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Quais as habilidades você acredita serem as mais
importantes nos dias de hoje para as organizações?
Sem dúvidas, a liderança está entre as mais relevantes,
tanto para as pessoas quanto para as organizações.
Você já se perguntou qual é a sua capacidade
de liderar pessoas? Leia esse material e
pense na sua competência de liderar.

SIM, VOCÊ!

INTRODUÇÃO
Em um mercado dinâmico, de intensas mudanças e crescimento exponencial, as empresas
tomam suas decisões de maneira reativa. Isso lhe parece familiar? No seu ambiente de trabalho
também funciona assim?
O ponto negativo dessa história é a falta de planejamento. Quando o assunto é liderança, não
acontece diferente, vivemos em um mundo no qual o que importa para as empresas são os
resultados, os números e os percentuais.
A necessidade de resultados positivos para as organizações, que precisam no mínimo se
manterem financeiramente saudáveis, passaram a demandar profissionais altamente
capacitados em produzir mais com menos recursos.
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Entretanto, o foco, como dito anteriormente, foi canalizado ainda mais nos processos ligados
diretamente aos resultados. Com o passar do tempo, os funcionários foram sendo tratados
mecanicamente, como repetidores, solucionadores de problemas ou padrões serviçais.
É exatamente neste sentido que a liderança é imprescindível. Todo e qualquer colaborador que
trabalha em uma organização, seja um operador de máquina, um faxineiro, um diretor ou um
CEO, todos, sem exceção, são pessoas.

E o que as pessoas têm em comum?
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Elas pensam, sentem, amam, buscam alcançar um objetivo e realizar um sonho. No exato
momento em que você se esquecer deste importante fator, seus liderados passarão a trabalhar
por medo de perder o emprego, desengajados, sem vestir a camisa e sem um propósito.
Não se trata somente de fazer o que é certo e motivar pessoas, mas de melhorar resultados
através de pessoas engajadas!
A liderança é sem dúvida nenhuma, a engrenagem central de uma organização bem sucedida. É a
polia que facilita o movimento, é a alavanca que facilita o crescimento.
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Você só mantém um funcionário alinhado com o propósito da empresa, quando os valores deste
funcionário estão alinhados com os valores e a cultura da própria empresa. O principal objetivo
da formação de liderança é formar e desenvolver líderes capacitados e capazes de promover
uma cultura de aprendizagem contínua e, consequentemente, foco em resultados satisfatórios.
A liderança não é um dom de nascença como muitos pregam. Talento e aptidão de líder é um
importante auxílio certamente, contudo não é exclusividade de poucos. A habilidade de liderar,
como tudo na vida, é proveniente de estudo, conhecimento, aprendizado, experiência e
crescimento contínuo. Ninguém será um excelente líder da noite para o dia, ou após ler um livro
sobre o tema. Liderar é uma construção de muitas horas, muito esforço e determinação.
.

9

Qual foi o último livro que você leu sobre liderança?

Quantos cursos você já fez sobre liderança?

Você possui alguma assessoria nessa área?
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O bom líder é aquele que sabe administrar seu tempo, conhece suas capacidades e suas forças.
O bom líder é aquele que está aberto a aprender, a crescer como pessoa e profissional, é aquele
que sabe se comunicar, sabe ouvir e se interessar pelos demais.

