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4 pilares da liderança 



E 
m Agosto de 1999, a Portway começou a fornecer serviços para uma das maiores empresas inter-

nacionais do setor farmacêutico, a SmithKline Beecham. Alguns mais tarde ela se tornaria GSK, 

com a fusão com a Glaxo, empresa ainda maior e líder em vários segmentos. Nosso trabalho se 

concentrava em sistemas que apoiavam disciplinas de execução comercial. 

 

A GSK foi nosso primeiro Cliente da indústria farmacêutica e foi com ela que aprendemos o que era discipli-

na para o resultado. Um conjunto de indicadores, reuniões e processos que sustentam a execução da es-

tratégia. Continuo certo de que nenhuma outra indústria se aproxima em qualidade e foco de execução da 

farmacêutica. Continuamos a fornecer para outras empresas do segmento, como Pfizer, Biolab e Janssen, 

e posso afirmar que esta disciplina sustenta resultados de lucratividade e crescimento intensos. Mais impor-

tante, é que pode ser aplicada em qualquer indústria com resultados similares de produtividade.  

 

Os primeiros anos com a GSK foram muito difíceis, pois a tecnologia móvel era muito instável e as redes 

celulares de baixa qualidade (acredite, hoje está muito melhor !). O principal desafio contudo foi manter um 

grupo de pessoas alinhado com um novo nível de disciplina que mantinha 500 pessoas atuando como um 

exército focado e com agilidade para mudanças táticas, para responder a um mercado extremamente com-

petitivo. Em 10 anos, criamos juntos uma cultura de execução ímpar, que apoiou a empresa em mudanças 

enormes como fusões de concorrentes e o lançamento dos genéricos.  

 

Como aplicar os mesmos princípios e buscar o mesmo sucesso no processo de liderança em outras organi-

zações ? 

 

Os comportamentos essenciais: 

 

 Conduzir reuniões produtivas 

 Definir e monitorar indicadores de performance 

 Criar um ambiente de intensa confiança 

 

Manter disciplina para o resultado 



3 comportamentos essenciais para motivar 



T 
enho um amigo, que é empresário, e entende perfeitamente a importância de se repetir várias ve-

zes o mesmo assunto, até que as pessoas compreendam. É muito raro alguém entender o que 

queremos dizer em apenas uma ou duas interações. Contudo, as reuniões na empresa que ele diri-

ge parecem sempre ser desconectas das anteriores e das próximas. Não há consistência. 

 

Como fazer para, com tantos imprevistos e problemas que surgem diariamente, manter uma estabilidade de 

comunicação e repetição para que todos entendam o que essencial na estratégia ?  

 

Não há caminho para comunicação eficaz que não passe pelas reuniões. Elas são absolutamente necessá-

rias, mas quando mal conduzidas, atrapalham a comunicação e a qualidade da execução. Reuniões longas 

e sem objetivo pioram a comunicação e não trazem resultados.  

 

Proponho 5 tipos de reuniões que devem acontecer regularmente para que a estratégia seja exagerada-

mente comunicada e, assim, compreendida por todos na equipe.  

 

Status: Crie uma rotina de reconhecimento público simples e contínua, associada a resultados e comporta-

mentos, que atinja a todos de tempos em tempos. Não é necessário dar prêmios sempre.  

 
Previsibilidade: Não altere os objetivos e as demandas o tempo todo. Isso gera desconforto e desmotiva-

ção. Procure gerar um ambiente previsível. Tenha comportamentos previsíveis como líder. 

 

Autonomia: Permita que haja espaço para que as pessoas escolham entre algumas opções. Não imponha 

uma única forma de fazer, mesmo que seja a melhor. Dê opções. 

 

Pertencimento: Esteja atento se todos estão dentro do time. Muitas vezes estar fora do grupo socialmente é 

o maior desmotivador que existe. Gere um clima de pertencimento para todos. 

 

Justiça: Associe seu projeto de liderança a uma causa. Associe claramente um significado de como o time 

vai fazer algo de melhor pelas pessoas. Pode ser um indivíduo ou a humanidade.  

