
Líder? Líder, não! Liderança 
 
Você ainda não teve uma idéia revolucionária? Todos dão palpites em suas decisões? Seu dia D 
nunca chega? Você se questiona se há algo errado com seu papel de líder? Líder? Líder? Líder, 
não ! 
 
A função de liderança talvez seja a principal busca da sociedade contemporânea. E por razões 
óbvias: o destino de uma família, uma empresa, uma comunidade qualquer, de um país, está 
diretamente associado à capacidade de sua liderança. Hoje, na mídia, são comuns os alardes 
da importância do líder e, principalmente, quais devem ser suas características. O líder precisa 
ter autodisciplina, energia, responsabilidade, carisma, tolerância ao estresse, poder de síntese, 
capacidade de assumir riscos, conhecimento, capacidade de aprender sempre, e saber delegar, 
ouvir, comunicar e... ser sensível, empreendedor, eficiente, determinado, automotivado, 
tolerante, criativo, dinâmico, objetivo... A lista é imensa.  
 
A situação se agrava quando buscamos os exemplos e os modelos a serem seguidos. Quando 
se fala em determinação e tenacidade: Gandhi. Inovação e capacidade empreendedora: 
Thomas Edison. Coragem e obstinação: Lawrence da Arábia. Perseverança e 
comprometimento: Nelson Mandela. Capacidade para assumir riscos, comprometimento e 
foco: Jesus Cristo, e muitos outros.  
 
Herói, eu?  
 
Mas onde estão os exemplos atuais? A maioria dos autores que pesquisam o assunto explica 
que a importância dos líderes históricos em detrimento dos atuais vem do fato de que hoje - 
devido à manipulação dos meios de comunicação - é difícil avaliar o que é real e o que é 
marketing. Donald Krause, autor de A arte da guerra para executivos, explica que muitos dos 
executivos modernos mais notáveis são excelentes relações-públicas e seus sucessos 
empresariais chegam ao grande público através de campanhas eficazes de marketing, 
enquanto outros líderes (provavelmente muitos deles) poderão não receber a publicidade que 
merecem. Daí a preferência pelos líderes históricos, pois seus feitos já foram amplamente 
documentados. 
 
Esse é um dos aspectos que explicam a aproximação do perfil do líder mais com o de um 
herói, uma personagem histórica, do que com alguém de carne e osso. O fato é que os meios 
de comunicação mitificam muito o líder, colocam-no como alguém que conduz revoluções, vira 
a mesa, muda totalmente o rumo da História. E, mais do que isso (e talvez por conta disso), 
essa é a expectativa geral. A comunidade, a empresa, a família e até você querem o herói, o 
líder que nunca decepciona, que sempre sabe o caminho, que sempre tem uma saída infalível, 
que faz sempre a escolha certa.  
 
"A idéia do líder como um herói representa mais uma expectativa (quase uma ideologia!) das 
pessoas do que da realidade. Há líderes heróicos, mas não é pelo fato de não o serem que 
deixam de ser líderes - e líderes relevantes para suas organizações e seus seguidores", 
concorda Arménio Rego, da Universidade de Aveiro, Portugal, pesquisador e autor do livro 
Liderança de reuniões (Editora Sílabo).  
 
O que você vê?  
 
Mas o que se vê na prática e no mundo real está longe disso. Veja o exemplo de Maria Silvia 
Bastos, líder máxima da Companhia Siderúrgica Nacional, a maior produtora de aço da 
América Latina. Em entrevistas, quando ela fala sobre suas ações, elas são as mais cotidianas 
e práticas possíveis: um forno que quebrou, um estoque que ficou muito tempo parado... E 
mais: recentemente, ela anunciou sua saída por motivos pessoais. O que fará depois? Apenas 
descansar. "Vou tirar dois meses de férias e depois vou pensar no que farei", declarou em 
recente entrevista. 
 
OK. Mas vamos levar em conta nossa realidade atual apocalíptica: tudo acontece muito rápido, 
o cotidiano está confuso e cheio de dificuldades, mudanças, caos, incertezas...  



 
Esse panorama não é novo, são elementos que sempre existiram, inerentes à história da 
humanidade. A liderança não é um desafio deste século. Os governos de antigamente 
dedicaram muito de seu tempo ao estudo da liderança. 
 