Você sabe gerir conflitos?
Administrar resultados?
Conduzir sua equipe ao sucesso?
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O respeito pelo líder se cria pelo exemplo, pela coerência e pela doação ao trabalho. É
impossível engajar seus liderados antes de engajar-se primeiramente. A motivação só aflora
nos liderados, quando estes admiram a motivação, o empenho e o foco de quem os lidera.
Muito cuidado ao usar o termo “extrair o melhor de seus funcionários”. Funcionários são como
florestas, se apenas colher as árvores e não cultivá-las novamente, seus recursos rapidamente
irão se exaurir e não renderão mais.
Entretanto, com ambiente propício, adubo e cuidado necessário, as árvores voltarão a florescer
ainda maiores e mais carregadas.
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Entendamos o ambiente como a cultura da empresa,
o ambiente onde nossos colaboradores estão inseridos,
o adubo como capacitação e treinamentos, e o cuidado
como a atenção e o interesse pelos seus liderados.
Se você, assim como nós, entende a importância da
liderança, convidamo-lo a entender um pouco mais
sobre importantes fatores da liderança no
dia a dia de um líder.
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O papel do líder na gestão de pessoas
Será que liderar pessoas nos tempos atuais, pode ser feito da mesma forma como se fazia no
período dos modelos de gestão relacionados às práticas da administração clássica?
Na época da teoria do homus economicus, acreditava-se que o trabalhador era motivado por
recompensas salariais e materiais. Será que o papel do líder pode ser confundido com conceitos
como poder, carisma e hierarquia?
De acordo com Peter Drucker, o líder tem a responsabilidade de criar uma cultura em toda a
organização através de seu caráter e de seus exemplos de conduta, que servirão de modelo a
serem seguidos por todas as demais pessoas da empresa.
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Como se constrói uma organização com alma e espírito? Para Drucker, o espírito de uma
organização é criado a partir de sua liderança.
Isto significa que uma organização grande em espírito, é uma organização que tem grandes
líderes, mas por outro lado, uma organização que não possui esses componentes, é uma
organização com liderança frágil.
Podemos concluir então, que o comportamento positivo ou negativo de uma equipe é reflexo do
comportamento de seu líder eque a liderança, através de sua influência sobre seus liderados
tem impacto direto nos resultados construídos pela organização.
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Estilos de liderança e autoconhecimento
Para entender um pouco mais sobre autoconhecimento,convidamo-lo a refletir sobre a seguinte
frase: “o ovo quando quebra de fora para dentro, é uma vida que se perde. Quando quebra de
dentro para fora é uma vida que se cria”. A plenitude da convivência com o meio só é possível
após a plenitude de convivência consigo mesmo.
Quais são as características que te definem? Você já perguntou isso para alguém? Você é único,
dotado de personalidade, perfil, habilidades, feições e sentimentos. E os seus anseios podem não
ser os mesmos do seu melhor amigo, do seu colega de trabalho ou de seu irmão. Nós só
despertamos a potência máxima de crescimento e motivação quando aprendemos a nos
conhecer.
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Nossas forças são tão importantes quanto nossas fraquezas e não saber potencializar essas
forças é tão ruim quanto não saber lidar com as fraquezas. Assim como a comunicação, a
liderança e todas as outras áreas de sua vida, o autoconhecimento também é fruto de muito
estudo, reflexão, meditação e empenho.
Você não aprende a se conhecer melhor em poucas horas, mas constrói o seu auto
conhecimento ao longo de muita reflexão. Escrever em um papel suas habilidades, dificuldades
e aquilo que você faz bem mas não gosta muito, tudo isso, pode ser um bom começo.
É importante saber seus próprios valores. Muitas vezes quando você se sente desconfortável
com alguma situação, é porque os seus valores não “aceitam” certas formas de conduzir um
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acontecimento. Seja ao se deparar com desonestidade, comodismo, injustiça, entre outros.
Saber seus valores é muito importante para que você saiba antecipar suas reações, saiba como
lidar com determinados casos e até mesmo analisar se alguma decisão está ou não de acordo
com eles.
Os diferentes estilos de liderança estão intimamente ligados ao perfil do líder. Não existe uma
única forma de liderar, assim como não existe um gabarito. O líder ideal possui, certamente,
alguns pontos de comum acordo para obter sucesso, como comunicação, foco,
autoconhecimento e planejamento. Entretanto, cada líder possui um perfil diferente. Alguns são
mais dinâmicos, outros mais analistas, alguns mais intuitivos e outros mais calculistas.
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Todos podem ser ótimos líderes, basta cada um entender seus pontos fortes e fracos e
aprender a lidar com eles. Existem alguns termos para você entender melhor os tipos de
liderança: a autocrática, a democrática e a liberal. A autocrática, como o nome mesmo sugere é
autoritária, as decisões são totalmente de poder do líder, não levando em conta a opinião dos
liderados.
A democrática por sua vez, possui as decisões pautadas na opinião do conjunto, da equipe; e a

