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Equipes capazes não surgem da noite para o dia. São 
construídas aos poucos.O sucesso de um grupo de profis-
sionais não depende tanto dos próprios, mas principal-
mente daquele que está no comando. O líder precisa mos-
trar apreço e respeito aos seus subordinados e, sobretudo, 
ser o exemplo para a corporação. 

Quando pessoas são incentivadas a agir - e não simples-
mente recebem ordens - seja no comércio, na indústria ou 
mesmo numa instituição de ensino, a produção é poten-
cializada e os funcionários têm melhor desempenho. Tor-
nam-se preparados para grandes desafios. 

Todo líder carrega na bagagem uma história de vida, 
com vitórias e derrotas. Por isso, deve manter tudo muito 
vivo na memória e, se possível, registrado em anotações, 
fotos e vídeos, por exemplo. Mas não basta registrar as vi-
tórias. É importante recordar e reconhecer decisões 
equivocadas. 

Esse acervo histórico de vida deve então ser parte inte-
grante no diálogo com os colaboradores. E esses necessi-
tam ter livre acesso ao acervo vivo, que é o próprio líder, a 
qualquer hora do dia. 

Reunir a equipe periodicamente é essencial para a troca 
de experiências e para acompanhar o andamento dos afa-
zeres de cada um dos integrantes do grupo. E o líder precisa 
ainda cobrar dos seus subordinados a transmissão dessas 
experiências às suas bases. 

Ouvir também é fundamental. O ser humano tem dois 
ouvidos e uma única boca. Isso dito soa engraçado. Mas é 
muito sério. Escutar, demonstrando real interesse, faz toda 
a diferença. Outro ponto importante é não ter uma agenda 
misteriosa. O líder sempre diz onde está e como pode ser 
encontrado. 

Como parágrafo único, merece destaque a importância 
de se dar crédito às pessoas. E isso não é fácil. Saber delegar, 
com confiança, é o segredo do sucesso corporativo. E co-
meça no confiar em si próprio. 

Mas tudo mencionado acima de nada vai adiantar se o 
líder não for o maior exemplo no próprio trabalho. É funda-
mental arregaçar as mangas e também executar. Nada se 
alcança sem comprometimento. Por meio de suas ações e 
postura, ele motiva a todos a trabalhar mais e melhor. E 
acaba por formar as grandes lideranças do futuro. 
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