Todos os líderes, em qualquer tempo, tiveram de lidar com a mudança e buscar saídas para 
problemas causados por imprevistos, acidentes da natureza - como terremotos -, guerras, 
fome, pestes e revoltas sociais. Talvez o que caiba seja uma atualização sobre os intervalos 
entre tempestade e bonança. Hoje, o espaço entre esses dois fenômenos é cada vez menor. A 
máxima, inclusive, poderia ser alterada para "depois da tempestade, vem a bonança e depois, 
a tempestade novamente". 
 
O que atesta que os desafios do líder não são novos são os best sellers sobre o assunto, pois 
não são apenas os modelos de referências que são históricos - veja alguns manuais 
atemporais, como O príncipe (Editora Bertrand Brasil), de Maquiavel, escrito no século XV, 
livro de cabeceira de líderes, como Napoleão Bonaparte, e a Arte da guerra, de Sun Tzu 
(Editora Pensamento), de cerca de 2.500 anos. Os dilemas de O príncipe são atualíssimos e a 
obra chinesa, uma das mais antigas, mostra que os desafios e as buscas são as mesmas dos 
dias atuais, e ainda persistem as dificuldades. Hoje, fala-se em ter visão de futuro e da 
dificuldade em profetizar acontecimentos e armar esquemas de defesa. E a máxima milenar 
chinesa "é muito difícil profetizar... especialmente em relação ao futuro" continua muito atual.  
 
Liderança é um processo!  
 
Para os que aqui buscam fórmulas, a desilusão: não existe nenhuma. Por mais desconfortante 
que seja, essa afirmação deve ser encarada. "Querer ser líder, gostar de influenciar pessoas e 
exercer o poder talvez sejam as características mais comuns. Mas o resto é uma química tão 
complexa que não podemos distinguir todos os elementos", afirma o professor português Jorge 
Correia Jesuíno, pesquisador do assunto e autor da tese de doutorado (transformada em livro) 
Processos de liderança (Editora Livros Horizonte). 
 
O que pode haver em comum entre Gandhi e Hitler? Que tipo de personalidade deve ter um 
líder? Como definir? Aqui entra uma informação divisora de águas do assunto: a liderança é 
um processo.  
 
Segundo Correia Jesuíno, há duas grandes funções que apontam para dois tipos de liderança 
(apenas separadas para efeito didático, já que uma complementa e se alterna com a outra): 
"Pode-se dividir em liderança carismática e consensual", explica ele.  
 
Construtores da realidade  
 
É a liderança carismática que revoluciona, que "constrói pontes", que fornece elementos para a 
interpretação da realidade, que sabe qual o rumo a ser tomado, que encontra a melhor opção 
possível. "São os líderes que facilitam os processos de mudança, são os guias nos períodos 
convulsivos. Esse tipo de líder tem a capacidade de dar significado às coisas. Às vezes, o 
cenário é de caos, de incerteza, e uma das funções da liderança é interpretar, esclarecer, 
tornar simples a realidade. Sua função é reduzir a incerteza, mostrar qual é o caminho, quais 
são as escolhas que devem ser feitas. Líder é aquele que tem a capacidade de traçar caminhos 
para o grupo", explica Correia Jesuíno. 
 
"Ela é íntima da estratégia, e, acima de tudo, da atribuição de sentido - a interpretação da 
realidade. A liderança assinala quais aspectos e ocorrências são pertinentes para a atividade 
do grupo de trabalho e como devem ser interpretados. No limite, a liderança cria a realidade", 
afirma o consultor português Nuno Rebelo dos Santos, que atua no Brasil no Instituto de 
Marketing Industrial. 
 
"Esse processo de liderança tem o compromisso de plantar a visão na mente do seguidor. Daí, 
a liderança é também uma função educadora", completa o consultor da Cempre Roberto 
Tranjan.  



 
Outra característica desse tipo de liderança: facilidade para atrair seguidores. "As pessoas 
confiam no líder carismático, independentemente das razões. Seus seguidores nem precisam 
saber a razão de suas decisões para segui-lo", afirma o professor. Esse líder tem uma grande 
capacidade de comunicação e é impulsionado por uma crença interior muito forte. Sua causa 
não é questionada e ele faz economia de explicações. Não importa o que aconteça, seus 
seguidores estarão lá. A lei é: "Se é ele quem diz, eu vou atrás". 
 
