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Dedicado a todos os líderes do mundo 
que todos os dias tentam liderar a um 
nível superior. Mantenham a vossa 
energia elevada e saibam que o que 
estão a fazer marca a diferença. 



Introdução

Um nível superior de liderança
Ken Blanchard

no ano passado, eu e a minha mulher, Margie, fi zemos 
um safari na África do Sul com alguns amigos e familiares. Temos feito 
uma série de safaris ao longo dos últimos 20 anos. Desta vez, vi algumas 
coisas que já tinha visto antes, mas nunca de forma tão intensa. O que 
observei foi o quanto a selva é cruel, competitiva e territorial. Se nunca 
ouviu o rugir de um leão, fi que a saber que é de arrepiar. Quando o 
nosso guia de longa data, Gary Clarke, de Topeka, no Kansas, imita 
um leão a rugir, grita: “É meu, meu, meu, meu!” Isto porque, quando 
o leão ruge, o que ele está realmente a dizer é: “Este é o meu território. 
Não se metam comigo.” Na verdade, os leões até matam os fi lhos se 
estes desafi arem o seu controlo sobre o território. 

O motivo por que observei isso de uma forma muito mais intensa do 
que antes foi porque tinha decidido descobrir nesta viagem o máximo 
possível sobre Nelson Mandela. Nós tínhamos estado num jantar onde 
foi pedido aos que estavam à mesa que revelassem com quem – de todas 
as pessoas no mundo – adorariam jantar. Para mim, foi uma decisão 
rápida. Eu disse: “Nelson Mandela. Eu adoraria jantar com um homem 
que passou 28 anos na prisão, onde foi tratado com crueldade, e que, no 
entanto, saiu dessa experiência cheio de amor, compaixão e capacidade 
de reconciliação”. Durante a viagem, comecei a ler o seu livro Longo 
Caminho para a Liberdade. 
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Quando comparei o que vi na selva com o modo como Mandela 
reagiu à forma como foi tratado, percebi que, em muitos aspectos, nós, 
como seres humanos, não passamos de animais inteligentes. E, sendo 
animais inteligentes, podemos escolher entre agir em proveito próprio 
ou em proveito dos outros. Os animais da selva não têm essa escolha. 
Um rinoceronte não se pode levantar de manhã e dizer: “Hoje vou tra-
var amizade com o leão”. Simplesmente não faz parte do seu carácter. 
No entanto, tal como fez Mandela, nós podemos escolher viver e lide-
rar a um nível superior. Mas, quando se olha para os líderes espalhados 
pelo mundo – quer estejam a dirigir países, negócios, igrejas, institui-
ções académicas ou seja o que for – vemos que demasiados escolhem 
agir em proveito próprio e não em proveito dos outros. Porquê? Por-
que não têm um modelo de referência de liderança diferente.

Quando refl ecti sobre esta questão, o meu pensamento levou -me de 
volta aos meus tempos de universitário, quando estudei Paulo Freire, 
um revolucionário do Brasil. Ele escreveu um livro fascinante inti-
tulado Pedagogia do Oprimido. Freire argumenta que o problema da 
opressão é que, quando os oprimidos se desfazem dos opressores, os 
únicos modelos de referência de liderança que têm são precisamente 
as pessoas que os oprimiram. Logo, os oprimidos tornam -se os novos 
opressores. As ramifi cações desta realidade são desanimadoras – não 
só para países, mas para qualquer empreendimento que se possa ima-
ginar. Este fenómeno cria uma nova estirpe de líderes que agem em 
proveito próprio, dirigindo um sistema onde todo o dinheiro, poder e 
reconhecimento sobe pela hierarquia, afastando -se daqueles que essa 
organização foi criada para servir.

Penso que a única resposta a este ciclo recorrente é um modelo de 
referência de liderança diferente. É sobre isso que trata este livro – aju-
dar indivíduos e organizações a liderar a um nível superior. 