liberal por fim, é a que depende de uma equipe muito amadurecida, pois neste tipo de liderança o
foco é a autonomia da equipe, em que os próprios liderados têm o poder de tomar suas próprias
decisões. O ideal é que se tenha um equilíbrio entre os tipos de liderança.
.
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Inevitavelmente você precisará centralizar algumas decisões mais difíceis, que os próprios
liderados não irão querer tomar., entretanto, também é necessário ouvir suas opiniões e passar
a responsabilidade de algumas.

Você sabe em qual tipo
está liderando hoje?
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Comunicação e feedback
O ideal é que se tenha um equilíbrio entre os tipos de liderança. Inevitavelmente você precisará
centralizar algumas decisões mais difíceis, que os próprios liderados não irão querer tomar,
entretanto, também é necessário ouvir suas opiniões e passar a responsabilidade de algumas
decisões para eles, pois essa prática pode melhorar o engajamento da sua equipe e abrir portas
para novos talentos demonstrarem suas capacidades de gerir situações e projetos.
O que entrelaça toda a relação humana é a comunicação. Não existe convivência sem
comunicação e, assim como a liderança, é uma habilidade que deve ser desenvolvida ao longo de
sua carreira. Você pode pensar que alguns seres humanos nasceram com o dom de se
comunicar melhor que outros, é compreensível pensar assim.
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Mas sem dúvida alguma, o treino, o estudo e o autodesenvolvimento é muito mais importante que
o dom. Somente quando você desenvolve e aprimora um dom, que se cria um talento. Você
precisa se comunicar de forma coesa e clara, para garantir que seus liderados entendam o que
você quer transmitir.
Ouvir uma pessoa com interesse e atenção é diferente de escutar uma conversa paralela, um
barulho, ou fazer de conta que está prestando atenção no seu colega enquanto, na verdade, está
digitando no seu celular. Os bens mais preciosos que possuímos para aprender são os olhos e
os ouvidos.
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Você já parou para pensar quantas horas por dia
você passa falando e quantas você passa ouvindo?
25

Ouvir uma pessoa com interesse e atenção é diferente de escutar uma conversa paralela, um
barulho, ou fazer de conta que está prestando atenção no seu colega enquanto, na verdade, está
digitando no seu celular. Os bens mais preciosos que possuímos para aprender são os olhos e
os ouvidos.
Ouvir e observar são os principais meios de aprender, entender e interpretar uma situação. E
como se tudo isso não fosse o bastante, ouvir com interesse sincero possibilita aproximar-se da
pessoa a quem escuta, demonstrar atenção e criar confiança na relação.
Quantas horas da sua semana você utiliza para ouvir com atenção as propostas de melhoria dos
seus funcionários?
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Quantas vezes você perguntou para seus liderados o porquê de estarem trabalhando na sua
empresa? Estabelecer uma relação próxima com seus colaboradores é a melhor maneira de
criar confiança e engajamento.