Um parêntese para os curiosos: esse tipo de líder pode ser muito perigoso, "pois há os líderes 
carismáticos positivos - aqueles que exercem o poder em prol do bem coletivo - e os negativos 
- os motivados por interesses pessoais. Às vezes, as pessoas estão seguindo um líder que está 
interessado em engrandecimento pessoal, sem controle moral, sem ética", diz. Um exemplo do 
carismático negativo? Hitler. 
 
Tiros pela culatra à parte, esse tipo de liderança é fundamental em qualquer tempo, em 
qualquer contexto. É o impulsionador de todos os saltos e as revoluções que acontecem na 
humanidade. E é um estilo de liderança que não cabe apenas em grandes cenários, cabe em 
qualquer lugar. Essa função é necessária no processo de liderança de qualquer sistema, país, 
grupo, empresa, família. Se existe crise e medo, a insegurança se propaga e é preciso a 
interferência do líder carismático para restabelecer o equilíbrio.  
 
Vamos organizar a casa!  
 
A liderança consensual é aquela voltada para o lado de dentro, para a estabilização. De acordo 
com Correia Jesuíno, são os líderes que cuidam do dia-a-dia, são os gestores. Não estão para 
grandes feitos, para heroísmo. Seu objetivo é a eficiência. Trabalham para que as coisas 
aconteçam. Verificam se as tarefas estão sendo feitas, controlam e dirigem ações, cuidam de 
resultados e procedimentos. "É a outra parte do processo, uma função de liderança que 
também é necessária. Nem sempre os períodos são heróicos", diz.  
 
Lembro do caráter complementar mencionado no início. A liderança consensual vem a seguir 
da atuação da liderança carismática. "Depois da mudança, da revolução, é necessário 
estabilizar, consolidar a mudança que foi feita", completa o professor. 
 
E importante: cada função precisa acontecer no momento correto. Por exemplo, se o tempo é 
de mudança, e está lá o líder na posição de consensual, ele irá inviabilizar a mudança que 
precisa ser feita, vai manter a situação inconveniente. Porém, se é tempo de consolidar uma 
mudança recém-implementada e o líder insistir em promover uma mudança atrás da outra, 
também é uma atitude inviável. Um sistema não pode estar sempre mudando, precisa se 
consolidar.  
 
"Em períodos de estabilidade, uma empresa pode limitar a condução de seu destino às funções 
de gestão. Se sua estrutura for adaptada ao ambiente em que opera, o órgão de direção da 
empresa pode funcionar bem com a administração eficiente, sem precisar reinventar nada. 
Mas, em períodos de turbulência ou em mercados que lidam com elevada complexidade 
ambiental, isso compromete o futuro. A gestão dá as soluções certas aos problemas, responde 
convenientemente às solicitações, mas a liderança reformula os problemas e não se limita a 
responder às solicitações: cria um destino. Por isso, nos momentos de turbulência - que, em 
nossa época, são cada vez mais contínuos -, essa forma de liderança é indispensável", 
complementa Nuno Rebelo dos Santos.  
 
Duas faces, uma moeda  
 
Essas duas facetas precisam existir, até porque esses períodos - mudança e estabilidade - são 
cíclicos. A mudança é sempre seguida de estabilidade. Depois, é necessária outra mudança e 
depois mais outro período de estabilidade... 
 



Hoje, com a velocidade promovida pela tecnologia, a distância entre uma mudança e outra é 
mais rápida. São as batidas: mudança - consolidação - mudança - consolidação... "É como um 
coração pulsante que, nos tempos atuais, bate mais rápido", afirma ele. 
 
O professor diz que o líder exerce uma função de fronteira: ele olha para frente e para trás, 
para dentro e para fora, e vê onde e quando é necessária sua atuação. Fora, fazendo as 
revoluções, ou dentro, fazendo a engrenagem funcionar.  
 
Façam suas apostas: liderança ou líder?  
 