UM NÍVEL SUPERIOR DE LIDERANÇA

O que é liderança? Durante anos defi nimos liderança como um processo 
de infl uência. Acreditávamos que sempre que tentássemos infl uenciar 
os pensamentos e as acções de outros para a realização de objectivos, 
quer na nossa vida pessoal ou profi ssional, estaríamos a exercer lide-
rança. Nos últimos anos, modifi cámos a nossa defi nição de liderança 
para a capacidade de infl uenciar outros, libertando o poder e o potencial dos 
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indivíduos e das organizações para alcançar o bem superior. Fizemos esta 
alteração por uma razão importante.

Quando a defi nição de liderança se concentra na realização de objec-
tivos, podemos pensar que liderança é apenas uma questão de resulta-
dos. No entanto, quando falamos de um nível superior de liderança não 
é sufi ciente focarmos apenas a concretização de metas. A frase -chave da 
nossa nova defi nição é “o bem superior” – o que é melhor para todos os 
envolvidos. Nós pensamos que a liderança é uma vocação superior. A 
liderança não deve ser exercida apenas para conquistas pessoais ou para 
a concretização de metas; deve ter um objectivo muito superior a isso. 

O que é um objectivo superior? Não é algo tão autoconcentrado e 
internamente focado como ganhar dinheiro. Como Matt Hayes e Jeff 
Stevens afi rmam em The Heart of Business1, quando se torna óbvio que 
o lucro, que é um objectivo legítimo, é a razão principal da actividade, 
todos – accionistas, directores, colaboradores, clientes, fornecedores e a 
comunidade – começam rapidamente a agir em proveito próprio, com 
o enfoque dirigido para seus próprios objectivos e enriquecimento pes-
soal. A lealdade e a paixão dos colaboradores muitas vezes “saem pela 
janela fora”, à medida que o objectivo do trabalho se torna simples-
mente fazer o máximo de dinheiro com o menor esforço possível. 

Qual é a resposta a este dilema? Um objectivo superior – um 
elemento -chave daquilo a que nos iremos referir ao longo do livro 
como uma visão forte. Segundo Hayes e Stevens, esta está focalizada 
para o exterior, deve exigir sacrifício – por outras palavras, tem priori-
dade sobre qualquer objectivo a curto prazo, como o lucro – e é intrin-
secamente honrada. 

Os líderes podem ter sucesso a curto prazo se salientarem apenas 
a concretização de objectivos. O que tende a fi car de fora é a condição 
humana da organização. Os líderes nem sempre têm em consideração 
o moral e a satisfação no trabalho – só os resultados contam. Esquecem-
-se do que está em jogo. Não têm um objectivo superior. Nos negócios, 
com este tipo de liderança, está -se a um pequeno passo de pensar que a 
única razão para se estar numa empresa é fazer dinheiro. Há uma escolha 
entre as pessoas e os resultados. Os líderes acreditam falsamente que não 
se podem concentrar nos dois ao mesmo tempo. 

Quando lideramos a um nível superior, temos uma fi losofi a que 
abrange ambos. O desenvolvimento das pessoas – tanto dos clientes como 
dos colaboradores – é igualmente importante para o desempenho. Como 
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resultado, um nível superior de liderança concentra -se nos resultados a 
longo prazo e na satisfação humana. Logo, um nível superior de lide-
rança é um processo. Nós defi nimo -lo como o processo de alcançar resulta-
dos válidos, agindo ao mesmo tempo com respeito, preocupação e justiça para 
com o bem -estar de todos os envolvidos. Quando tal acontece, a liderança 
que age em proveito próprio não é possível. Porquê?

Os líderes que agem em proveito próprio pensam que a liderança só 
tem a ver com eles e não com os melhores interesses daqueles que eles 
servem. Esquecem -se de agir com respeito, preocupação e justiça para 
com todos os envolvidos. Tudo tem a ver com o seu interesse próprio. É 
apenas quando nos apercebemos que nem tudo tem a ver connosco que 
começamos a liderar a um nível superior. 

