


Mais de 50% dos nossos leitores disseram que são o tipo de líder que tem o coração de Madre Teresa, a mente de Albert 
Einstein, a vontade de Gandhi e o jeito filantrópico de Bi l l Gates. Mas será mesmo que um líder bom significa ser um 
pouco de tudo? Será que não é demais querer ser tudo ao mesmo tempo? 

Esses e outros questionamentos são a base para a nossa matéria deste mês. Queremos saber que tipo de líder você 
é e como age. "Será que Madre Teresa seria capaz de comandar a Microsoft com eficiência? Aposto que não seria mais 
eficiente do que Bi l l Gates. E Bi l l Gates poderia liderar um grupo voluntário em uma comunidade indiana sem a in
fluência do dinheiro? Acho que sim, mas não com a mesma eficácia de Madre Teresa ou do herói Mahatma Gandhi", 
revela o autor do livro 8 tipos de líderes que todo líder deveria conhecer, Del Pe. 

Ele é mentor em liderança, desempenho, gerenciamento e espiritualidade para organizações ao redor do mundo e foi 
o responsável por criar uma pesquisa focada em reconhecer os perfis de liderança. O objetivo é que cada um que esteja 
nessa área possa descobrir seu próprio perfil como pessoa para depois se desvendar como líder. 

Pontos fortes 
Determinados e velozes 
Assim como Fernando, há inúmeros líderes com esse pensamento. E, geral
mente, eles possuem uma força de vontade enorme. Não que os outros não 
tenham, mas essa é a característica marcante do primeiro perfil. "Entre todos 
os oito tipos de líderes, este possui costumes acelerados tanto no trânsito como 
nos prazos. Quando recebe uma incumbência, geralmente deseja cumpri-la 

agora mesmo ou o mais rápido possível. E, com muita frequência, as pessoas 
o seguem, mesmo ficando totalmente exaustas!", afirma Del Pe. 

Pioneiros e assumidores de riscos-
Fernando conta que uma vez, na empresa em que trabalha, todos es
tavam reunidos para discutirem a nova forma de apresentar o projeto 
para o cliente. Vendo que a situação não ia muito para frente, resolveu 



ter a iniciativa de enfrentar o desafio. "Não era nada fácil pegar aquela 
responsabilidade, ainda mais diante de um cliente potencial. Eu saí da 
reunião pensando bem e estruturei o novo projeto. Deu certo e o cliente 
adorou", lembra. 

"Os líderes iluminados do tipo 1 geralmente desbravam novas fronteiras na 
evolução do mundo. É por isso que são chamados de iniciados espirituais. Suas 
tarefas são mais desafiadoras, arriscadas e difíceis. Eles creem", conta Del Pe. 

O que eles mais detestam 
Perdas de poder, i n f l u ê n c i a e r e p u t a ç ã o c o m o grandes 
l í d e r e s 
Quem é do tipo 1 não suporta a ideia de perder o seu posto. "Eles preferem 
perder dinheiro e amizades a perder seu poder ou o respeito das pessoas", 
complementa o autor. Aobsessão é tão grande para galgar postos de poder 
e influência que qualquer pessoa que possa destruir isso pode se tornar 
um inimigo para esse tipo de líder. 

Pontos fortes 
Sensitivos ou intuitivos natos 
Francine Azevedo, assistente de recursos humanos em Curitiba, conta 
que se identifica muito com esse perfil. Para ela, quem quer ser líder 
precisa ter paz e harmonia. "Não dá para desarmar um conflito com 
um pensamento de egoísmo ou de controle. Tem que usar o senso e a 
sabedoria", reflete Del Pe. 

Para o autor, líderes com esse perfil são altamente despertos em 
espiritualidade e dotados de boas faculdades visionárias e psíquicas. 

A d e p t o s da verdade e da integridade 
Francine conta que é uma pessoa coerente e dificilmente sabe mentir 
ou contar uma história para amenizar ou tentar conseguir algo em 
troca. E é exatamente o que o autor conta a respeito do líder tipo 2: 
"Os piores inimigos desse tipo são as pessoas arrogantes, injustas e 
mentirosas. Eles são capazes de sentir você através da consciência 
ou do coração". 

O que eles mais detestam 
Serem obrigados a acelerar o passo e a cumprir prazos 
Ao mesmo tempo em que líderes desse perfil são amorosos, sábios e per
severantes, eles também são pessoas que precisam de um empurrãozinho, 
pois adoram manter sua própria velocidade e geralmente são forçados a 
cumprirem os prazos. 

Atraso em seus projetos ou planos 
Líder com esse perfil odeia pessoas lentas e despreza a franqueza. 

