
   

 

Ter ambição não é antagônico a ser humilde e colaborativo 
 

Pesquisa revela que líderes humildes são mais produtivos. Mas por que os prepotentes se destacam 

em algumas corporações mesmo sem dar resultados? 

 

Por Tatiane Matheus 

 

Quando estava liderando um grupo de trabalho de uma área específica, fui apresentar ao CEO e aos 

diretores o produto/serviço que tínhamos criado para engajar ações de um setor determinado. 

Enquanto esperava perguntas para que eu pudesse justificar a viabilidade do projeto, para a minha 

surpresa, o CEO apenas questionou por qual motivo eu falava “nós”. Respondi porque representava 

a equipe que eu comandava.  

 

Esta história me veio à cabeça quando lia o artigo, publicado na Harvard Business Review*, sobre o 

mundo corporativo estimular líderes arrogantes mesmo que essa atitude não seja eficaz, do autor do 

livro Simply Brilliant: How Great Organizations Do Ordinary Things in Extraordinary Ways, Bill 

Taylor. O texto discorre sobre uma pesquisa que saiu no Wall Street Journal sobre líderes “mais 

humildes” estimulam o alto desempenho em suas equipes. Porém, apesar de dar resultados, nas 

culturas empresarial e política se destacam pessoas arrogantes. 

 

“Vivemos em um mundo no qual o ego atrai atenção, mas a modéstia traz resultados, no qual 

arrogância gera manchetes, mas a humildade faz diferença”, discorre Taylor. “É isto mesmo”, 

pensei enquanto lia. Mesmo que a ideia principal tenha sido minha, se não fosse o trabalho e ideias 

de todos na construção daquele projeto, ele não teria sido realizado. Para mim, parecia óbvio falar 

em “nós” ao apresentá-lo. Lembrei que, apesar da colaboração ser um dos valores muito propagados 

naquele lugar onde ocorreu este “causo”, de fato, os “mais admirados” usavam o “eu” de forma 

mais “enfática” sobre seus atributos, mesmo que estivessem representando o trabalho de toda uma 

equipe. Confesso que, naquele dia, senti-me repreendida, de forma velada, só porque mostrei 

espírito de equipe. 

 

“A mentalidade dominante traz em sua essência uma competição contínua e ser humilde pode 

dar a impressão de brandura.” Concordo com o ponto de vista de Taylor ao dizer que “um líder 

de verdade não precisa saber todas as respostas”, mas estar ciente de que seu trabalho consiste em 

obter as melhores ideias das pessoas certas, não importando quem elas sejam ou onde estejam.  

 

O complicado de tudo isso é que, mesmo esta atitude trazendo resultados negativos no rendimento 

da equipe (leia-se lucros da empresa), ela é disseminada de forma tão robótica que começa a ser 

replicada até por aqueles que não tem esse perfil de prepotência por ser o status quo e traz mais 

resultados (leia-se promoção). Afinal, é preciso se adaptar à cultura da empresa, não é mesmo? 

 

Por isso, é preciso não apenas colocar em campanhas internas da equipe do RH ou divulgar como 

valor da corporação, que o ambiente se tornará colaborativo. É preciso que o exemplo venha de 

cima para baixo e os líderes devem estar conscientes se o discurso está coerente com suas ações 

efetivas. Atos valem mais que palavras. 

É possível ser assertivo sem ser pedante. Dar crédito à equipe é ser ético. Caso ainda não tenha te 

convencido, argumento com outro estudo que avaliou 1,5 mil funcionários de empresas da 

Austrália, China, Alemanha, Índia, México e Estados Unidos. A consultoria Catalyst**, que fez a 

pesquisa, revelou que chefes de caráter altruísta e predispostos a assumem seus próprios erros 

e apoiam o desenvolvimento de seu pessoal reforçando o senso de pertencimento e a vontade 

de inovar entre as pessoas que gerenciam. 

 



   

 

Você quer inovar? Quer ter alto rendimento? Pense que trazer um ambiente (verdadeiramente) 

colaborativo faz com que as pessoas produzam mais e tragam mais resultados e, consequentemente, 

mais lucro à empresa. 

 

* "Se a humildade é tão importante por que os líderes são tão arrogantes", Bill Taylor, Harvard 

Business Review 

** "Líderes humildes são mais produtivos", mostra pesquisa. Gazeta do Povo 
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