Outro aspecto do caráter do processo da liderança é: ele pode comportar as mãos de muitas 
pessoas. "Como é um processo, a liderança pode ser exercida por várias pessoas, e não 
necessariamente ou exclusivamente por aqueles que estão em funções de autoridade, de 
chefia", afirma o professor português Arménio Rego. 
 
E aqui entra uma questão fundamental. Quem é mais importante: a liderança ou o líder? "A 
liderança é mais importante do que o líder. Em uma equipe, por exemplo, nos momentos de 
dúvida e incerteza, o dar sentido a uma realidade não precisa vir só de uma pessoa. Dentro de 
um grupo, a contribuição na liderança oscila, dependendo do tema", explica Correia Jesuíno.  
 
Pode-se pegar o exemplo de um grupo de amigos que está decidindo o que fazer no próximo 
fim de semana. O que acontece? Alguém tem uma sugestão, outros aderem, outro se 
encarrega do planejamento, da organização. Alguém emerge do grupo, é um fenômeno de 
auto-seleção. Há pessoas que fazem isso naturalmente, pois gostam de exercer influência. E 
os outros, da equipe, não se importam, reconhecem e aceitam. 
 
Como saber se há ou não liderança em determinada equipe? Ora, quando um grupo não tem 
liderança, só há discussões entre os membros e não se chega a lugar nenhum. Nenhuma 
decisão é tomada, nada é implementado.  
 
Equipes brilhantes!  
 
Essa é uma característica fundamental desse contexto da liderança. Quando - dentro de uma 
equipe - existe a liderança, a equipe funciona como uma só. De acordo com Correia Jesuíno, a 
condição essencial para a manifestação da liderança dentro de uma equipe é uma 
solidariedade interna muito grande. "São como os jogadores de futebol: na partida, ninguém 
precisa ficar dizendo "corra aqui", "vá ali". Tudo acontece naturalmente, quase intuitivamente. 
A liderança está inviscerada no próprio grupo", explica o pesquisador. 
 
É mais ou menos o que acontece em nosso cérebro. Quando uma decisão é processada, não 
dá para definir se a liderança foi do córtex, do sistema límbico, do reptiliano (veja Vencer! 
número 23, reportagem "Aumente o poder de seu cérebro"). Na psicanálise, temos o ego, o id, 
o superego. O modelo do processo de liderança que ocorre em sua cabeça, quando você toma 
decisões, lidera sua vida, é o mesmo. Não há um líder, há liderança.  
 
Arma secreta nas equipes!  
 
Um fenômeno que ocorre na liderança dentro de uma equipe tem uma qualidade que pode até 
ser chamada de arma secreta. Uma equipe onde existe esse tipo de liderança tem um estilo de 
trabalhar difícil de imitar (e, portanto, seu know-how e também o resultado dele são 
inimitáveis, diferencial que vale ouro no mercado competitivo). "Um grupo que trabalha assim 
tem um método de funcionamento que não é consciente. Eles próprios não sabem por que 
fazem tão bem", diz Correia Jesuíno. De acordo com o pesquisador, há especialistas japoneses 
que estudam essas equipes a fim de reproduzir o modelo em outras equipes, mas é muito 
difícil observar/registrar o exercício dessa liderança, pois, como o nível de conhecimento e 
sintonia entre eles é muito grande, há economia de gestos e palavras. A liderança é implícita, 
quase a linguagem não aparece, o processo é quase intuitivo. Nem eles sabem por que fazem 
tão bem aquilo.  
 



"As equipes e organizações ganham porque os "treinadores" são bons! Na realidade, ganham 
ou perdem em função do modo como os líderes coordenam, mas também como resultado do 
modo como seus seguidores trabalham."  
Arménio Rego, professor  
 
Conta-se a história de um imediato que, após a morte de seu famoso comandante, recebeu de 
herança o barco, os aposentos e uma caixa que, como toda a tripulação sabia, continha os 
segredos do líder. Todos os dias, antes de se dirigir à ponte de comando, o comandante 
retirava uma folha de papel da caixa e examinava-a atentamente.  
 