POR QUE ESTAMOS A ESCREVER ESTE LIVRO?

Estamos a escrever este livro por muitas razões. Primeiro, o nosso sonho 
é que, um dia, todos conheçam alguém que saiba liderar a um nível 
superior. Os líderes que agem em proveito próprio serão uma coisa 
do passado e a liderança será, a nível mundial, composta por aqueles 
que, como disse Robert Greenleaf, “primeiro servem, depois lideram”2. 
Estamos a escrever este livro para ajudar a concretizar o nosso sonho.

Segundo, a visão das “The Ken Blanchard Companies” está focali-
zada com um nível superior de liderança. Este tipo de liderança começa 
com uma visão. Jesse Stoner e eu escrevemos um livro intitulado Full 
Steam Ahead!, sobre o poder de visionamento. Para nós, uma visão forte 
diz -lhe quem você é (o seu objectivo), para onde vai (a imagem escolhida 
para o futuro) e o que motivará a sua viagem (os seus valores). 

O objectivo das “The Ken Blanchard Companies” é ajudar indiví-
duos e organizações a liderarem a um nível superior. A nossa missão 
refl ecte esta nova defi nição de liderança:

Libertar o poder e o potencial dos indivíduos e das organizações 
para alcançar o bem superior.

A nossa imagem do futuro é que:
•  Todos serão formados para liderar a um nível superior.
•  Todas as organizações serão lideradas por aquelas que lideram a 

um nível superior.
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•  Todos serão motivados para liderar a um nível superior ao obser-
varem outros que lideram a esse nível.

Os nossos valores operacionais são:
•  Ética – Fazer o que é correcto
•  Relações – Desenvolver confi ança e respeito mútuo
•  Sucesso – Administrar uma organização lucrativa e bem gerida
•  Aprendizagem – Crescer, questionar e desenvolver sempre

Estes valores estão ordenados por prioridade. Por outras palavras, não 
vamos fazer nada para melhorar a produtividade da empresa que não 
seja ético ou que não honre as relações que temos com os nossos clien-
tes, os nossos colaboradores, os nossos fornecedores e a nossa comu-
nidade. Percebemos que fazer dinheiro não é o objectivo superior da 
nossa empresa. 

Pode dizer que tudo isto soa a Pollyanna – demasiado optimista. 
Talvez, mas estes foram os padrões que estabelecemos para nós. E são 
os mesmos padrões superiores que, através deste livro, queremos ajudá-
-lo, e às pessoas da sua organização, a alcançar. Ajudar indivíduos e 
organizações a liderar a um nível superior é a nossa paixão pela sua 
organização e pela nossa.

Finalmente, este livro expõe de várias formas o nosso ponto de vista 
sobre liderança. Uma extensa investigação demonstra que os líderes efi -
cazes têm um ponto de vista transparente sobre liderança e que estão dis-
postos a partilhar com outros essas opiniões sobre como liderar e motivar. 
Esperamos que ler este livro infl uencie a forma como encara a liderança. 

COMO ESTE LIVRO ESTÁ ORGANIZADO

Ao longo dos anos, descobri que, nas organizações em que um nível supe-
rior de liderança é a regra e não a excepção, se faz bem quatro coisas:

•  Estabelecer o alvo e a visão certos.
•  Tratar bem os clientes.
•  Tratar bem os colaboradores.
•  Ter o tipo de liderança certo.

Este livro está organizado em quatro secções. A Secção I foca o alvo e 
a visão certos e integra o nosso trabalho nos resultados triplos, as carac-
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terísticas de uma organização com um elevado desempenho e a criação 
de uma visão forte. 

A Secção II sublinha o tratar bem os clientes e integra o nosso tra-
balho sobre serviços lendários, “fãs delirantes” e o programa “maníaco 
pelos clientes”. Hoje em dia, todos deveriam perceber que os clientes 
são a razão pela qual a sua organização existe. 

