível se você se limitar a abordagens-padrão desenvolvimento. É crucial 

identificar as causas primárias dos problemas de desempenho. Ao investigar 

esses problemas, é possível identificar e eliminar obstruções. Descobrir as causas 

primárias requer considerável comunicação entre o chefe e os subordinados, bem 

como uma boa análise situacional. 

 Pense na analogia de uma fábrica de alto desempenho. Em uma fábrica 

desse tipo, o input e o output são mensurados com rigor e o desempenho é alto 

porque os operadores das máquinas são treinados e avaliados com grande 

precisão. A meta é a operação perfeita. O suporte técnico e o treinamento são 

recursos utilizados livremente. Obviamente, essa analogia é um tanto imperfeita, 

porque as causas e os efeitos dos problemas de liderança podem ser muito 

menos visíveis do que o input e o output em uma fábrica. Mesmo assim, o 

treinamento e a mensuração podem beneficiar em muito o desenvolvimento de 

lideranças de qualquer organização, especialmente se a meta for o máximo 

desempenho. 

Estratégias 1: Comece com o chefe, e não com o subordinado: quando 

conduzimos programa de treinamentos para o planejamento de sucessão, 

pedimos que os participantes desenhem os círculos de desempenho de seus 

subordinados diretos. Em seguida, pedimos que relacionem as razões das lacunas 

de desempenho. Incríveis 75% das razões mencionadas dizem respeito ao chefe. 

Os chefes podem estar trabalhando no nível de liderança errado, por exemplo. Ou 

podem estar microgerenciando ou se comunicando mal. Não estamos dizendo 

com isso que o seja a causa de todos os problemas de liderança e desempenho. O 

que estamos dizendo é que o chefe é o ponto de partida se você quiser atingir o 

máximo de desempenho por meio do pipeline de liderança. Outros problemas 

comuns causados pelo chefe incluem: (1) Definição de cargo deficiente; (2) 

Comunicação insatisfatória; (3) Recursos inadequados; (4) Falta de padrões de 

desempenho; (5) Favoritismo. Ao mesmo tempo você também deve estar ciente 

de que fatores organizacionais – fatores sobre os quais o chefe normalmente tem 

algum controle – podem resultar em lacunas de desempenho: (1) Estrutura 

organizacional inadequada; (2) Definição de cargo insatisfatória; (3) Processos 

incompletos ou inexistentes; (4) Má distribuição do poder ou autoridade; (5) 

Alocação imprópria de pessoal. 

Estratégias 2: busca por evidências de uma transição apropriada nos valores: uma 

verdadeira transição de valores implica pessoas dispostas a ver seus papéis de 

forma diferente. Elas devem estar dispostas a realocar seu tempo, mudar a forma 

como lidam com os problemas ou mudar o aspecto do problema com os quais 

elas lidam pessoalmente e aceitar novos requisitos de desenvolvimento de 
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habilidades. A verbalização dos novos valores é insuficiente. Para coletar 

evidencias de que isso esta acontecendo, faça o seguinte: (1) Conduza uma 

discussão de lições aprendidas tanto após sucessos quanto após fracassos; (2) 

Analise a agenda dos gestores; (3) Ouça com atenção como os gestores avaliam 

os subordinados; (4) Analise os planos que os gestores submetem do ponto de 

vista de valores. 

A conexão retenção-desenvolvimento: a guerra pelos talentos é mais do que um 

simples problema de recrutamento. A retenção esta se tornando cada vez mais 

importante em praticamente toda organização à medida que, na Nova Economia, 

as empresas vão atraindo cada vez mais talentos e à medida que as habilidades 

técnicas são cada vez mais difíceis de obter. Descobrimos que um forte programa 

de desenvolvimento que prepara as pessoas para o desempenho máximo em 

todos os níveis costuma ser um incentivo para a permanência na organização, já 

que tendem a ficar onde podem aprender e crescer. A ausência de um sólido 

programa de desenvolvimento cria outros problemas de retenção. Líderes mal 

desenvolvimentos invariavelmente impedem o desenvolvimento de seus 

subordinados realizando o trabalho por eles, enfatizando os valores errados e 

assim por diante. Frustrados, muitos desses subordinados saem da organização – 

especialmente os mais talentosos, que estão ansiosos por desenvolver novas 

habilidades de liderança. 

 

10 – Planejamento de sucessão 

 

 Peter Drucker disse que as pessoas que entram agora nas empresas devem 

entender que podem viver mais do que essas empresas. Nesse ambiente, o 

planejamento de substitutos faz pouco sentido. 