Finalmente, o imediato tomaria posse do segredo do êxito do comandante. Com as mãos 
tremendo, pegou a folha de papel e leu: bombordo é à esquerda e estibordo é à direita (há 
variações dessa história. Na área dos contabilistas, menciona-se débito e crédito).  
 
"Jesus Cristo é o maior de todos e seus ensinamentos de liderança são muito atuais. Tinha um 
plano e uma missão grandiosa e envolvente ("que todos tenham vida e que tenham em 
abundância"). Era focado e tudo o que fazia era voltado para sua missão. Selecionou 
pessoalmente seus colaboradores e montou sua equipe. Sabia que a vitória não se conquista 
sozinho. Era um educador por excelência. Esteve sempre presente, nos bons e maus 
momentos. Era radical com seus valores, principalmente com a verdade. Soube obter o 
comprometimento e o melhor desempenho de pessoas comuns. Com eles, assumiu riscos e 
rompeu com os velhos paradigmas." 
Roberto Tranjan, consultor  
 
"Aquele que tiver aprendido a compreender o ser humano em si mesmo compreende-o em 
todos os homens."  
Stefan Zweig  
 
"Um grande modelo de liderança é Nelson Mandela. Pela tenacidade na luta por uma causa, 
pela disponibilidade para fazer sacrifícios pessoais vultosos, pela capacidade de não alimentar 
rancores contra seus algozes, pela sagacidade denotada no abandono da "cadeira do poder". 
Podemos aprender inúmeras lições com muitos líderes empresariais, mas não conheço 
ninguém que tenha levado tão longe, tão bem e de modo tão eloqüente as virtudes de uma 
verdadeira liderança carismática." 
Arménio Rego, professor  
 
"A má qualidade de liderança é, hoje, responsável pelo maior desperdício existente nas 
organizações: o desperdício das inteligências e da criatividade das pessoas. Infelizmente, os 
programas de qualidade não medem esse tipo de desperdício." 
Roberto Tranjan, consultor  
 
Cena: Dois alces perturbados conversam à beira de um precipício. Atrás deles, avista-se ao 
longe um grupo de alces em expectativa. Um alce diz: "Como seu conselheiro, vejo duas 
opções:  
 
Número 1: saltar.  
Número 2: explicar-lhes calmamente que você pensava que os estava dirigindo pelo melhor 
caminho, mas cometeu um erro genuíno e depois... salte!".  
 
"A maioria das pessoas em postos de liderança nas organizações não aprendeu a liderar. 
Muitos estão onde estão porque conhecem o trabalho que precisa ser feito e porque sabem 
comandar. Comandar, no entanto, é diferente de liderar. A liderança precisa ser aprendida." 
Roberto Tranjan, consultor  
 
"A não ser que mudemos a direção de nosso rumo, não poderemos chegar aonde estamos 
indo." 
Provérbio antigo chinês  
 



"A ausência de verdadeiras lideranças em nosso mundo atual reside na questão básica de que 
os pretensos líderes de hoje perderam a capacidade de envolver e conduzir pessoas em 
direção a determinado objetivo sem utilizar a força do poder, da ameaça, do dinheiro. 
Confundem liderança com poder. Falta-lhes humanização."  
Márcio Batitucci, psicólogo e consultor  
 
"O caminho principal para desenvolver a liderança está em mudar o próprio modelo mental, 
embora grande parte acredite que o problema esteja nos outros. Quase sempre os planos de 
mudança estão relacionados com coisas, processos e sistemas. Dificilmente o líder elabora um 
plano de mudança para si próprio." 
Roberto Tranjan, consultor  
 
"A liderança não é uma qualidade exclusivamente inata e, geralmente, concretiza-se a partir 
de um planejado desenvolvimento de competências, atitudes e comportamentos, ao longo da 
vida dos indivíduos." 
Márcio Batitucci, psicólogo e consultor  
 
"O cansaço de muitos chefes advêm de um imenso esforço em tentar conduzir as pessoas para 
onde elas não sabem ou não desejam ir. Nessas condições, resta para o chefe utilizar-se de 
mecanismos de recompensa e punição, na árdua tentativa de controlar e movimentar as 
pessoas. O líder precisa ter uma visão estimulante e envolvente, a partir da qual os liderados 
aceitem disponibilizar seus esforços, tempo, conhecimentos e potenciais." Roberto Tranjan, 
consultor  
 
COMUNIQUE-SE E INFLUENCIE!  
 