A Secção III centra -se em tratar bem os seus colaboradores. É aqui 
que reside o verdadeiro desafi o. Se não delegar poderes aos seus cola-
boradores e não os tratar bem, eles não se vão preocupar com os seus 
clientes e, a longo prazo, não atingirá os resultados pretendidos. Esta 
é secção mais longa do livro, porque lidar com pessoas signifi ca lide-
rança em acção. É nisto que as “The Ken Blanchard Companies” se 
têm concentrado há mais de 25 anos. Nesta secção, começamos com a 
delegação de poderes e depois examinamos quatro domínios de lide-
rança: autoliderança, liderança one-on-one, liderança de equipas e lide-
rança organizacional. 

A liderança efi caz de pessoas começa por olhar para si próprio – 
quem é, em que é que acredita e como toma a iniciativa quando não 
está numa posição de poder. Sem este tipo de perspectiva, é difícil ser -se 
efi caz numa liderança one-on-one, onde a chave é a construção de uma 
parceria baseada na confi ança. Quando souber como trabalhar com 
indivíduos, pode começar a montar uma equipa e a criar um espírito 
de comunidade. Liderar uma equipa é muito mais complicado do que 
a liderança one-on-one e é um precursor para o envolvimento em lide-
rança organizacional – o domínio mais complexo da liderança. 

A Secção IV concentra -se no tipo de liderança adequado. Aqui não se 
trata do estilo de liderança; trata -se, isso sim, de carácter e intencionali-
dade. As minhas viagens, ao longo dos anos, por organizações de todas 
as formas e feitios, convenceram -me de duas coisas: uma liderança efi -
caz começa no interior e o tipo de liderança adequado é a liderança que 
age em proveito dos outros. Esta é uma liderança que não se baseia em 
falso orgulho e receio, mas antes uma liderança enraizada na humil-
dade e concentrada no bem superior. Com o tipo adequado de lide-
rança, liderar a um nível superior pode tornar -se uma realidade. 

Esta secção também inclui as nossas refl exões sobre como deter-
minar o seu ponto de vista de liderança. O foco volta -se para si. Aqui, 
ajudamo -lo a reunir muitos dos conceitos que aprendeu e a integrar e a 
aplicar esse conhecimento à sua própria situação de liderança. 
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Escrever este livro foi um trabalho de amor. Reúne as nossas melho-
res refl exões ao longo de mais de 25 anos de trabalho conjunto. São 
verdadeiramente as refl exões de Blanchard sobre liderança. O livro inclui 
não só as minhas refl exões e as da Margie, como também contributos 
maravilhosos dos nossos sócios fundadores – Don Carew, Eunice Parisi-
-Carew, Fred Finch, Laurie Hawkins, Drea Zigarmi e Pat Zigarmi – e 
outros fabulosos consulting partners que realmente fi zeram da Blanchard 
“o lar dos autores”, incluindo Alan Randolph, Jesse Stoner, Fay Kanda-
rian, Susan Fowler, Judd Hoekstra e o nosso fi lho, Scott Blanchard.

Nós acreditamos que qualquer um pode liderar a um nível superior 
no trabalho, em casa ou na comunidade. Esperamos que, independen-
temente da sua função, da dimensão ou sector da sua organização, ou do 
tipo de clientes e pessoas que serve, aprenda neste livro alguma infor-
mação importante que o ajude a liderar a um nível superior e a criar 
uma organização com um elevado desempenho, que não só alcance os 
resultados esperados como também seja um porto seguro para aqueles 
que o leitor toca. Que a leitura deste livro lhe traga algo de bom. 

Ken Blanchard
San Diego, Califórnia

Outono de 2006





Secção I

Estabeleça o alvo
e a visão certos





Capítulo 1

A sua organização tem um elevado 
desempenho?