O engajamento de uma equipe é retrato da boa liderança.
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Você já deve saber, mas uma palavra mal colocada em uma frase, ou uma postura equivocada
adotada em alguma reunião pode fazer com que algum liderado perca a confiança em sua
credibilidade. E mesmo que você pense "não posso agradar a todos", você pode tentar. Nessa
empreitada, a esperança é crucial para um líder, não perca seu entusiasmo nunca.
Perguntar é uma ferramenta muito mais poderosa do que afirmar. Afirmar é excludente e por
vezes prepotente. Perguntar é expansivo, é interessar-se, é aprender. Ouça mais. Você, mesmo
que eventualmente possa parecer, não sabe tudo. Cada pessoa possui uma personalidade
diferente, um perfil diferente e, com certeza, uma linguagem diferente. Você como líder não
poderá utilizar a mesma linguagem para se comunicar com todos a sua volta.
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O poder de flexibilizar-se entre as diferentes situações te prepara e te antecipa no convívio
organizacional. Saiba identificar qual é a forma mais adequada de conectar-se com cada
liderado. Com alguns você irá precisar empregar uma linguagem formal e com outros, talvez,
uma linguagem mais coloquial fará você se aproximar com uma maior facilidade da pessoa.
As diferentes tecnologias e meios de comunicação que existem são ferramentas muito úteis,
para isso, aprenda a usá-las a seu favor, mas nunca se esqueça da conversa olho no olho. A
melhor maneira de medirmos nossa liderança é perguntando para os nossos liderados.
Implantar a cultura de feedback é um importante passo para sua vida.
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Saber aprender com as críticas, entender que você, como todos os outros seres humanos, tem
pontos negativos e aprender a lidar com eles, é um ótimo começo para sua carreira de
liderança. Não hesite! Para qualquer trabalho, projeto e reunião, peça o feedback dos envolvidos.
Não são todos que possuem o privilégio de saber seus pontos fracos e fortes. Um piloto ao
saber que seu carro não possui um desempenho tão bom nas curvas quanto na arrancada,
certamente aprenderá que deverá tomar cuidado ao realizar as curvas e que poderá investir
nas retas.
Não aprender a lidar com suas limitações, poderá lhe causar acidentes e não saber identificar
seus pontos fortes, poderá te deixar na média.
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Liderança e gestão de conflitos
Você, como líder, sabe gerir conflitos? Qualquer profissional que trabalhou mais de um mês em
qualquer organização sabe que, inevitavelmente, acontecerão conflitos, seja uma discussão,
uma crise ou ideias controversas em uma reunião. Muito do seu sucesso como líder de uma
organização depende de como você consegue gerir esses momentos adversos, e também
aprender com eles.
Como está o seu controle emocional? Você já perguntou a algum liderado como você reage a
conflitos? Talvez você não saiba, mas certamente uma das características mais importantes
que você líder deve ter é flexibilidade. Em um mundo tão dinâmico e corrido, com gerações tão
controversas e com tanta informação, flexibilizar-se perante às situações e às pessoas é um
elemento chave para o seu sucesso.
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A vida corporativa de um líder é um
contínuo projeto, onde você planeja,
executa e aprende com o que não
saiu da maneira como pensou. Faça o
teste, anote em um papel qual foi a
última crise que você teve que lidar.
O que você aprendeu com essa
situação? Você sabe como criar esse
hábito de aprendizado em momentos difíceis?
33

Conflitos são comuns e são inatos da convivência. O que te faz crescer como líder e ser humano
é saber gerir as crises, aprender com os seus próprios deslizes e abrir mão do seu orgulho.
Você é, também, um gestor de crises e ocasionalmente vai estar no meio campo entre um
funcionário com perfil mais agressivo e outro com perfil mais pacífico.
Por vezes, estará mediando uma situação difícil entre um supervisor novo com ideias novas e
um diretor antigo com ideias mais conservadoras. Existem inúmeras práticas e métodos para
você começar a controlar melhor suas emoções, a ter mais inteligência emocional e destacarse como líder. A habilidade de liderança em momentos adversos é uma construção contínua e
pautada no seu empenho de tornar-se melhor.
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Quando você irá começar a mudar essa jornada?
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Liderança, planejamento e Foco em resultados
Qual é o objetivo da sua empresa nos próximos anos? Você, como líder, provavelmente possui
conhecimento a respeito dos objetivos da organização. A visão da empresa é discutida nos
planejamentos estratégicos, nas reuniões com a governança e diretoria.
Mas o objetivo é o destino, é a chegada de toda a jornada. Você sabe como alcançar este
objetivo? Quanto mais específico for o planejamento, mais fácil será liderar uma equipe em
busca do seu cumprimento. Que tipo de líder você deseja ser daqui a 5 anos?
Quais projetos você iniciará nos próximos 12 meses? Quem estará envolvido nesses projetos?
De quais recursos você irá precisar? Que projeto, você, como líder iniciará amanhã?
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Se você quer mudar algo em sua carreira, você precisa de duas capacidades fundamentais. A
primeira delas é desenvolver a capacidade de se projetar para o futuro, “como você se vê daqui
a 5 anos”.
A segunda é a capacidade de visualizar quais competências esse novo “você” teria e quais
competências o “você” de hoje tem. Dessa forma você encontrará o que precisa desenvolver
para ser o líder que deseja ser daqui a um determinado tempo. Então, mãos a obra, não fique aí
parado!
Se você não está constantemente se fazendo as perguntas citadas acima, provavelmente você
está envolvido apenas com as demandas do dia a dia, isto é, a operação do negócio está
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tomando todo seu tempo e você não está se planejando. Caso esteja, é um bom sinal, o próximo
passo é se perguntar se estes projetos, recursos e pessoas estão alinhados com o objetivo da
organização.

