
Oprimeiro passo para um líder é o autoconhecimento. A sincronia da sua 

visão de mundo, os valores, a consciência dos seus pontos fortes e fra-

cos. A partir desse virtuoso começo, a descoberta da perfeição irá se 

afastar rapidamente do seu ego. Com este primeiro movimento, o líder não ape-

nas terá a humildade de compor e de respeitar a formação de suas equipes, como 

também terá a sabedoria de não esperar perfeição dos seres humanos sob sua li-

derança. 

Um líder perfeito, se perfeito pudesse ser, terminaria por enterrar o potencial 

de desenvolvimento e de criação de novos líderes, apesar de toda a sua ótima boa 

intenção. Algo muito parecido com o que ocorre com a ilusão dos pais perfeitos, 

que terminam por serem terríveis para os filhos ao longo do tempo. E se falarmos 

da perfeição da alma, um dos últimos perfeitos a habitar o planeta terra terminou 

na cruz, há pouco mais de dois mil anos. 

A busca dessa perfeição na liderança passa pela constatação etológica, em que o 

neurologista, psiquiatra e psicanalista, Boris Cyrulnik, com suas pesquisas e análi-

ses, nos faz pensar que a melhor formação humana é oferecida através da diversi-

dade de visões, estilos e de multi-líderes, que um ser humano possa ter ao longo de 

sua trajetória e carreira. Dessa forma, expor seus j ide rados a complexidade 

humana, uma legítima colcha de retalhos de tomadas de decisão, forja profissio-

nais que conseguem costurar e cerzir os tecidos de distintos e conflitantes con-

vívios. 

O amor pela equipe é ainda uma das fontes mais fortes da liderança, pois o ser 

amado costuma ser o reflexo do olhai- daquele que sabe amar. Estes fragmentos de 

alma fazem mais pela liderança do que toneladas de conteúdos embut idos e 

embarcados em modas e programas vendidos globalmente. Líderes imperfeitos, 

porém conscientes, ficam quase perfeitos. 
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