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Situacional, liderança “é o processo de influenciar
as atividades de indivíduos ou grupos para a consecução de um objetivo numa dada situação”.
Essa influência pode ocorrer de duas maneiras. A primeira, através do Poder Hierárquico, que
se baseia na posição do líder na hierarquia da
organização e leva as pessoas a obedecê-lo e fazerem o trabalho que lhes foi destinado, pelo receio
de uma punição por desobediência. Esse tipo de
influência tende a ser efêmero, ou seja, o esforço e
a dedicação para fazer o trabalho podem arrefecer
quando a pressão hierárquica ceder. O liderado
pode se transformar num seguidor de ordens, sem
expectativas de sugerir novas ideias ou colocá-las
em prática. O poder hierárquico é importante para
manter a ordem na organização – quem faz o que,
por ordem de quem.
A segunda forma de influência ocorre através
do Poder Pessoal, que é baseado nas características pessoais do líder (experiência, conhecimento,
relacionamento, informações, etc.). Os liderados
seguem as determinações do líder porque acreditam nele e sabem que, alcançando as metas
propostas, estarão contribuindo para o todo e,
conseqüentemente, para sua realização pessoal.
Sentem que o líder se preocupa com eles e que
será através deles que os resultados serão alcançados. Quando uma pessoa consegue juntar o Poder
Hierárquico e o Poder Pessoal, ela se torna um
líder muito mais eficaz.
No The Leadership Code os autores afirmam,
em tradução livre: “Nós reconhecemos um bom
líder quando ele nos inspira, envolve, engaja ou
mesmo quando nos deixa”. Percebemos nessa
afirmação e na descrição das Cinco Regras, que
todas elas fazem referência ao Poder Pessoal. Uma
análise crítica de cada uma nos permite verificar a
preocupação dos autores:

Regra 1: o líder deve moldar o futuro, deixar
muito claro para onde se está indo, ser um estrategista e engajar a organização.
Regra 2: o líder deve fazer as coisas acontecerem e transformar a estratégia em ação, tornando
as pessoas responsáveis pela execução.
Regra 3: o líder deve engajar e gerenciar talentos, comunicando, alinhando desejos individuais
com os da organização, providenciando os recursos
e criando um ambiente positivo de trabalho.
Regra 4: o líder deve construir a próxima geração, mapeando a força de trabalho, ajudando os
liderados a se tornarem responsáveis pelas suas
carreiras e a desenvolverem networks.
Regra 5: o líder deve cuidar do seu autodesenvolvimento.
Vale a pena lembrar que, segundo os autores,
o código representa entre 60% a 70% daquilo
que faz um líder ser eficaz. O restante depende
da estratégia e da visão da empresa, e das metas
individuais.
Analisando mais atentamente as cinco regras,
percebe-se que elas se referem ao líder e ao comportamento que ele deve ter. No entanto, mais
importante do que saber o que o líder deve fazer,
é ter consciência de que o que realmente vale é a
maneira como os outros (principalmente seus liderados) percebem o seu comportamento.
Logo, para ser mais eficaz, além de utilizar as
cinco regras descritas no livro o líder deve desenvolver a habilidade de diagnóstico, adequando
sua forma de liderar a cada um de seus liderados,
comunicando-se de forma clara e eficaz, acompanhando e valorizando cada meta alcançada.
Esse cuidado é importante porque, em qualquer
situação, os liderados individualmente aceitam ou
rejeitam o líder e, como grupo, efetivamente determinam o Poder Pessoal que o líder terá.
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