Maiores fontes de prazer e realização 
Vencer qualquer jogo ou evento 
Parecequestãode honra ganharqualquerdisputa. Eles adoram entrarna competição 
para serem declarados campeões. "Eles apreciam as pessoas que reconhecem 
suas realizações publicamente, em especial as missões realizadas com êxito. Esse 
reconhecimento público é seu troféu, sua medalha e sua premiação", diz. 

Ter um grande n ú m e r o de seguidores e ser respeitado 
pelos outros 
Para o líder tipo 1, não adianta ter apenas um bom cargo, é fundamental que 
este tipo de lídertenha váriosfãs. "Para eles, o tamanho e a força mensurável de 
sua posição de poder é uma parcela muito relevante de sua realização. Essa é a 
razão pela qual o processo de conquista jamais termina para eles", lembra. 

E s c u r i d ã o , desconhecidos e dor 
Del Pe revela que esses líderes são os que mais tiveram medo do 
escuro e do desconhecido durante a infância: "Eles não apreciam as 
dificuldades extremas. Possuem baixa tolerância à dor, seja física, 
emocional ou mental". 

Maiores fontes de prazer e realização 
Serem l í d e r e s protetores, patrocinadores de uma entidade 
de caridade ou o r g a n i z a ç ã o sem fins lucrativos que auxilie 
a p o p u l a ç ã o 
"Eu sei que, às vezes, isso pode ser ruim, mas está no DNA ser as
sim: querer proteger, entender, conversar, ajudar. Não adianta, sou 
assim", afirma Francine. Ela, que está no cargo há um ano, lembra 
que inúmeras vezes evitou diversas demissões por ter esse tipo de 
pensamento. Del Pe define que esse tipo de líder é aquele que quer 
ser a galinha que alimenta os pintinhos e ampara-os debaixo de suas 
asas em sinal de proteção. 

Ter seu amor r e t r i b u í d o e a b r a ç a r muito! 
Sim, ainda existem muitos líderes dentro de ambientes corporativos que 
valorizam o afeto (é difícil, mas existe). Uma das maiores inspirações desse 
perfil é trabalhar em algo por que tenha que se sacrificar para receber o 
amor e a admiração de seus seguidores. "Preferem abraçar a apertar as 
mãos", diz Del Pe. 



Pontos fortes 
Intelecto e criativo com praticidade 
Sávio Rodrigues, dono de uma empresa que fabrica cartuchos, no Rio de 
Janeiro, conta que qualquer um pode ser lídere empreendedor ao mesmo 
tempo: "Você pode ter vários liderados pelo simples fato de criar coisas 
e ser diferente. Pessoas gostam de exemplos para seguir e eu gosto de 
ajudar meus liderados". 

Del Pe diz que líderes do tipo 3 geralmente são empresários ou execu
tivos. "Eles geram novas ideias, apreciam o aspecto inicial dos negócios e 
sustentam a visão da empresa, ao passo que os executivos se concentram 
na execução dos planos e gerenciam as estratégias em empreendimentos 
comerciais mais estabilizados", diz. 

S ã o l í d e r e s mais estimados 
Devido à elegância, à inteligência, às grandes técnicas de comunicação, 
ao gosto refinado e ao poder de influência, é um dos tipos de líderes mais 
estimados. Os liderados sentem-se atraídos pelas conquistas que podem ter 
ao lado desse tipo de líder. 

0 autor alega que são os líderes mais invejados e constantemente são 
designados como materialistas demais. 

Pontos fracos 
M a n d õ e s , muito controladores e 
extremamente competit ivos 
Del Pe diz que pessoas desse perfil adoram controlar as informações, as 
situações e as negociações: "Eu os chamo, às vezes, de executivos impul
sivos e hiperativos. Muitos deles utilizam as tecnologias de comunicação 

mais modernas e sofisticadas para controlar as situações - em qualquer 
hora ou lugar", alerta. 

Grande adaptabil idade e flexibilidade em 
p r e j u í z o da verdade 
Elessão tãoacostumadosaserem diplomatas para satisfazerosclientesquefazem 
detudo parafecharem contratoseseadaptam a qualquersituaçãoque gere negócios 
da forma mais fácil e grandiosa. E, em disparado, são os líderes que mais adoram 
fazer reuniões. "A atitude se torna mais um ponto fraco do que forte quando se 
transforma em um empate excessivo de tempo", acrescenta Del Pe. 

Perder seus i m p é r i o s financeiros ou suas c o r p o r a ç õ e s 
Quer ver um líder do tipo 3 com raiva ou totalmente perdido? Basta dizer 
a ele que perdeu um negócio ou que sua técnica "empreendedora" não 
deu certo. Del Pe diz que muitos dos líderes odeiam perder negócios da 
própria empresa, e que até preferem perder um relacionamento pessoal 
ou até mesmo a esposa, em vez de seu império financeiro. 