Saiba como funciona a ferramenta da liderança: a comunicação  
 
A idéia de que a liderança é um processo desencadeia outras perguntas: qual é esse processo? 
Como ele acontece? Aqui vai a síntese da complexa resposta: a corda onde a liderança está 
equilibrada se chama co-mu-ni-ca-ção. É através dela que você constrói a verdadeira 
liderança. Com ela e através dela você interpreta a realidade, define prioridades, estabelece 
regras e influencia os outros. 
 
Não é por acaso que o poder de influenciar pessoas e a habilidade para se comunicar são 
lugares-comuns quando se fala em liderança. Antes que você comece a imaginar os discursos 
inflamados (e motivadores) de Hitler, ou o "Eu tenho um sonho", de Martin Luther King, a 
relevância da comunicação na liderança pode ser observada em qualquer equipe, seja em uma 
equipe que discute o destino de milhares de dólares, seja em uma equipe de uma micro-
empresa, que discute o destino da arrecadação mensal do grêmio.  
 
O psicólogo organizacional português Nuno Rebelo dos Santos, um estudioso dos processos da 
comunicação na liderança e consultor no Brasil do Instituto de Marketing Industrial, aponta a 
"negociação" contínua que acontece entre os membros de uma equipe que estão discutindo 
um projeto. "Eles se comunicam com palavras, ações, discursos e até com o silêncio", diz. 
 
Porém, atenção! Se você já se animou, achando que era mais simples do que você imaginava 
(afinal, quem não sabe se comunicar?), um alerta: a liderança não está exatamente na 
comunicação. A liderança genuína e eficiente só é construída através da qualidade da 
comunicação. O consultor divide o processo de comunicação em seis pontos. Vamos a eles.  
 
O que você tem a dizer? - O primeiro ponto é o conteúdo, o aspecto mais explícito da 
comunicação (embora possua também aspectos implícitos) e o que é mais imediatamente 
expresso na comunicação. Quem comunica um determinado conteúdo de certo modo exerce 
liderança, porque faz chegar ao outro uma mensagem, e por isso provoca uma influência nele. 
"Num grupo de trabalho ou numa empresa, quem produz um conteúdo decisivo de 
comunicação exerce liderança", afirma ele. Aqui nesse ponto, fica claro o conceito de que nem 
sempre a liderança é exercida por quem detém o cargo de líder. A liderança também é feita 
por quem comunica um conteúdo, por quem fornece uma informação.  



 
O que faremos hoje? - Um ponto vital para a construção da liderança e a capacidade de saber 
separar o joio do trigo. Isto é: qual é a prioridade, o que é mais importante? "Exercer liderança 
é ter uma influência decisiva sobre quais assuntos devem ser alvo da atenção da equipe, da 
empresa. Um dirigente que tem a agenda lotada e limita-se a responder compromissos não 
está exercendo a liderança. Para isso, ele precisa ter a capacidade de estabelecer prioridades, 
de elaborar a própria agenda", detalha Nuno. "Ponto muitíssimo importante numa época em 
que existe excesso de solicitações e, na maioria das vezes, não somos capazes de dar resposta 
a todas", continua ele.  
 
De acordo com o consultor, liderar pelas prioridades é conseguir ser decisivo sobre quais 
assuntos serão alvo da dedicação intelectual e emocional dos membros do grupo. E o consultor 
abre uma janela para a ética, prato do dia do mundo empresarial de hoje: "Como nossa 
capacidade de atenção é limitada e nosso tempo de vida também, essa determinação de 
prioridades deve ser exercida de maneira muito ética. Decidir o que os outros fazem com seu 
tempo de vida é um ato de grande responsabilidade. Por isso, aquele que exerce liderança não 
pode deixar de ter um cuidado especial com aquilo que propõe para seus companheiros de 
grupo".  
 
