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Sai o chefe, 
entra o 
facilitador
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entenda quem é o líder 
que, em vez de dar ordens, 

se coloca a serviço da 
equipe para que os proje-
tos sejam concluídos, e os 

resultados, alcançados 
Po r  C a r o l i n e  M a r i n o

foto:  alexandre battibugli

E
m 2011, após sua aquisi-
ção pelo grupo espanhol 
iberdrola, a distribuido-
ra de energia elektro, 
com sede em Campinas, 
no interior paulista, deu 
início a uma revolução 
em sua liderança. Com 
o objetivo de tornar a 

gestão mais humana e aumentar o 
engajamento dos funcionários, a em-
presa percebeu que seria preciso tro-
car o modelo tradicional de liderança, 
com base em uma estrutura hierár-
quica e com decisões centralizadas, 
para chegar a um formato em que as 
pessoas se sentissem responsáveis 
pelos resultados. Para colocar esse 
conceito em prática, seria preciso 
mudar o perfil dos gestores da em-
presa. líderes que antes davam or-
dens e estavam pouco disponíveis 
passaram a ter de se preocupar em 
explicar suas decisões e em conhecer 
os anseios dos subordinados. na prá-
tica, a empresa trocou o perfil do 
chefe — alguém que tem uma posição 
de superioridade em relação às equi-
pes e centraliza as decisões — pelo 
de um líder batizado de facilitador, 
cujo papel é organizar os vários times 
e se colocar à disposição deles para 
que os projetos sejam concluídos, e 
os resultados, alcançados. “Hoje, o 
líder não é mais o pilar, mas o óleo da 

engrenagem”, afirma Márcio Fernan-
des, presidente da elektro. “O perfil 
antigo de liderança, em que manda 
quem pode e obedece quem tem juí-
zo, não faz mais sentido para nós.” 

a nova cultura de liderança exigiu 
mudanças até na arquitetura dos 
escritórios, com a adoção de salas 
abertas para os gestores, para apro-
ximá-los de sua equipe. Os líderes 
pas saram por cursos em consulto-
rias e Ongs para melhorar sua ha-
bilidade de comunicação e adotar 
uma postura mais aberta e humana. 
Mas a mudança no modelo de gestão 
não aconteceu sem resistências. 
Para ter uma ideia, em 2012, 54 de 
220 líderes deixaram a organização. 
“algumas pessoas não se adaptam 
a esse sistema”, afirma Fabrícia lani 
de abreu, diretora de rH da elektro. 
“aquelas que queriam se manter 
como ‘chefes’ preferiram sair.”

na Mercur, fabricante de revesti-
mentos e produtos para educação e 
saúde, como itens de papelaria, bol-
sas térmicas e muletas, de Santa 
Cruz do Sul, no rio grande do Sul, a 
necessidade de mudar veio após uma 
profunda revisão dos valores e da 
cultura da companhia, um processo 
iniciado em 2009. “nosso foco mudou 
de uma busca frenética por resulta-
dos financeiros para atitudes focadas 
em gente”, afirma Jorge Hoelzel neto, 

Passe livre para a conversa
nos últimos quatro anos, Giancarlo Souza, de 39 anos, gerente executivo 
de engenharia, planejamento e operação da elektro, de campinas, 
precisou deixar para trás a sala fechada e o perfil de chefe que manda. 
“Antes, para falar comigo, era preciso passar por, pelo menos, duas 
pessoas”, diz. Várias vezes ao dia, é possível vê-lo no café com um  
de seus sete liderados falando sobre o fluxo de trabalho, projetos  
em andamento, carreira e questões pessoais. “Passo lá de seis a oito  
vezes por dia”, afirma. Para mudar, Giancarlo passou a valorizar pessoas  
com perfil diferente do dele e aprendeu a se comunicar melhor para  
envolvê-las nas decisões. outro aprendizado foi confiar mais na equipe.  
“Às vezes acontece de algo não sair como eu gostaria, mas é um risco 
que vale a pena, porque acertamos muito mais agora”, afirma. 
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do conselho de administração da 
Mercur. Fazer essa mudança exigiu 
decisões corajosas, como deixar de 
fornecer produtos para as indústrias 
do álcool e do jogo  e adotar um mo-
delo de gestão horizontal, em que o 
líder não fica num patamar superior, 
mas envolve as pessoas nas decisões 
e ajuda as equipes a trabalhar de 
forma integrada. “Quando você co-
loca os líderes como facilitadores, os 
funcionários se tornam protagonis-
tas”, diz João Vogt, gestor de projetos 
da Mercur. “isso muda toda a lógica 
do trabalho.” a exemplo do que ocor-
reu na elektro, boa parte dos líderes 
não se adaptou. de sete diretores, 
apenas dois quiseram permanecer 
depois do novo formato. “Perdemos 
aqueles que estavam acostumados a 
mandar”, afirma Jorge Hoelzel neto.  