 O conceito de “inventário” de talentos implica algum planejamento de 

sucessão, mas é um conceito insatisfatório do ponto de vista do pipeline de 

liderança. A premissa básica é que, se você reunir um bom grupo de talentos, terá 

bons substitutos para os líderes que saem. O problema, é claro, é que esse 

inventário de talentos defende igualar o potencial ao desempenho. Descobrimos 

que pessoas de alto potencial não são necessariamente pessoas de alto 

desempenho. 

 Dessa forma, gostaríamos de sugerir a seguinte definição alternativa para o 

planejamento de sucessão: 

 O planejamento de sucessão está perpetuando o negócio ao preencher o 

pipeline de liderança com pessoas de alto desempenho para garantir que todos os 

níveis de liderança tenham uma abundancia de pessoas de alto desempenho, 

tanto agora quanto no futuro. Essa definição foi elaborada para proporcionar uma 
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forma de utilizar o modelo do pipeline de liderança, a fim de aumentar a eficácia 

do planejamento de sucessão. Com esse fim, veja quatro regras a serem seguidas 

de acordo com essa definição: 

 - Foco deve ser sobre o desempenho: o alto desempenho no presente é o 

preço de admissão para o desenvolvimento e o crescimento futuros. Uma pessoa 

pode se encaixar no perfil de um líder, mas se não tiver demonstrado um alto 

nível de desempenho coloque um ponto de interrogação em sua ficha; 

 - O pipeline de liderança demanda fluxo contínuo: em consequência, você 

não pode se limitar ao planejamento de sucessão para um único nível de 

liderança. Todos os níveis devem ser incluídos; 

 - As passagens do pipeline de liderança devem ser plenamente 

compreendidas: para decidir corretamente quem deve ser desenvolvido para 

posições-chave de liderança, essa compreensão é crucial. Se você analisar ou 

mensurar apenas as habilidades, os valores profissionais não suportarão a 

pressão mais adiante; 

 - O curto prazo e o longo prazo devem ser levados em consideração 

simultaneamente: não basta realizar o planejamento de sucessão para atender às 

necessidades imediatas. Nem é suficiente ter um reservatório de líderes para o 

futuro. Ambos são fundamentais se sua empresa quiser sobreviver agora e 

assegurar o sucesso no futuro. Para testar sua definição de planejamento de 

sucessão, verifique se ela responde às três perguntas. (1) Ela o ajuda a entender 

como qualquer empregado pode passar de um profissional totalmente 

inexperiente a CEO? (2) Ela lhe permite concentrar-se no desempenho de curto e 

longo prazos, incluindo habilidades, aplicações de tempo e valores profissionais? 

(3) Ela o força a trabalhar continuamente na sucessão (e não apenas uma vez ao 

ano)? 

 O planejamento de sucessão é uma via de mão dupla e é importante ter 

discussões aprofundadas com as pessoas, de forma que saibam, com clareza, 

como são vistas pela organização. 

 Naturalmente, algumas pessoas não apresentarão qualquer tipo de 

potencial; elas não têm a capacidade de realizar melhor um trabalho no próprio 

nível. Essas pessoas devem ser retiradas do sistema de sucessão e rebaixadas de 

nível de liderança, para um ponto no qual apresentavam desempenho máximo. 

Ou precisam ser dispensadas. A utilização de definições e padrões aumentarão 

significativamente as chances de selecionar as pessoas certas para posição-chave 

de liderança e seu desenvolvimento apropriado. E, o mais importante, isso ajudará 

as organizações a atingir sua meta de ter as pessoas certas nos cargos certos com 

a preparação certa ao mesmo tempo em que produzem resultados almejados 

agora e no futuro. 
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11 – Identificação de falhas potenciais no pipeline 

 

 Vamos concentrar uma parte significativa da análise no fracasso em níveis 

seniores. Embora o modelo do pipeline de liderança seja útil para prevenir o 

fracasso em todos os níveis, deficiências no nível executivo sênior apresentam um 

efeito multiplicador capaz de provocar debilitação do pipeline até o nível de 

gestor de primeira viagem. Quando os executivos seniores não apresentam bom 

desempenho, muitas vezes falham na área de desenvolvimento de lideranças; não 

cultivam nem orientam seus subordinados diretos para subir um nível de 

liderança. Esses subordinados diretos, por sua vez, não são preparados para 

desenvolver os próprios subordinados diretos. O fracasso, então, é algo que deve 

ser combatido como parte desse processo. Vamos começar analisando as quatro 

causas mais comuns do fracasso individual: (1) Selecionar a pessoa errada; (2) 

Deixar pessoas que apresentam um desempenho insatisfatório por tempo demais 

no cargo; (3) Não ouvir ou não procurar feedback; (4) Definir mal os cargos; 

Selecionar a pessoa errada: para evitar problemas de seleção mantenha em mente 

os seguintes pontos: (1) Requisitos gerais para dois níveis adjacentes podem ser 

similares, mas habilidades, aplicações de tempo e valores profissionais 

específicos revelam diferenças significativas; (2) Gerar resultados em um nível não 

deve ser a principal razão para selecionar alguém para uma posição de nível 

superior. 

