Lroerançaon-ltne
como lideür pessoasque csrão fisicamenre separadâsdc você € co r quem süar irrcrações se linììraD à comunicaçâo digitâÌ escri(.? tsstaó uma quesáo que aré âgora não recebeu muita arenção dos esrudiososdo conìportamento org'anizacional.7ods pesquisassobre liderançâ tôm s€ dirigido quase exclusivàmenre para situaçôesiace
a face e lcrbais. Mâr nâo sc pode ignorâr que, hoje em dia, os execütivos e seussuboÌ.tinados estão cada vez mais
seÌÌdo Ìigados por redes dc informação, sem proxinÌidade trsica.trxempÌos óbvios são os execurivosque utitizam emails regulamente para se comünicar com s€u pessoaÌ,gerenres que supenìsionam projeros oü equ;pes virtuais,
além daqueÌes execuri'os cÌ{os subordinados rrabâlhrm à distàÌcìa e se coÌÌectâm com a empresa ap€nâs peÌo
se aÌideÌ?nçaé inrportanre pâÍainspirar e morivàr os funcionáúos dispeÌsosgcograficamentc, pÌecisaÌÌÌosoÍèreceÍ alguma orientãção sobre como lideEr ncssc contexro. Lembre{e, contudo. que há muito pouca pesquisa
sobrco assrmto. Nosa inrenção não é apresentar um guia defÌnìrivo sobÌe a lideBn;a onlinc. q;,.."-;
introdÌzir €ste tema de crescente importânciâ para le\á-lo â reflcrirsobre como a liderânçamuda quando "p;"..
âs rcÌações sâo definidâs por interaçôcs infonnadzadd.
Na comünicaçâo face a face, as laldüì6 nìais duÌ?s podeÌn ser sÌDü?adâs por ações nâGverbais. Um soÌÌiso c um
gesto cte confoÌÌo, por exenÌplo, podem miÌúÌÌizar o choque câuedo por rennos como dzsaponíúnentn, iÌt:úíisfatóri!,
inad.qu.jdo oü ahaL\o das eagectattuas.Este .omp<'n€nre nãíÈkrbal não existe naj inreraçôes on Ìine. A 1jr,arL,a das
palanãs na comunicação dìgitâl rambém tem o poder de moti\ãr ou desmoti\ar o receptof, A mensagem se con_
põe de peÌíodos ou fÌãsescompl€ros?As Íiâses podem ser consid€radâsÌìmiro lacônic$; amea(adorar. Da mesma
foma, unÌa mensagem escrira só em lerrà! maiúculaç é o equivalente a um cliscuno cm gritos. O exccutiro qr*
inadvertidamente enriar üma mensagem em fÌ?ses curtâs escitâs em leras maiúsculas obt;ú unÌa r.,p",to
diferente do quc se a mesma mensagem fosse composra de períodos coÌlpleros em letràs naiúculâs e minúscutas.
-.tito
O lídeÌ precisa se certiÍicar de que o rou da mensagem refiere as emoçôes que ete pretenoe expr
sagem é ÍbrÍnàÌ ou irìformaÌ? Ela (onìbirÌr com o estilo verbal do eÌÌÌissor?f,ta rÌãnsnire o ní.!el aDroDnado de

nnpoÌrância c,ü de urgôrÌciai o faftr dc que nìuiras pcssoasrém Ìrm estito de escrevcr dilèrente do quc usanì na
comunicaç;io oraj é um PÌoblelrâ Porcncial' Este nÌlÌ()rjá Pôde obseÌaar !ÍiãS ïe7es, Por exemPlo' Ìídclcs câfig
ÌÌìáricos c caÌofosos qrc nào se senrenÌ coÌìfòfrá\,eis.om a palavra escnra c.ìcabam cscrevendo suas mcnsagens
Isto não apenas coDfunde os fÌÌn.ionÍios, mas
nuis lofmal do que seu esÌiÌo dc fàl
de uma maÌreir'â
'ììrinr
tâÌÌbéD prcjuílica a eÍìcá.ia dâ lìderaìÌça coÌn.,1rì iodo
Finalmentc, c's iíderes <rLÌine PrecisanÌ escolher ÌÌm .Jttla Eles utiliza!Ì emoticons, abre\iações oujárgões?
obscrlações sugerem que alglns cxccutiios aprcsenìanÌ clificuldades Para
Eles adâptam scu esrilo ì ârdiancia:
q,rpcri'
^s
sc aclapúr.à comunicação inforrìarizada. Por exeÌnplo, eles usaÌn o mesìno cstiÌo pata eÍ Lr\rr ã seu5
'rcs e
"es.onder"
digitaÌ
para
se
a scusi.borcÌinados, co'ì .oÌÌscqüênciÀs nìprclisíveis. Ou, entào, üsam a conÌu'icação
ao dar nìás noticias.
