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“A liderança potente é uma questão de estar consciente do que está acontecendo no grupo e 
agir apropriadamente. Ações específicas são menos importantes do que a clareza e a 
consciência do líder. É por essa razão que não existem exercícios ou fórmulas que garantam 
uma liderança bem-sucedida.” (Lao Tzu) 
 
Liderança é um assunto que está sempre em pauta. Lao Tzu, por exemplo, e sua obra “A arte 
da guerra”, escrita há mais de 2.500 anos, são referências quando se discute o assunto. 
Entretanto, quando se trata da liderança no contexto organizacional, devemos considerar 
outras definições e classificações acerca deste conceito. 
 
Liderar significa ser capaz de harmonizar as necessidades dos indivíduos com as exigências e 
necessidades da organização. Além disso, um líder deve saber gerenciar a si próprio, conhecer 
seus pontos fortes e colocá-los em benefício dos outros.  
 
E existe um modelo ideal de liderança? Posso afirmar que existem variados modelos de 
liderança, contudo, não apontaria um estilo melhor ou pior, há apenas diferenças entre eles, e 
essas diferenças dizem respeito às necessidades do momento e à posição que o líder deve 
adotar, à cultura da empresa e a outros inúmeros fatores. 
 
Após uma experiência de oito anos nos Estados Unidos, pude perceber como funciona o 
sistema de gestão americano. Lá, o pacote de salário e benefícios é muito valorizado pelo 
profissional, e o gestor se sente altamente realizado quando se certifica de que, durante sua 
liderança, os funcionários obtiveram um bom desenvolvimento. 
 
Nos Estados Unidos, o funcionário se sente à vontade para discutir, dialogar com seu superior. 
O líder é percebido como parceiro e professor e, dessa forma, o colaborador ganha mais 
autonomia, independência e enxerga no seu trabalho uma oportunidade de aumentar seu 
potencial.  
 
Já no Brasil, o modelo de gestão está atravessando um período de mudanças, a 
competitividade globalizada vem mudando o foco da gestão de pessoas nas empresas, que 
estão se adaptando aos novos tempos. Entre essas mudanças, podemos citar o aumento da 
parceria com outras áreas da empresa, descentralização das atividades, transição para uma 
estrutura multifuncional, participação em organizações matriciais e, também, melhorias na 
comunicação com empregados, informatização e prática de avaliação interna. 
 
A diferença nos estilos de liderança e no sistema de gestão entre os dois países não 
compromete, no entanto, o avanço que ambos têm realizado nos últimos anos. O mais 
importante é que cada gestor compreenda que precisa se adaptar à realidade da empresa em 
que esta atua, e isso envolve todo o contexto social, político e econômico não só da própria 
organização, como também do país em que ela está sediada. 
 
Todo profissional precisa saber identificar e compreender muito bem o modelo de gestão com 
o qual trabalha, pois só dessa forma ele vai conseguir com que seu desempenho e suas idéias 
sejam valorizados. 
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