Deixando a pessoa errada no cargo por tempo demais: esse problema se faz 

presente por todo o mundo corporativo. Devido a lealdade ou a um falso senso de 

compaixão, os gestores permitem que as pessoas passem impunes com suas 

deficiências. Ou se iludem e ficam esperando que alguém que um dia foi uma 

estrela redescubra a mágica e volte a ser uma estrela. Em consequência, um 

pequeno fracasso se transforma em um grande fracasso e o pipeline de liderança 

é extremamente prejudicado. 

 O problema deixar as pessoas tempo demais nos cargos pode ser impedido 

pelas seguintes ações: (1) Avaliar se um gestor está se baseando em habilidades, 

aplicações de tempo e valores profissionais de um nível anterior; (2) Analisar 

como os subordinados diretos do gestor estão se desenvolvendo e 

desempenhando. 

Fracasso em buscar e aceitar feedback: trata-se de um problema especialmente 

grave para líderes seniores. Não que sejam avessos a certos tipos de feedback; 

eles estão sempre solicitando sugestões e opiniões sobre novos programas e 

produtos. O que não procuram ativamente – ou o que lhes entra por um ouvido e 

sai pelo outro – é um feedback não solicitado referente a si mesmos. Mais 

especificamente, eles não estão interessados em escutar como estão liderando ou 
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como e por que deveriam fazer as coisas de outra forma. Em algumas ocasiões, 

não se mostram interessados nesse tipo de feedback por não se encaixarem em 

sua definição de liderança. Para eles, ser líder significa ir até o fim diante a 

adversidade, o que é apropriado até certo ponto. Se fossem das ouvidos a cada 

comentário negativo ou sugestão crítica, eles nunca persistiriam em uma iniciativa 

nem conseguiriam realizar coisa alguma. Como veremos, os líderes que evitam o 

fracasso estão abertos ao feedback e são capazes de analisar qual sugestão ou 

opinião tem seus méritos. 

Definir mal os cargos: no nível de liderança do gestor de negócios e acima, 

presume-se que as pessoas que assumem esses papéis executivos saibam o que 

fazer. Esse pressuposto resulta em fracasso. Os líderes nem sempre sabem quais 

são os requisitos para suas posições. Ou acham que sabem, mas na verdade estão 

se baseando em antigas definições de posições anteriores. Todos os gestores, 

quando são promovidos a um nível de liderança, devem assumir a 

responsabilidade de definir seu cargo. 

 Na maioria dos casos o fracasso não ocorre porque as pessoas são 

preguiçosas ou incompetentes; ocorre porque elas não sabem quais são seus 

papeis quando passam a novos níveis de liderança. Para evitar o fracasso devido a 

uma má definição de cargo, os gestores devem manter em mente os seguintes 

pontos: (1) Nunca presuma quais são as definições de cargo; (2) Validar para a 

definição – em outras palavras, os gestores devem apresentar ao chefe o que eles 

consideram que o cargo implica e perguntar: “é isso mesmo?”. 

Fracasso institucional: apesar de as empresas cometerem erros e vivenciarem 

retrações por muitas razões, o fracasso da liderança costuma ser a causa desses 

problemas. Quando o atendimento ao cliente é impassível ou não há um fluxo de 

novos produtos rentáveis, o responsável costuma ser a falta de liderança. Não é 

somente um líder que fracassa, mas vários deles. Nessas empresas, a liderança 

costuma ser um conceito vago e não diferenciado. Então, a discussão 

naturalmente se voltou para a liderança e por que ninguém assumiu a 

responsabilidade pelo problema. Para impedir o fracasso institucional: (1) Um 

modelo para a liderança; (2) Vocabulário comum para falar sobre os problemas; 

(3) Padrões para avaliar o desempenho. 

