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Gerência e liderança
Qual a diferença?

Gerência Liderança

Objetivo, criterioso focado em resultados Boa competência interpessoal e foco na 
qualidade do ambiente de trabalho

O gerente esta focado nas táticas e 
estratégias, e para tal focado na execução das 
tarefas em busca de resultados satisfatórios 

O líder está preocupado com o lado humano 
de seus colaboradores, valorizando a 
qualidade do ambiente de trabalho e o 
relacionamento saudável destes

O gestor ideal é a combinação destes dois perfis, com foco em resultados, resiliente, e ao 
mesmo tempo, com significativas habilidades interpessoais, e preocupação com a construção 
de um ambiente saudável no trabalho

O gestor ideal é a combinação destes dois perfis, com foco em resultados, resiliente, e ao 
mesmo tempo, com significativas habilidades interpessoais, e preocupação com a construção 
de um ambiente saudável no trabalho

É mais comum encontrar profissionais com habilidades de gerência, até porque, o 
principio da sobrevivência faz com que o indivíduo tenha de gerenciar a própria 
vida, carreira e a família. As habilidades de liderança são inatas em alguns perfis 
psicológicos (como veremos em outra aula), e construídas através do 
desenvolvimento da inteligência emocional. 

Pequenos reinos

Empresas e grupos sociais são invariavelmente compostos de pequenos reinos, 
resultantes da vontade de manter a zona de conforto. Pode não existir 
necessariamente a figura de um “rei”, mas podem existir vários reis, ou 
simplesmente uma estrutura micropolítica construída. 



O relato a seguir, extrai de meu texto “Obsoletos e Antiquados1”, onde falo do 
momento em que descobri e me inseri em um destes reinos. 

Também lembro de ter chegado ao mercado de trabalho cheio de motivações e 
idéias frescas, assim como muitos recém formados, entretanto me deparei 
com uma estrutura monolítica onde o maior principio era: “Em time que está 
ganhando, não se mexe”. Minha mentalidade novinha em folha foi submetida 
a sucessivas sessões de desestimulação, estava conhecendo a micropolitica 
corporativa e a tal da zona de conforto, onde se alojam os “dinossauros 
detentores de toda sabedoria corporativa”. Aos poucos fui aprendendo, ou 
melhor desaprendendo aqueles conceitos novos que trouxe comigo, e 
paulatinamente os fui substituindo por princípios e valores mais 
conservadores e antiquados. O curioso é que uma vez “iniciado” no ambiente 
corporativo foi minha vez de “ensinar” os calouros e regozijar junto aos meus 
pares veteranos.

Pelo relato você pode perceber o quanto estes pequenos reinos podem ser 
prejudiciais à empresa, o novato (eu no caso), abriu mão de seu conhecimento 
fresco, que poderia trazer inovação para a empresa, para pertencer e ser aceito pelo 
grupo. 

Independente da imaturidade do novato recém chegado ao mercado de 
trabalho, ele traz consigo uma bagagem de inovação que seria muito bem 
aproveitada por um bom líder.
Comecei a perceber a empresa como um conjunto de “pequenos reinos”, onde 
parte significativa da energia é gasta simplesmente para mantê-los, isto 
provoca um tremendo atrito, afetando a produtividade, a inovação e o 
desenvolvimento da empresa, que descrevo como a fricção funcional.

Percebe-se agora que os pequenos reinos, além de prejudicarem a inovação, afetam 
a produtividade, criando uma espécie de atrito no seu desenvolvimento.

A fricção funcional pode se tornar elevadíssima, perde-se muito por causa de 
disputas micropolíticas, em geral estimuladas por aqueles que querem 
manter a zona de conforto, e são perpetuada pelos novos entrantes ao 
perceberem a “regra do jogo”. Os custos diretos e indiretos, e muitas vezes os 
prejuízos provocado pela fricção funcional são enormes. É importante 
destacar que muitos estudos apontam como positivo um certo nível de 
competitividade na empresa, a fricção funcional alinha-se mais com o ponto 
negativo desta competitividade, em geral opõem-se a ela, mas não é somente 
isto, existem outros componentes. Ela significa o aumento do “atrito” para o 
desenvolvimento empresarial, há um limite claro entre competitividade 
interna e fricção funcional.

Este processo de “travamento” inovador e produtivo da empresa, eu chamo de 
“Síndrome da estagnação corporativa2” 
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1 Obsoletos e antiquados - http://jc.caribe.pro.br/2018/05/09/obsoletos-e-antiquados/ 

2 Síndrome da estaganção corporativa - http://jc.caribe.pro.br/2017/11/28/sindrome-da-estagnacao-
corporativa/ 
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Síndrome da estagnação 
corporativa

A fricção funcional também funciona como um filtro de talentos, deixando-os em 
geral fora da empresa, por conta do que descrevi no texto “Síndrome da estagnação 
corporativa“, o que em linhas gerais significa que quase ninguém contrata um 
candidato que possua um currículo melhor que o seu.

A estagnação corporativa é também resultado do velho modelo de carreira vertical, 
onde o funcionário cresce dentro da empresa, mas se não se capacitar para adquirir 
novas competências necessárias, pode literalmente travar o seu setor ao chegar a 
um posto de liderança. 

Apesar de estarmos no século XXI muitas pessoas ainda constroem e gerenciam 
suas carreiras como no século XIX, quando a revolução industrial criou as super 
especializações. Imagine um indivíduo super especializado em  engenharia, por 
exemplo, tentar compreender a simples dicotomia chefia x liderança.  Ele 
simplesmente não consegue abstrair, lhe falta conhecimentos específicos para 
conseguir compreender que a maior competência para liderança não é um profundo 
conhecimento técnico, mas saber harmonizar e motivar sua equipe, e é exatamente 
isto que ele não consegue fazer. Ele possui as competências gerencias, mas não as de 
liderança.