Sabemos qtre unìa ÌÌrensag€nÌtrànsDite Ìnais do que informações Superficiais.Do Poni() dc \'ìsta dâ ìideranç4,
uma ÌÌìensagernpode úansììitir conlìançâ ou desconfiança, status,odentaçiìcs de üabalho oì, senrinÌentos. co .eiros como esrrutura do ÚabaÌho, comportamenro apoiâdor c visào podem scr úaDsmiddos rrnlo oElmente
como por escnto. pode ser possívcÌ rrans)ìitir .arisna pela paÌâvra escrita. NÍas,pâ.a ex€r.er a Ììderànça oD liÌÌc
eficazmenre, os €xccuri\os precisanÌ enrender quc têrÌì de faTer cscolhà! correras sobfe as palarras, a estlÌrtura, o
iom c o esrilo de suàsÌÌÌensâgensdigirais. Eìes ramtÌéÌn precisam deser!oli€r a habilidade.le "lcr nd entrelinhas"
as mcnsagens que recebem. Da mesma forma quc a inÈligência cmocionaÌ meìhora à capacidadc do süjeito de
monirorâr e alaÌiar as elììoçôes das orÌrms pessoas,os lídet€s oÌlìnìe elìca7esdcvem sef caPazcsde decìtrar os
compoIrentes eÌno.ioIÌais das mcrsagers.
dc que a era digitaÌ pode tl ans
Qualquer discussãosobre ìiderança online Prccisa contemPlar a Possibilìdâd.r
formar nãolíderes cm Ìíderer. r\ÌguÌs crecu(iv(x, .ÌljÀ habilidades dc Ìiderança facc â fàce são reduzidâ!, podem
bdlhar online. seus talerros podcÌn Ìesìdir eDì sua comuÌìicaçáo escdta e em sua caPa.i.lade de Ìer ÌÌâs entreìi
nhlls. Nrda tÌâ LiteratuÌr oficiaì soÌrrc ÌidcÌ an(a .liscorrc acerca desr situìção s'D$ür
propomos que osÌídcres on ìin. dcleÌÌì rened | .uidadosàm e DÌe sobrc asaçõesquc suasnìeÌìsageÌÌsdigitais irão
!lmbora a comrtnicação nìfbrnÌati7â.Ìa scja Ìelãtiramente noïa, ela é urn canal poderoso Quando
a*.".;.lear.
uritizácìaadequadamcxk, pode consruir oü foriakrccr a eÍicá(ja doÌídcÌ: Nlas,se DiaÌ utilizada, pode arruinar Ma
paÌie daquiÌo que o lídcr conquìstaria Por 1ÌÌeio de suasaçõesïerbais.
Àìém disto, os líderes oÌÈÌìne enlriìÌtarÌ desaiìosríìÌi(rs, dos quais o maio. é o deseÌÌloÌvnnento e a manutenqão cla .onfÌaÌrcâ. A confÌaD(a basea.lâna iíìenúÍicâ{ão, por exerÌplo, é parÌicularmenií .liÍí.il .le ser construída
qüancÌo n:.ú)há irì(imidrdc c inreraç:ú) irÌrcrpessoal.TìJá sc obse|rou tanlbém que as ncgociações oìÌlinc Ììic,
i2
funcionãm, pois a1ìbas as partes e\Pressaú ú\eis Dmito baixos de confiança No está'iio atual. aìnda não está
claro se os fuÌÌcioÌìários conscsuem se idcntÍicãr (oD lí,ìcrcs conÌ qrÌem Íi se corÌuni.,m clertni.aDrenic otr
È,slâcÌiscrss;ioros ìeva à coÌrclüsão perciaÌ de qÌle, para Ìrriros execuÌivos, às habilidadcs interpessoaisPrccisanì inctrÌir â capacida(le de .orÌuÌìicar apon' c Ìidefança por ÌÌcio da paÌarra cscrila em um computador e a
capacìdade de lcr as emc,{õesnas üìelrsageDsrcccbìdas dos oÌÌtros Neste "novo mundo" da comunicação' as habi
ti.tades de re.lação deïerÌÌ se r.inar unìa e\rcnsio das habilidadcs iÌìlefPessoais

