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O mundo necessita urgentemente de novas lideranças que tenham um outro objetivo que não 
o confronto e a competitividade a qualquer preço. Napoleão Bonaparte, o grande general 
francês, que se tornou depois imperador, costumava dizer que o verdadeiro líder é aquele 
capaz de incutir em um povo o sentimento de esperança no futuro.  
 
Esse conceito foi colocado em prática durante um certo período, por vários governantes do 
mundo e até por muitos dirigentes de companhias e organizações. Atualmente, no entanto, 
percebe-se que, de alguma forma, isso se perdeu. Basta um breve olhar sobre os detentores 
do poder da atualidade para se averiguar que o discurso não condiz com o que apregoaram 
antes de atingir as posições almejadas e suas prioridades se limitam a manter o status quo.  
 
Os noticiários retratam todos os dias o aumento desordenado da violência no mundo, o que 
torna essas informações tão corriqueiras que já não chocam mais e apenas provocam no 
público grande tédio e enfado.  
 
Para os mais sensíveis e conscientes, no entanto, imagens de total desrespeito com a vida 
contribuem para enfraquecer a fé na espécie humana e diminuem a esperança em um futuro 
melhor. A mensagem subliminar transmitida nessas notícias convida a população a aderir a 
essa onda de selvageria, seja no lar, no trabalho e no convívio com seus semelhantes.  
 
É nesse sentido que a falta de líderes se torna mais presente. São esses indivíduos que 
supostamente deveriam conduzir a sociedade para um outro caminho que não o da violência.  
 
Disse um poeta, certa vez, que quando o mar está calmo, qualquer um pode segurar o leme. 
Mas quando ocorre uma tormenta, apenas um capitão experiente e determinado consegue 
comandar seus marinheiros com mão forte e conduzir o navio para um porto seguro.  
 
O mundo precisa de líderes com esse mesmo espírito para enfrentar os enormes desafios que 
se avolumam nos cenários político, econômico e corporativo. Mais do que nunca a sociedade 
necessita de comandantes destemidos e capazes de enfrentar as tempestades com serenidade 
e sabedoria.  
 
Pessoas que saibam reconhecer a grandeza que há no espírito humano e que sejam fortes o 
suficiente para estimular ações de cooperação e conciliação, inclusive, e principalmente, em 
meio ao caos.  
 
A época exige que as boas qualidades sejam colocadas em evidência, e isso apenas é possível 
por meio de líderes que inspiram confiança e tenham como alvo alcançar a melhoria das 
condições de vida de seus concidadãos.  
 
Quando tratamos as pessoas com dignidade e respeito, elas nos surpreendem e mostram sua 
capacidade de superar obstáculos e limitações.  
 
Precisamos de líderes com tal consciência e que consigam despertar nos indivíduos um grau 
elevado de confiança. E isso se aplica tanto aos pequenos agrupamentos humanos, como 
clubes de lazer ou esportivos e associações de bairro, como também em empresas de todos os 
portes, e principalmente no governo de cidades, estados e países, independentemente de seu 
tamanho ou população.  
 
Como membros da sociedade humana, todos ansiamos em participar de algo maior que seja 
compartilhado e não fique restrito a uma minoria. O senso de comunidade que já tivemos 
acabou se perdendo ao longo do tempo com a redução do comportamento ético e moral de 
muitos líderes que puseram de lado o bem comum e a solidariedade, visando apenas satisfazer 
a seus objetivos pessoais.  
 



Hoje, mais do que nunca, é preciso que os governantes voltem a servir de exemplo, por meio 
de atitudes inquestionavelmente éticas.  
 
O líder ideal deve ter ainda outra importante qualidade: a de saber ouvir os que têm opiniões 
contrárias às suas e analisar essas idéias sem preconceito.  
 
Com essa postura ele ou ela conseguirá conquistar o respeito das pessoas, permitindo, em 
contrapartida, que esses cidadãos descubram em si próprios qualidades que nem sabiam que 
tinham. Quanto mais o grupo compartilha das decisões, mais se sente motivado a colaborar 
para implementá-las.  
 
Só assim será possível construir uma sociedade onde justiça e consideração ao próximo sejam 
um fato natural e consolidado.  
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