Como você monitora
cada etapa
de cada projeto?
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Quanto mais ambicioso for o objetivo, quanto mais distante for o destino, maior deverá ser o
planejamento dos seus projetos. Sabe aquele seu grande projeto? Fragmente-o, planeje-o por
inteiro, mas o execute em partes.
Isso ajudará com motivação e entusiasmo, pois em cada vitória das etapas menores, despertará
em você um sentimento positivo e vitorioso, que irá ajudar você a alcançar o objetivo maior.
Você possui esse foco nas pequenas etapas? Não podemos desprezar o primeiro passo.
Planejar, organizar os recursos e engajar os talentos envolvidos no projeto é papel do líder.
Além de, claro, monitorar o andamento e aprender com os deslizes.
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Como você administra atualmente seus projetos? Seus liderados se sentem parte do sucesso de
cada conquista? Lembre-se: a responsabilidade do projeto é sua, no entanto, o mérito é de todos
os envolvidos.
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Não basta ser líder, É preciso também se comportar como um
Você quer ter seguidores que lhe seguem com convicção plena? Então você precisa ser um líder
que as pessoas admiram, que as pessoas se encantem. Um tirano, um carrasco, pode comandar
por um tempo, mas seu mandato tem curta duração.
Pergunte para algumas pessoas quais foram as características dos melhores e dos piores
líderes com quem já trabalharam. Você vai se surpreender. As pessoas se lembram de
características como acessibilidade, humildade e positividade.
Isso significa que um líder com habilidades de inteligência emocional marca profundamente seus
liderados. Estes líderes, além de mais agradáveis, conseguem resultados melhores. Como ser
assim?
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AQUI VÃO ALGUMAS DICAS QUE PODEM AJUDAR:
1.

Tente formar conexões com as pessoas

Bons líderes sabem que um diálogo é composto por
pessoas humanas. O líder sabe que as emoções estão
presentes neste diálogo e ao considerar dessa forma,
ele deixa seu interlocutor plenamente a vontade,
mesmo em situações públicas. Inconveniência
definitivamente não pode fazer parte das suas
características.
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2.

Seja acessível

No mundo cruel em que vivemos, as pessoas estão acostumadas com a aproximação de
alguém por interesse, quando esse alguém quer algo em troca. Grandes líderes entendem que
todos os seres humanos, independente de cargos, valem o tempo e a dedicação prestados.
Isso desperta o sentimento de valorização nos liderados.
Ao pensarem “eu sou importante”, a confiança aumenta, a autoestima aumenta e com
certeza, construirão resultados melhores. Não menospreze ideias, incentive-os a pensar.
Mesmo que possam parecer irrelevantes ou desinteressantes em um primeiro momento, este
mesmo liderado pode, em um futuro breve trazer uma ideia significante.
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3.