Tempo de resposta
embora os motivos que geram a mu-
dança no modelo de liderança variem 
segundo a empresa, o contexto que 
as explica é o mesmo. as companhias 
sentem necessidade de reduzir o tem-
po de resposta para o mercado — e 
vêm percebendo que os processos não 
fluem rapidamente em estruturas 
rígidas e verticalizadas. a inspiração 
para o novo modelo vem das empresas 
de tecnologia, cujas equipes são com-
postas de pessoal qualificado e orga-
nizadas numa estrutura horizontal, 
em que o conhecimento se comple-
menta e o líder responsável varia 
conforme o tipo de projeto. 

O novo perfil de liderança também 
é uma adaptação à sociedade atual 
em que os profissionais são mais 
questionadores e exigem uma lide-
rança mais aberta e participativa. 
“algo incompatível com a liderança 
tradicional, em que o poder fica con-
centrado em poucas pessoas”, diz 
Fabrícia, do rH da elektro. Para ra-
fael Souto, presidente da Produtive, 
consultoria de planejamento e tran-
sição de carreira, de São Paulo, os 
profissionais que não se adaptarem a 

O que muda na prática
entenda o que difere o gestor que adota a postura  

de facilitador do líder tradicional no dia a dia

Líder
faciLiTadOr

Líder
TradiciOnaL

diz À equiPe o que PreciSA Ser 
feito e como deVe Ser feito.

diz o que PreciSA Ser feito e deixA 
A equiPe definir como Será feito.

uSA SuA AutoridAde 
PArA centrAlizAr 

A tomAdA 
de deciSão.

comPArtilhA o ProceSSo 
deciSório com A equiPe PArA 
GArAntir mAior quAlidAde e 

AlinhAmento nA deciSão finAl.

SuPerViSionA cAdA funcionário 
PArA GArAntir que o trAbAlho

 SejA feito conforme 
SuAS orientAçõeS.

dá SuPorte, remoVe obStáculoS 
e criA AS condiçõeS neceSSáriAS 
PArA que A equiPe, Por Si meSmA, 

AlcAnce oS reSultAdoS eSPerAdoS.

É o PrinciPAl reSPonSáVel PeloS 
reSultAdoS AlcAnçAdoS, enquAnto 

A equiPe É merA executorA.

É tão reSPonSáVel PeloS 
reSultAdoS quAnto A equiPe,
dA quAl É ViSto como membro.

PriorizA AS funçõeS de 
liderAnçA e AVAliA 
o deSemPenho de 
formA indiViduAl.

PriorizA o deSenVolVimento dA 
equiPe e AVAliA o deSemPenho 

de formA coletiVA PeloS 
reSultAdoS AlcAnçAdoS.

reSiSte À exPerimentAção de noVAS 
PráticAS Porque PerSeGue o erro zero. 

conSiderA o erro PArte do ProceSSo 
de APrendizAGem e inoVAção.

eStimulA o APrimorAmento dA 
equiPe Por meio do Aumento 
indiViduAl de conhecimento.

eStimulA A trocA de conhecimento 
PArA AlAVAncAr o PotenciAl de 
inteliGênciA coletiVA dA equiPe. 

obtÉm o comPrometimento 
e A colAborAção dA equiPe 

Por meio dA imPoSição 
de SuA AutoridAde.

conSeGue níVeiS eleVAdoS de 
comPrometimento e colAborAção 

com umA Atitude inSPirAdorA 
e dAndo mAior AutonomiA.

tomA SuAS deciSõeS 
e AS comunicA.

tomA AS deciSõeS em conSenSo com
o GruPo, ouVindo A oPinião de todoS.  