Don Carew, Fay Kandarian, Eunice Parisi -Carew, 

Jesse Stoner e Ken Blanchard

os bons atiradores dir -lhe -ão que, se vai atirar ao alvo, 
deve apontar para o centro. A razão é que, se falhar o centro, ainda assim 
acertará no alvo. Mas se apontar apenas para o alvo e falhar, então não 
acertará em nada. Don Shula, co -autor de Everyone’s a Coach juntamente 
com Ken Blanchard, disse sempre à sua equipa de futebol americano 
Miami Dolphins que o alvo para o qual estavam a apontar era vencer 
todos os jogos. Seria isso possível? É claro que não, mas se não se disparar 
para atingir a excelência nunca se terá uma hipótese de lá chegar. É pro-
vavelmente por isso que as equipas de Don Shula ganharam mais jogos 
do que as de qualquer outro treinador na história da NFL* e que os seus 
Dolphins de 1972 continuam a ser a única equipa na História que pas-
sou por uma época inteira sem ser derrotada. Logo, o alvo para o qual se 
aponta tem muito a ver com o desempenho obtido. 

Wall Street e as pressões do mundo dos negócios dos dias de hoje 
levam muitos a pensar que o único alvo que interessa é o sucesso fi nan-
ceiro. No entanto, são poucas, se é que existem, empresários do mundo 
dos negócios que gostariam que o seu epitáfi o incluísse os resultados 
da sua empresa – o valor das suas acções ou a sua margem de lucro. 
Podem, no entanto, querer que se lembrem da sua contribuição para a 
criação de uma organização com um elevado desempenho. 

* N.T. Liga Nacional de Futebol Americano.
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Os que querem liderar a um nível superior devem perceber o que 
é uma organização com um elevado desempenho e o que é necessário 
para criar uma. Precisam de apontar para o alvo certo. 

O alvo certo: os resultados triplos
Em organizações com um elevado desempenho, a energia de todos está 
concentrada não apenas num resultado, mas em três resultados: ser o 
fornecedor preferencial, o empregador preferencial e o investimento 
preferencial. Estes resultados triplos são o alvo certo e podem ser a dife-
rença entre a mediocridade e a grandeza1. Os líderes de organizações 
com um elevado desempenho sabem que os seus resultados dependem 
dos seus clientes, dos seus colaboradores e dos seus investidores. Estes 
líderes percebem o seguinte:

O lucro é o aplauso que recebe por tomar conta dos seus clientes 
e por criar um ambiente motivador para os seus colaboradores.

FORNECEDOR PREFERENCIAL

Ser o fornecedor preferencial está a tornar -se um desafi o cada vez 
maior. A concorrência é feroz, com novos concorrentes a surgir inespe-
radamente. Os clientes são mais exigentes com muito mais escolha à sua 
disposição. Esperam ter o que querem, quando querem e querem -no 
ter personalizado de modo a responder às suas necessidades. O mundo 
mudou de tal forma que, hoje em dia, é o comprador, e não o vendedor, 
que “se senta no lugar do condutor”. Actualmente, não é preciso con-
vencer ninguém de que é o cliente quem manda. Todos se estão a aper-
ceber de que as suas organizações não irão a lado algum sem a lealdade 
e o compromisso dos seus clientes. As empresas são motivadas a mudar 
quando descobrem a nova regra:

Se não tomar conta dos seus clientes, outro o fará por si.

Em Raving Fans®: Satisfi ed Customers Are Not Enough, Sheldon Bowles 
e Ken Blanchard argumentam que hoje em dia, para manter os seus 
clientes, não se pode contentar apenas em satisfazê -los; deve criar “fãs 
delirantes”. Os autores descrevem os “fãs delirantes” como clientes que 
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estão tão entusiasmados com a forma como os está a tratar que querem 
falar de si a todos; eles tornam -se parte da sua força de vendas. Vejamos 
um exemplo simples, mas determinante.