 

13 – Coaching 

 

 Uma grande frustração de muitos coaches é que as pessoas se recusam a 

abrir mão de certos comportamentos e atitudes negativas. Não importa o que um 

coach diga ou faça – e não importa o quanto a pessoa parece disposta a mudar -, 

as pessoas muitas vezes se apegam a certas formas de gerenciamento. Pipelines 
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de liderança obstruídos muitas vezes estão repletos de gestores que não 

conseguem abdicar de comportamentos que fizeram seu sucesso em níveis de 

liderança inferiores e o coaching deveria ser uma excelente forma de ajudá-los a 

abandonar esses comportamentos. 

 Mas não importa a técnica de coaching que você utiliza, ela não terá 

impacto muito duradouro, a não ser que você trabalhe com as pessoas em um 

nível mais profundo do que a advertência negativa ou o reforço positivo usuais. 

Dizer a alguém que será demitido se não fizer o que se requer dele ou acenar 

com uma chance de promoção se ele mudar o comportamento raramente é o 

suficiente. Ou pode ser apenas temporariamente eficaz. As pessoas reagem a 

essas advertências ou promessas mudando comportamentos em curto prazo e 

podem muito bem subir um nível e parecer que estão crescendo e se 

desenvolvendo. 

 Os coaches precisam transmitir um conhecimento mais profundo da razão 

pela qual precisam abrir mão dessas formas antigas e conhecidas de fazer as 

coisas e ajudar na reflexão sobre por que abrir mão é crucial para sua carreira e 

suas organizações. O modelo do pipeline de liderança facilita ambas as metas: (1) 

Incentivar um conhecimento mais profundo; (2) Facilitar a reflexão; (3) Ajudar as 

pessoas a atingir o máximo potencial; (4) Oferecer uma avaliação honesta; (5) 

Informar os benefícios tanto para o indivíduo quanto para a organização. 

 

14 – Benefícios em todos os níveis 

 

 Criar pipeline de liderança requer mais do que palavras e diagramas. 

Mudanças comportamentais significativas são necessárias por parte de uma 

ampla variedade de pessoas. Isso se faz especialmente verdadeiro para aquelas 

que estão no topo da organização. O CEO, os líderes de grupo e os gerentes de 

negócios precisam analisar as próprias habilidades, aplicações de tempo e valores 

profissionais. Se descobrirem que estão trabalhando no nível errado, precisam 

tomar eles mesmos a primeira providência para ajustar suas habilidades, 

aplicações de tempo e valores profissionais ao nível apropriado. 

 Todavia esses obstáculos são certamente contornáveis, o modelo do 

pipeline de liderança oferece ferramentas teóricas e práticas para mudar os 

próprios comportamentos de liderança e os dos demais dentro da corporação. 

Acreditamos que a teoria – as seis passagens distintas de liderança que exigem o 

domínio de determinadas habilidades, aplicações de tempo e valores profissionais 

– forçará as organizações e as pessoas a olharem a liderança de forma diferente. 

Há uma guerra pelos talentos ocorrendo neste exato momento e que só vai se 

intensificar no futuro. O modelo de pipeline de liderança proporciona uma forma 
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de ganhar essa guerra. 

 Não importa qual seja sua posição na organização, é possível utilizar o 

modelo para refletir, falar e decidir sobre ações para desenvolver os talentos de 

seu grupo. Com isso, você pode precisar convencer a si mesmo e aos demais de 

que vale a pena adotar esse modelo. Algumas pessoas preferirão comprar 

estrelas; outras relutarão em abrir mão de um modelo tradicional de 

desenvolvimento de lideranças. 

 Até certo ponto, informamos o benefício mais óbvio de ter as pessoas 

certas nos níveis de liderança certos: o desempenho por toda a organização é 

melhorado e se conquista uma vantagem competitiva sustentável se o pipeline for 

mantido abastecido e fluindo. Há uma variedade de outros resultados positivos 

para grupos específicos e indivíduos que não exploramos e que pode ajudá-lo a 

facilitar a construção e a utilização desse modelo. 

Tornando o desenvolvimento acionável e compreensível: todo mundo fala sobre 

como as pessoas devem ser responsabilizadas pelo próprio desenvolvimento, mas 

nem todos mostram às pessoas como fazer isso. De forma similar, toda 

organização tem pessoas que são consideradas “altos potenciais” e que não são 

colocadas em trajetórias aceleradas de desenvolvimento, mas a própria ideia de 

pessoal de alto potencial é relativamente sem sentido, especialmente do ponto de 

vista do desenvolvimento. Uma pessoa de alto potencial pode ter necessidades de 

desenvolvimento muito diferente de outra, mas são todas agrupadas juntas em 

função de seu status e desenvolvidas como se fossem clones. 

