
Liderar é saber explorar o potencial da própria equipe 
 
Uma chefia eficiente e harmônica é a chave para crescer na empresa 
 
Saber liderar uma equipe não é simplesmente dar ordens ou exigir o cumprimento de metas. 
O bom líder, garantem especialistas, é aquele que sabe aproveitar ao máximo o potencial de 
seu grupo sem ser um tirano, já que o sucesso da empresa depende do empenho e da 
determinação da equipe e da visão do empreendedor. 
 
Para Cláudio Acyr, fundador da construtora e incorporadora Pinheiro Pereira, o líder é aquele 
que tem o espírito de empreendedorismo. 
 
Não precisa necessariamente criar o seu próprio negócio, mas estar antenado com as 
novidades do mercado e direcionar seus funcionários a buscar soluções inteligentes e criativas 
afirma. 
 
Já Jaime Vilaseca, fundador da Vilaseca Assessoria de Arte acredita que a liderança é uma 
forma de impor a autoridade de forma harmônica. 
 
Para que essas divergências possam ser minimizadas é fundamental conhecer as pessoas que 
trabalham com você e entender as suas necessidades e pontos fortes, a fim de ajudá-las com 
eficácia no que for preciso  garante o empresário Idade Embora muitos líderes acreditem que a 
idade seja importante para poder comandar, nem sempre isto é um fator primordial. 
 
Quando falamos em liderança é o fato de lideramos pessoas com faixas etárias muito próximas 
às nossas, o que traz proximidade e ajuda o funcionário a se projetar com mais facilidade – diz 
Andréa Vivas, sócia da agência de publicidade Bloom Design. 
 
Na avaliação do advogado Alexandre Moraes e Souza, fundador do escritório de advocacia 
Moraes & Souza, a liderança se conquista dia após dia. “Percebi que liderança é algo que 
adquirimos com o tempo e depende de cada equipe. 
 
No entanto, o mais importante é ter segurança, calma e respeitar os outros”, finaliza. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 28 mar. 2010, Economia, p. E8. 
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