Qual é a chamada de despertar que se obtém mais frequentemente 
num hotel nos EUA hoje em dia? O telefone toca à hora desejada, mas 
quando atende não está lá ninguém. Pelo menos fi zeram com que a 
máquina ligasse para o seu quarto à hora marcada. A segunda chamada 
de despertar mais frequente cumprimenta -o com uma gravação. Mas, 
mais uma vez, não está lá ninguém. Nos dias de hoje, se atender uma 
chamada de despertar e estiver um ser humano do outro lado da linha 

– alguém com quem possa realmente falar – difi cilmente saberá o que 
dizer. Há uns tempos atrás, um dos nossos colegas fi cou hospedado no 
Marriott Convention Hotel em Orlando. Ele pediu para ser acordado às 
07h00. Quando o telefone tocou ele atendeu e uma mulher disse: “Bom 
dia; eu sou a Teresa. São 07h00. Hoje vai estar um dia lindo em Orlando 
com 23 graus, mas o seu bilhete diz que está de partida. Para onde vai?”

Apanhado de surpresa, o nosso colega gaguejou: “Vou para a cidade 
de Nova Iorque”. 

A Teresa respondeu: “Deixe -me ver o boletim meteorológico do 
USA Today. Oh, não! Hoje dão chuva e oito graus para Nova Iorque. 
Não pode fi car mais um dia?”

Agora, onde pensa que o nosso colega quer fi car quando vai a Orlando? 
Ele quer fi car no Marriott para poder falar com a Teresa de manhã! Os 

“fãs delirantes” são criados por empresas cujo serviço excede largamente o 
da concorrência e até as expectativas dos clientes. Estas empresas fazem o 
inesperado regularmente e desfrutam do crescimento gerado pelos clien-
tes que se juntaram espontaneamente à sua força de vendas.

EMPREGADOR PREFERENCIAL

Ser o empregador preferencial é igualmente um desafi o. Dada a pro-
cura de colaboradores competentes e com alta mobilidade, os empre-
gadores têm que encontrar formas de atrair e manter os melhores. 
Um bom salário já não é a única resposta. É verdade que alguns cola-
boradores competentes irão para outro lugar por um salário melhor; 
contudo, os colaboradores de hoje geralmente querem mais. Eles pro-
curam oportunidades onde sintam que a sua contribuição é valorizada 
e recompensada – onde são envolvidos e lhes são delegados poderes, 
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onde conseguem desenvolver competências, ver oportunidades de evo-
lução e acreditar que estão a fazer a diferença. 

Encontrará muito pouca oposição hoje em dia se disser a gestores 
que os colaboradores são o seu recurso mais importante. Há até quem 
diga que os clientes devem vir em segundo plano, porque, sem colabo-
radores determinados e com poderes que lhes foram delegados, uma 
empresa nunca poderá fornecer um bom serviço. Não se pode tratar 
mal os colaboradores e esperar que estes tratem bem os clientes. 

Há alguns anos atrás, um amigo nosso teve uma experiência numa 
grande superfície comercial que ilustra bem este ponto. Ele geralmente 
faz as compras na Nordstrom, mas daquela vez estava numa loja da 
concorrência. Ao aperceber -se de que precisava de falar com a sua 
mulher, perguntou a um vendedor da secção masculina se podia usar o 
telefone deles. “Não!”, respondeu o vendedor. 

Ele disse: “ Deve estar a brincar. Pode usar -se sempre o telefone na 
Nordstrom!”

O vendedor esclareceu: “Olhe, amigo, eles aqui não me deixam usar 
o telefone! Por que é que eu haveria de o deixar usá -lo?” 

Os colaboradores que não são bem tratados tendem a passar 
essa atitude para os clientes.