O bom líder geralmente não é o melhor especialista, um bom líder, lidera qualquer 
time, em qualquer área. Quando acontece de um funcionário alcançar um posto de 
liderança por conta de seu “tempo de casa”, e este não estar apto a liderar, ele se 
torna efetivamente um chefe, e este setor da empresa passa a sofrer uma 
estagnação por alguns motivos:
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1. Por não ter habilidade em harmonizar sua equipe, surgirá um ambiente 
micro político que consumirá horas de produtividade ao custo de perda de 
motivação;

2. Por não saber liderar, tenderá a concentrar as decisões, ao custo da enorme 
perda de produtividade e motivação da equipe;

3. Ele limitará a competência intelectual do seu setor porque enquanto ele for o 
chefe, não contratará ninguém melhor do ele tecnicamente, pois teme 
perder o posto.

O Bom líder
O bom líder ou melhor, o bom gestor como vamos chamar a partir de agora, ao 
referir aquele que lidera e gerencia, possui algumas destas características: 

★ É ótimo um mediador
★ É objetivo ou detalhado conforme a necessidade
★ É resiliente e tornar o grupo resiliente
★ É extrovertido
★ Controla sua vaidade
★ Tem boa inteligência emocional
★ É um bom “leitor” de pessoas
★ É seguro de si e da sua posição

 

Gerações atualmente no mercado 
de trabalho
É importante ao gestor compreender que existem hoje em 2019, quatro gerações 
ativas no mercado de trabalho, e que muito provavelmente poderão estar 
trabalhando juntos em um mesmo projeto, são elas: 

Tradicionalistas Baby boomers Geração X Millennials

Nasceu entre

Idade hoje

1900-1945 1946-1964 1965-1980 1981-2000

119 - 74 73-55 54-39 38-19

Apesar de existirem profissionais ativos com mais de 74 anos, eles são a minoria, e 
muitas vezes podem ser membros de conselhos, diretores ou sócios de empresas, 
mas também podem exercer funções menores. Algumas empresas no Brasil, 
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oferecem oportunidades para profissionais com mais de 60 anos3, como o grupo Pão 
de Açúcar, a Gol, dentre outras. Em geral são cargos simples, como atendentes ou 
auxiliares, mas existem outras empresas que estão contratando profissionais desta 
idade e com boa bagagem, como “Wisdom Workers”. Um exemplo deste tipo de 
profissional foi muito bem representado pelo Robert De Niro, no filme “Um Senhor 
Estagiário”4. Falaremos sobre este profissional em outra aula.

Sendo assim, em linhas gerais, temos três gerações efetivamente ativas no 
mercado: Baby boomers, Geração X e Millennials, cada qual com suas 
particularidades, princípios e valores, como:

Tradicionalistas Baby boomers Geração X Millennials

Nasceu entre

Idade hoje

Valores no 
trabalho

Relação com 
lideres

Ambiente de 
trabalho ideal

1900-1945 1946-1964 1965-1980 1981-2000

119 - 74 73-55 54-39 38-19

Honra, sacrifício, 
dedicação, 

lealdade

Crescimento 
pessoal, trabalho 

em equipe, 
correr riscos

Diversidade, 
tecnologia, 

informalidade, 
motivação

Tolerantes, 
trabalho em 

equipe, 
treinamento, 

orientados em 
metas

Autoridade 
baseada em 
experiência e 

posse

Semelhante aos 
tradicionalistas - 
experiência igual 

autoridade

Céticos com as 
figuras de 

autoridade, irão 
testa-la o tempo 

todo

Testam 
autoridades, mas 
constantemente 

encontrar 
autoridade nas 
figuras que lhes 

orientam

Conservador, 
hierárquico, clara 

cadeia de 
comando

Hierarquia plana, 
democrático, 
igualdade de 

oportunidades, 
amigável

Funcional, 
divertido, 

eficiente, acesso 
a liderança e 
informação

Colaborativo, 
criativo, positivo, 

diverso, 
orientado à 

metas, divertido 
e flexível

 

O cenário hoje em dia apresenta uma particularidade, ao analisar os dados da ONU 
(World Population Prospects, 20175), identifiquei uma tendência de envelhecimento 
da população economicamente ativa, a partir de 2015, conforme mostra o gráfico a 
seguir. 
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3 Programa de emprego para a terceira idade - 
 https://www.felizmelhoridade.com.br/mercado-de-trabalho/programa-emprego-terceira-idade/ 

4 Um Senhor Estagiário - http://www.adorocinema.com/filmes/filme-206217/ 

5 ONU - World Population Prospects - https://population.un.org/wpp/ 
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O Gráfico demonstra que desde 2015, 50% do mercado no Brasil é ocupado por 
profissionais acima dos 40 anos, e a outra metade por profissionais entre 20 e 39 
anos. Já em 2020 teremos 52% entre 40 e 74 anos e 48% entre 20 e 39 anos, e a 
tendência amplia, tendo a população econômicamente ativa acima dos 40 anos, 
ocupando quase 2/3 do mercado em 2050.  

É importante compreender que em 2050, teremos novas gerações, com novas 
características, princípios e valores, mas a população acima dos 40 será 
basicamente os Millennials de hoje, com alguns trabalhadores da geração X. 

O bom gestor precisa compreender e aprender a lidar com as particularidades de 
diferentes gerações. 
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