Seja humilde

A arrogância é uma atitude devastadora para a liderança. Grandes líderes não se colocam
como se fossem superiores aos outros, muito menos acreditam que são melhores, mas vêm a
liderança como uma responsabilidade maior e se entendem como servidores.
4.

Seja positivo

Por mais difícil que seja a situação, grandes líderes entendem que são o porto seguro de seus
liderados, são a fonte de inspiração para a superação da dificuldade. Os liderados esperam
uma atitude que lhes confortem e que mostre o caminho da resiliência. Mesmo em situação
extremamente negativa, a esperança é emanada do líder.
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5.

Seja equilibrado

Grandes líderes vivem o sucesso sem deixar que ele suba à cabeça. Sabem reconhecer seus
erros, não hesitam em pedir desculpas e seguem em frente. O enlutamento por uma derrota
ou uma falha, dura pouquíssimo tempo, em vez de curtir a ressaca, grandes líderes aprendem
com os erros e corrigem seus próximos passos.
6.

Tenha integridade

A coerência entre o que se diz e o que se faz, é uma característica marcante nos grandes
líderes. Líderes inspiram confiança e admiração pelas ações que praticam no dia a dia, uma
liderança pelo exemplo e não pelo poder. Um líder extremamente carismático, mas que não
tenha coerência entre suas ações e suas falas, não terá vida longa em sua liderança.
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7.

Aprenda a ler as pessoas

Líderes sabem quando estão sendo agradáveis, compreendidos, ou admirados, sem que seus
liderados precisem expressar isso em palavras. Sabem fazer a leitura não verbal de seus
liderados, percebem quando sua mensagem está ou não sendo compreendida. A leitura não
verbal é responsável por 75% da comunicação humana e o líder deve saber disso.
8.

Tenha substância

“O carisma apenas atrai as pessoas, depois que você tem sua atenção, você precisa dizer
algo a elas”. Líderes relevantes, sabem que seu conhecimento e experiência são fatores
críticos para manter seu sucesso na liderança. Portanto, não são acomodados e
regularmente buscam crescer e desenvolver suas competências técnicas. Não praticam
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conversas fúteis e nem superficiais,não fingem ser outra pessoa e ao invés de futilidades,
praticam o silêncio em momentos específicos.
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Ser um grande líder, não é uma característica hereditária.
É resultado de estudo, preparação e de habilidades adquiridas durante a jornada.
Habilidades estas que são de extrema importância,
para seu sucesso profissional como líder.
Estude os grandes líderes, estude o líder que você admira.
Construa um modelo para você seguir.
Desenvolva as habilidades e os ensinamentos deste e-book,
e com certeza, você será um líder melhor. Um grande líder.

SIM,VOCÊ!
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Ainda como aluno de graduação, Luíz iniciou o caminho em direção aos seus sonhos
desde cedo ao trabalhar na ITEP Jr, empresa júnior na área de Engenharia de
Processos. Logo mais assumiu um cargo de Coordenador de Comunicação no Núcleo
de Empresas Juniores de Santa Maria. e realizou o primeiro estágio na área comercial
onde se aproximou muito da área de vendas e negociação. Mais tarde, realizou
estágios na área de estoques e de gestão de serviços. e seu estágio obrigatório final
foi na área de Engenharia de Processos, com foco em Sistemas de Produção Enxuta no
setor de panificação, assim como seu Trabalho de Conclusão de Curso. Atualmente, presta consultoria para a mesma
empresa onde estagiou e realiza também trabalho de consultoria em processos industriais em um engenho de
beneficiamento de arroz. Trabalha em sociedade com dois professores na Matchpal, startup no ramo da tecnologia para
desenvolvimento de aplicativo e atua na frente comercial e de expansão do aplicativo. Além disso, tem realizado alguns
cursos juntamente à Gabbi Consultorias. E, ultimamente, tem se aventurado na escrita de artigos de caráter
empreendedor e profissional no blog ummaisum.blog.
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Revisão e projeto gráfico por Júlia Lopes Tupini
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