Uma outra razão pela qual os seus colaboradores são tão importantes nos 
dias de hoje é porque nos dias de hoje a sua organização é avaliada pela 
rapidez com que consegue responder às necessidades e aos problemas dos 
clientes. “Tenho que falar com o meu chefe” já não é sufi ciente. Ninguém 
quer saber quem é o chefe. Quem interessa aos clientes são aqueles que 
atendem o telefone, que os cumprimentam, que apontam o seu pedido, 
que fazem a entrega ou respondem às suas reclamações. Querem um ser-
viço topo de gama e querem -no depressa. Isso signifi ca que precisa de criar 
um ambiente motivador para os seus colaboradores e uma estrutura orga-
nizacional que seja fl exível o sufi ciente para lhes permitir dar o seu melhor. 

INVESTIMENTO PREFERENCIAL

Crescer ou expandir requer investimento, independentemente da 
empresa ser pública, privada, governamental ou sem fi ns lucrativos. 
Todas as organizações requerem fontes de fi nanciamento, através da 
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compra de acções, empréstimos, subsídios ou contratos. Para estarem 
dispostos a investir, os investidores têm de acreditar na viabilidade e no 
desempenho de uma organização ao longo do tempo. Têm de confi ar 
na liderança, na qualidade dos colaboradores, no produto e nos servi-
ços, nas práticas de gestão e na solidez da organização. 

Se o sucesso fi nanceiro de uma organização depende das receitas menos 
as despesas, vai poder torná -la fi nanceiramente mais sólida se reduzir os 
custos ou aumentar as receitas. Vamos debruçar -nos primeiro sobre os cus-
tos, porque, no ambiente concorrencial actual, o prémio vai para os que con-
seguem mais com menos. Actualmente, muitas organizações decidem que 
a única forma de serem efi cazes fi nanceiramente é através do downsizing. 
Não há dúvida que é necessária alguma redução de pessoal nas grandes 
burocracias, onde todos, pura e simplesmente, precisam de um assistente e 
o assistente também quer um para si. No entanto, um downsizing consome 
demasiada energia e não é, de modo algum, a única forma de gerir custos. 

Há uma percepção crescente sobre outra forma efi caz de gerir custos, 
que é a de transformar todos os colaboradores em sócios. Por exemplo, 
nalgumas empresas, os colaboradores novos não obtêm um aumento 
antes de terem lido o balanço da empresa e perceberem onde e como os 
seus esforços individuais tiveram impacto nos resultados da empresa. 
Quando percebem a realidade do negócio, nomeadamente como a sua 
organização ganha e gasta dinheiro, fi cam mais preparados para arre-
gaçar as mangas e a ajudar. 

De uma forma geral, os gestores têm -se mostrado relutantes em 
partilhar informação fi nanceira. No entanto, nos dias de hoje, muitas 
organizações estão a responder com uma gestão tipo livro aberto. Isto 
porque perceberam os benefícios fi nanceiros que resulta da partilha de 
dados até então sensíveis. Por exemplo, ao trabalhar com uma empresa 
de restauração, um dos nossos consulting partners não estava a conseguir 
convencer o president dos méritos da partilha de importante informa-
ção fi nanceira com os colaboradores. Para lhe “abrir os olhos”, o con-
sultor foi uma noite ao maior restaurante da empresa, à hora do fecho. 
Dividindo todos os colaboradores – cozinheiros, encarregados de lim-
peza, empregados de mesa, tarefeiros, chefes de mesa – em grupos de 
cinco ou seis, pediu -lhes que chegassem a um acordo acerca da resposta 
à pergunta: “Por cada dólar que entra neste restaurante, quantos cênti-
mos acham que fi cam como resultados – dinheiro que pode ser devol-
vido a investidores como lucro ou reinvestido no negócio?”
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A menor quantia proposta por qualquer um dos grupos foi 40 cên-
timos. Vários grupos responderam 70 cêntimos. A verdade é que, num 
restaurante, fi car com cinco cêntimos por dólar já é motivo de entusiasmo 

– dez cêntimos é puro êxtase! Consegue imaginar a atitude dos colabora-
dores em relação a questões como os custos de alimentos, os custos de tra-
balho e a quebra de material quando pensavam que a empresa era uma 
máquina de fazer dinheiro? Depois de partilhar os números verdadeiros, 
o president fi cou impressionado quando um cozinheiro perguntou: “Está 
a dizer que se eu queimo um bife que nos custou seis dólares e que ven-
demos por 20, com uma margem de lucro de cinco por cento, temos de 
vender seis bifes basicamente sem lucro para compensar o meu erro?” Já 
tinha entendido como tudo funcionava. 