 Vamos analisar as duas formas como o pipeline de liderança lida com essas 

questões: 

 - Definir um vocabulário comum: “potencial”, “desenvolvimento” e “máximo 

desempenho” são conceitos subjetivos e confusos, praticamente inúteis em 

situações do mundo real. O modelo de pipeline de liderança define como muito 

mais clareza esses conceitos. Por exemplo, as divisões específicas do potencial 

em transição, crescimento e domínio proporcionam um vocabulário muito preciso 

para descrever o tipo de trabalho que alguém é capaz de realizar no futuro. 

 - Construir um quadro conceitual para a autogestão: o modelo do pipeline 

de liderança, quando comunicado a todos na organização como o padrão ouro, 

proporciona indicadores e requisitos universais. Muito rapidamente, um gestor 

individual pode decidir quais habilidades, aplicações de tempo e valores 

profissionais precisa desenvolver para passar ao próximo nível de liderança; 

também pode imediatamente descobrir se tem habilidades, aplicações de tempo e 

valores profissionais para o nível atual. 
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Proporcionar insights e informações aos conselhos de administração: seriamos 

negligentes se não abordássemos como o modelo de pipeline de liderança é útil 

ao conselho de administração de várias formas, nenhuma delas mais crucial do 

que as decisões sobre a sucessão do CEO. Nos últimos anos, os conselhos têm 

apresentado um histórico medíocre na escolha de CEOs, como demonstra o 

assustador número de CEOs que fracassa. 

 Falta de especificação de cargo para a posição do CEO: ao refletir sobre 

questões de sucessão do CEO, os conselhos se concentram quase 

automaticamente nas pessoas, e não nos requisitos da posição. Como os 

membros do conselho costumam ser CEOs ou CEOs aposentados, muitas vezes 

sentem que sabem exatamente quais são os requisitos. O modelo do pipeline, 

contudo, proporciona um ponto de partida objetivo, não contaminado pelas 

experiências passadas dos membros do conselho como CEOs das próprias 

empresas. 

 Foco exclusivo na posição do CEO: a liderança eficaz no topo da pirâmide 

requer uma equipe, e os conselhos de administração deveriam se concentrar no 

CEO e em seus subordinados diretos como uma equipe. 

 Negligenciar a saúde do sistema mais amplo: Quais providências a empresa 

está tomando para identificar a pessoa certa para percorrer as passagens? Como a 

empresa está ajudando as pessoas a percorrerem essas passagens? Quando e 

como a empresa avalia as habilidades, as aplicações de tempo e os valores 

profissionais apropriados a cada passagem? 

Líderes empresariais: naturalmente, o CEO colherá os benefícios de uma 

organização que usufrua de um desempenho de liderança superior em todos os 

níveis. Qualquer empresa que consiga evitar entrar em um leilão pelos talentos e, 

em vez disso, desenvolver os próprios talentos verá um impacto direto nos 

resultados financeiros, e os CEOs responsáveis por essa nova abordagem de 

liderança receberão o respeito de vários stakeholders. Já se sabe que a força da 

liderança é um importante impulsionador do preço das ações. A sorte da 

organização melhora e piora com base na eficácia na qual o pessoal funcional 

realiza seu trabalho. Em muitas ocasiões, contudo, essa sorte em geral piora, 

porque não há prestação de contas funcional suficiente em todos os níveis de 

liderança. O pipeline de liderança pode ajudar a assegurar essa responsabilização 

comunicando o que cada nível de líder deveria fazer e como isso deveria ser feito. 

 No final, talvez o maior valor do pipeline de liderança resida no fato de 

proporcionar um quadro de referência com base no qual novas organizações 

possam ser construídas e antigas organizações possam reconfigurar-se. No 

futuro, pode ser que as seis passagens que delineamos venham a mudar. Mesmo 

assim, o modelo do pipeline de liderança permanecerá viável porque sua 
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mensagem essencial é perene: a liderança implica uma série de passagens 

acompanhadas de habilidades, aplicações de tempo e valores profissionais muito 

específicos; os líderes não podem pular passagens à medida que vão assumindo 

mais responsabilidades e obtendo maior capacidade de influencia em uma 

organização., ou acabarão trabalhando no nível errado e obstruindo o pipeline de 

liderança. 

 Com esses princípios em mente, qualquer organização pode desenvolver o 

próprio talento para maximizar a capacidade de liderança agora e no futuro. 

 