Pouco Aberto Ao diáloGo,
não fAlA Sobre SeuS PlAnoS.

GAStA temPo nA comunicAção
de ideiAS e exPlicA SeuS PlAnoS.

trAnSmite Somente AS informAçõeS 
que conSiderA neceSSáriAS PArA 

A execução do trAbAlho PelA 
equiPe. AS demAiS informAçõeS São 

mAntidAS no níVel de liderAnçA.

AdotA A trAnSPArênciA como 
reGrA. todAS AS informAçõeS que 

PoSSAm AfetAr o AlcAnce doS 
reSultAdoS São trAnSmitidAS 
inteGrAlmente PArA A equiPe.

Fontes: Rafael Souto, pReSidente da pRodutive, e RobeRto SimõeS, conSultoR de negócioS, de São paulo.
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esse modelo perderão boas chances 
de emprego, já que nas empresas mais 
inovadoras não há espaço para ges-
tores autoritários. “É uma exigência 
do mercado atual”, diz rafael.

Virando a chave
uma das companhias que, recente-
mente, decidiram fazer essa transi-
ção do modelo de gestão é a bema-
tech, empresa de soluções de 
informática de Curitiba, que busca-
va estimular o trabalho em equipe e 
melhorar a produtividade. “as com-
petências de liderança são desenvol-
vidas e encaixar-se no modelo de-
pende do incentivo da empresa e do 
real interesse do profissional em 
‘virar a chave’ ”, diz nilson nascimen-
to, gerente de rH da bematech. 

O que muda, na prática, no dia a 
dia dos líderes que incorporam esse 
novo perfil? em primeiro lugar, o 
tempo dedicado à escuta das pesso-
as e à comunicação com as equipes 
torna-se prioridade na agenda (veja 
legendas). “O principal desafio pas-
sa a ser construir as soluções coleti-
vamente”, diz rafael, da Produtive. 
“Os profissionais não aceitam mais 
ordens que não façam sentido”. Como 
a gestão deixa de ser por comando e 
controle e passa a ser democrática e 
participativa, mudam também as ex-
pectativas sobre as habilidades do 
líder, que, em vez de perseguir o erro 
zero (veja quadro), tem de construir 
um ambiente de confiança mútua em 
que as eventuais falhas são vistas 
como parte do processo de dar maior 
autonomia às pessoas. “esse gestor 
é uma mistura de coach com profes-
sor, que usa sua experiência e conhe-
cimento para que as pessoas traba-
lhem melhor”, af irma roberto 
Simões, da FluidPack, con sultoria 
que assessora empresas na implan-
tação de modelos ágeis de gestão, de 
São Paulo. “ele abre mão da autori-
dade para concentrar sua energia no 
desenvolvimento de equipes de alto 
desempenho”, diz ele. 

incentivo à autonomia da equipe
quando christian Silva, de 39 anos, gerente de operações da bematech,
de curitiba, resolveu experimentar, em sua unidade, o perfil de líder 
facilitador, a principal resistência encontrada veio dos liderados. “tive de 
mostrar às pessoas que esperar que o chefe determine o que fazer e cobre 
resultados só prejudica o andamento do trabalho, gerando retrabalho e 
desgaste”, diz. Segundo ele, à medida que os resultados foram aparecendo, 
os funcionários foram se abrindo ao novo sistema. ele comanda diretamen-
te sete pessoas, com as quais toda semana se reúne individualmente para 
conversar sobre carreira, projetos e questões pessoais. há quatro anos na 
empresa, christian agora ajuda a formar outros líderes para consolidar 
esse modelo no restante da companhia. como mentor do novo formato,
ele fala todos os dias, pela manhã, com os 180 funcionários de sua unidade.

foto:  MarCelO alMeida  ilustrações:  MarCOS Müller