O que você vê? - Muitas vezes, não basta eleger prioridades, é preciso interpretá-las. Aqui, um 
ponto delicado: "A mesma realidade pode ser descrita de muitas maneiras diferentes, sem que 
nenhuma delas seja falsa. Determinar quais conceitos devem ser considerados tem uma 
influência enorme no rumo dos acontecimentos e nas ações das pessoas", explica Nuno. Nesse 
ponto, entra em cena um elemento importantíssimo: a personalidade de cada um. Como você 
vê a realidade? Como a descreve? Como você fala das ocorrências? Você vê um copo meio 
cheio ou meio vazio? Vê tristeza e depressão ou a antecâmara do entusiasmo? Vê imperfeição 
ou oportunidades de desenvolvimento? 
 
"Conseguir enxergar com clareza e objetividade é exercer liderança num sentido profundo. 
Num grupo de trabalho, ser capaz de passar uma leitura da realidade é exercer liderança. Essa 
leitura será profundamente determinante - principalmente para o futuro", afirma ele. Uma vez 
mais a questão ética: "Em nossas escolhas de conceitos para descrever a realidade, estamos 
sempre fazendo opções e rejeitando outras, e elas são cruciais para o que vai acontecer 
conosco e com os outros a nossa volta. Ou seja, uma vez mais, exercer mais liderança implica 
também ser mais responsável, ser mais "culpado" com o futuro", completa Nuno.  
 
Incoerente, eu? - As regras que você assume (seja no trabalho, seja na vida) funcionam como 
um norteador (e identificador) de sua comunicação. Em cada momento da comunicação com o 
outro, você estará dando recados sobre o que considera adequado. Segundo Nuno, para uma 
liderança efetiva, é necessário estabelecer regras. "Não é preciso publicar um guia de conduta 
ou aprovar um regulamento interno. Manifestar-se contra o ato de prepotência de um colega 
em relação a outro é afirmar uma convicção (uma regra). Ser seguido por outros nesse gesto 
é exercer liderança", explica.  
 
Que tipo de relacionamento é o seu? - Outro aspecto que está sempre presente no processo da 
comunicação é a natureza das relações. Quando interagimos com outros, propomos 
implicitamente que a relação com eles tenha certas qualidades. De acordo com o consultor, 
fazemos isso através do conteúdo e da forma daquilo que verbalizamos. Por exemplo, uma 
confissão íntima a um colega de trabalho pode ser uma proposta de estreitamento da relação; 
o tom ríspido (talvez uma repreensão) ou doce (aprovação) de nossa fala contém elementos 
que configuram o tipo de relação que propomos; elogiar alguém pode conter a mensagem de 
que se está em posição de julgar sua competência, ou seja, que se é, de certo modo, superior 
a ele etc.  
 
OK. Todos fazem isso o tempo todo. Mas o que vem a seguir é: os outros podem aceitar ou 
rejeitar sua proposta de relação (e também podem fazê-lo explícita ou implicitamente). Eis o 
diferencial. Liderar é ter a capacidade de propor configurações de relações e conseguir que 
essas propostas sejam aceitas pelos outros, diz ele. Quanto mais propostas aceitas, maior é a 
influência sobre o outro. Um indivíduo influente é mais ouvido, é atendido, é seguido. Uma vez 



mais, o consultor ressalta a importância da ética. "Uma proposta de relação que não seja justa 
e baseada em valores partilhados pode se tornar um abuso ilegítimo, mesmo que seja aceito 
pelos outros", completa.  
 
Sou exatamente isso! - Em toda comunicação, qualquer interação que você faça com o outro 
implicitamente você está dizendo quem você é. "Falamos constantemente de quem somos, 
sem precisar revelar expressamente. Os outros constroem uma imagem de nós, atribuem-nos 
uma identidade a partir do que comunicamos. O exercício da real liderança, a que se traduz 
em influência sobre o rumo dos acontecimentos, decorre, em parte, de assumirmos uma 
identidade genuína credível e confiável, aceita pelos outros como capaz de exercer influência 
positiva sobre o rumo dos acontecimentos. Por isso, muitas receitas para nos tornarmos 
"líderes num minuto" são um fracasso, porque pretendem que nos assumamos como alguém 
que realmente não somos. Pretendem que falseemos nossa identidade. Nesse sentido, a 
liderança é um exercício em que, mais do que aprender receitas, precisamos procurar nossa 
identidade de liderança", finaliza Nuno. 
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