Se mantiver os seus colaboradores bem informados e os deixar usar a sua 
cabeça, fi cará espantado como eles conseguem ajudar a gerir custos.

Então e as receitas? Se desenvolver colaboradores comprometidos e 
lhes transferir algum poder para criar clientes fanáticos e “delirantes”, 
não poderá evitar o aumento das receitas. Porquê? Porque os clientes 
fanáticos e “delirantes” querem gabar -se de si. Eles tornam -se parte 
da sua força de vendas ou do seu departamento de relações públicas, o 
que aumenta as suas vendas e/ou visibilidade e torna a sua organização 
mais atractiva como investimento. Passou a ser líder de uma organiza-
ção com um elevado desempenho. 

Uma organização com um elevado desempenho 
marca sempre pontos*

Fornecedor preferencial, empregador preferencial e investimento prefe-
rencial – os três elementos dos resultados triplos – formam o alvo certo. Se 
apontar apenas para um dos três elementos, não vai atingir o alvo e a sua 
organização não será capaz de manter o elevado desempenho. Assim que 
os líderes percebem a importância do alvo, surgem naturalmente perguntas 
como “ O que é uma organização com um elevado desempenho?” e “Como 
é uma organização com um elevado desempenho que atinge o alvo?” 

* N.T. No original A High Performing Organization SCORES Every Time, daí a expressão HPO SCORES. 
SCORES, como veremos adiante, é também um acrónimo de expressões em inglês.
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Para responder a estas perguntas, Don Carew, Fay Kandarian, Eunice 
Parisi -Carew e Jesse Stoner levaram a cabo um extenso projecto de inves-
tigação para defi nir e identifi car as características de uma organização com 
um elevado desempenho2. O seu primeiro passo foi defi nir “organização com 
um elevado desempenho”. Enquanto algumas organizações crescem rapida-
mente para depois estagnarem ou decaírem, outras continuam a prosperar, 
reinventando -se de alguma forma sempre que necessário. Os investigadores 
concentraram -se neste tipo de organização, criando a seguinte defi nição:

Organizações com um elevado desempenho são empreendimentos que 
continuam, ao longo do tempo, a produzir resultados excepcionais 
com o nível mais elevado de satisfação humana e de compromisso 
para com o sucesso.

Devido à sua fl exibilidade, agilidade e receptividade, as Organizações com 
um Elevado Desempenho (OED) mantêm não só o seu sucesso, sendo res-
peitadas nos dias de hoje, como também estão preparadas para o sucesso 
no futuro. As OED revelam resultados consistentes ao longo do tempo. 

O Modelo HPO SCORES™
Como resultado da sua investigação, os Drs. Carew, Kandarian, Parisi-

-Carew e Stoner criaram o Modelo HPO SCORES (modelo de pon-
tuação das OED). “SCORES*” é um acrónimo que representa os seis 
elementos evidenciados em qualquer organização com um elevado 
desempenho. Uma organização com um elevado desempenho marca 
pontos – acerta no alvo consistentemente – porque demonstra força em 
cada um destes seis elementos. As páginas que se seguem descrevem 
estes elementos de uma forma mais detalhada. 

INFORMAÇÃO PARTILHADA E COMUNICAÇÃO ABERTA

Em organizações com um elevado desempenho, a informação necessária 
para a tomada de decisões informadas está à disposição imediata de todos e é 

* N.T. O acrónimo “SCORES” refere-se a: Shared information and open communication, Compelling vision, 
Ongoing learning, Relenteless focus in customer results, Energizing systems and structures e Shared power 
and high involvement.