 

1– Conduzir reuniões produtivas 



 

Conhecer as pessoas da equipe 
 

 

Necessidades primais 

da mente 



A 
pós definir um conjunto de ações que atendam às necessidades neurais básicas do grupo que vo-

cê lidera, é necessário manter estas ações vivas no dia a dia. O psicólogo, ganhador do prêmio 

Nobel de economia, Daniel Kahneman coloca que a mente só considera real o que ela vê. Assim, 

temos que manter à vista aquilo que queremos como foco para que as pessoas se sintam motiva-

das.  

 

Motivar passa por criar uma visão do futuro, a partir do sonho do liderado. O sonho deve ser questionado, 

através do que acontecerá de real quando for realizado. Isso leva as pessoas a terem uma visão concreta 

da sua realização. Entendo também que nada motiva mais que pequenas vitórias que pavimentam o cami-

nho mais longo para alcançarmos o sucesso. O sucesso é um processo e ele pode ser acelerado com 2 

ações do líder. 

 

Feedback 

Feedback é conversar de forma imediata sobre acertos, problemas ou dúvidas que surjam na busca dos ob-

jetivos. Eles são ferramentas importantes de motivação. Podemos levantar acertos e falar sobre a evolução 

que a pessoa ou grupo já alcançou. Reconhecer o crescimento é uma das mais poderosas ferramentas de 

motivação.  Feedback de correção também é essencial. É muito importante, contudo, cuidar para que não 

atuemos exclusivamente em pontos negativos. Quando isso acontece, geramos desmotivação e inseguran-

ça. Feedback de qualidade, dá sugestão de próxima ação, sempre ressaltando algum ponto positivo do 

comportamento para elevar a autoconfiança do liderado. 

 

Coaching 

Coaching é um treinamento. Ele é específico e com tempo planejado para acabar. É conduzir individual-

mente pessoas de nossa equipe para crescer em áreas específicas, através de mudanças de comporta-

mentos que são necessárias para realizar o sonho pessoal e alcançar objetivos concretos da organização. 

Ao mantermos um diálogo de forma regular com orientações nossas e decisões do liderado, para que eles 

passem pela mudança que os motiva, estamos dando coaching.  

 

 

 

2- Dar feedback e coaching 



 

Dar feedback e coaching 
 

 



M 
esmo quando temos sonhos claramente definidos e um líder que nos apoia com conversas re-

gulares, temos dificuldade em manter o foco. Os problemas e distrações que nos assediam con-

tinuamente, nos levam a perder tempo e energia com coisas que em nada ajudam e muitas ve-

zes são os maiores responsáveis por não termos sucesso em alguns projetos. 

 

A manutenção do foco de nossa equipe é essencial para motivação. Nosso apoio como líderes fica muito 

mais simples, quando atuamos na definição de um caminho em que as pessoas podem que seguir.  

 

Ambiente 

Imagens, que representem o foco que definimos, devem estar visíveis nos ambientes onde queremos deter-

minados comportamentos. Pequenas alterações no ambiente fazem grande diferença em nosso comporta-

mento. Por exemplo, deixar o celular no silencioso durante uma reunião é uma ação simples que muda tudo 

em nosso foco.  

 

Hábitos 

Hábitos também são essenciais para manutenção do foco. Checklists são muito bons para nos manter num 

padrão de comportamento. Reuniões com pautas mínimas nos fazem sempre investir mais tempo naquilo 

que diz respeito aos objetivos da organização, por exemplo. 

 

Efeito manada 

Muito poderoso é o efeito que o comportamento da maioria tem. Publicar que a maioria das pessoas está 

fazendo o esperado para alcançar as metas, leva o restante do grupo a buscar o mesmo.  Ao saber que a 

maioria faz o que é certo, as pessoas aumentam seu foco para fazer o que é necessário, simplesmente pa-

ra ter aceitação social. 

3– Manter todos no foco 



 

Manter todos no foco 
 

 



3 comportamentos essenciais para motivar 
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