Maiores fontes de prazer e realização 
Quanto mais dinheiro, mais prazer e sucesso 
Todo e qualquer empresário desse nível sabe que o seu maior prazer é ter 
mais, conquistar muito mais, mas eles possuem um lado muito bom: apro
veitar essas qualidades para ajudar comunidades. Usam do seu poder para 
causas filantrópicas. "Por esse motivo, muitos empresários prósperos estão 
fundando ou dando uma consultoria para organizações sem fins lucrativos 
e não governamentais - para compartilhar o fruto da prosperidade com a 
comunidade e com o mundo", diz Del Pe. 



Pontos fortes 
São altamente criativos 
Desde criança já demonstram criatividade. Foram crianças que não precisaram 
de papel para desenhar, qualquer espaço era uma ótima oportunidade defazer 
isso: desenhar nas paredes, nos próprios rostos e assim por diante. Sabem 
como atrair a publicidade e se tornar celebridades de uma forma natural. 

Branding emocional e carisma 
Se alguém pode ficar responsável por atender as necessidades e os desejos 
emocionais dos clientes, essa pessoa tem todo o perfil de líder tipo 4. Eles 
são fundamentais para estimular o lado emocional de qualquer pessoa, 
até mesmo o lado publicitário da equipe. 

Pontos fracos 
Distraídos, com falta de concentração 
mental e objetividade 
Ao mesmo tempo em que eles têm bastante criatividade, a falta de objetivos 
é muito grande. Ser ou ter um líder com o perfil 4 exige ter uma cobrança 
maior, senão eles começam a fazer tudo ao mesmo tempo. 

Sensação de conflito, obsessão pelo drama e absorção 
excessiva de crises 
São totalmente sensíveis e reativos a situações e agem como esponjas para 

Pontos fortes 
Poder de conhecimento e i n f o r m a ç õ e s factuais 
Esse é o tipo de líder que tem como lema saber é poder. "Costuma considerar 
outras informações além dos seus próprios dados para ser especulativo e 
não realista se não conseguir provar sua teoria com exemplos de informática 
ou experimentos científicos", complementa Del Pe. 

Muito s ó l i d o s , objetivos e p r á t i c o s 
Para esses líderes, sempre deve existir um objetivo - e o mais interessante 
é que eles adoram aplicar suas ideias em tendências populares, como a 
World Wide Web. São inventores e inventivos. 

O que eles mais detestam 
Serem chamados de burros em p ú b l i c o 
Querver um líderdotipo 5zangado? Experimente dizera ele quea inteligência 
não é seu ponto forte e você verá um leão solto em sua frente. "A mente 

sentimentos negativos e problemas de seus amigos e familiares. Também são 
imprevisíveis e indecisos. Quando acham que querem uma coisa, mudam de 
opinião tão facilmente que nem parecem que aquele outro "desejo" existiu. 

A falta de organização é algo também predominante nos líderes desse 
perfil. Além disso, são cultuados como tolerantes com a beleza física, a 
imagem e o glamour. "Eles tendem a aceitar riscos buscando o prazer, 
contrariamente aos homens de negócios do tipo 3, que correm grandes 
riscos em nome do dinheiro", compara Del Pe. 

Maiores fontes de prazer e realização 
Aplauso, a c l a m a ç ã o p ú b l i c a e m i l h õ e s d e f ã s 
O que você acha que mais agrada à cantora Madonna? Talvez não seja 
tanto o dinheiro, mas a sensação de grandeza e poder emocional quando 
a sua plateia a aplaude. "Enquanto são estrelas ou estão no auge da fama, 
com muito dinheiro, muitas pessoas desse tipo são absolutamente felizes 
e totalmente realizadas. No entanto, retire essa condição e muitas delas 
sentem um vazio e a perda da razão de viver", declara Del Pe. 

Filantropia e trabalho de caridade 
É incrível, mas ao mesmo tempo em que os líderes desse gênero buscam 
sempre um brilho a mais na sua estrela, os corações são tão grandes quanto 
essa vontade. Eles adoram fazer trabalhos voluntários ou doar um pouco 
do seu dinheiro para quem precisa. 

sólida é a maiorferramenta e propriedade do tipo 5. Pode-se até tirar-lhe o 
marido ou a mulher, mas não seu intelecto! Sua mente é seu verdadeiro lar 
e área de recreação", segundo Del Pe. 

Trabalhar com gente irracional, p r e g u i ç o s a e pouco inte
ligente 
Não vá achando que pessoas do tipo 5 gostam de liderados "lentos". Elas 
podem aturá-los por um tempo, mas logo vão pedirsua substituição. Líderes 
com esse perfil não admitem pessoas preguiçosas ou pouco inteligentes, e 
muitas vezes eles preferem ficar sozinhos a terem alguém assim por perto. 

Maiores fontes de prazer e realização 
Novas descobertas e i n v e n ç õ e s c i e n t í f i c a s 
Ver um líder do tipo 5 muito feliz é apostar para saber se ele não descobriu 
algo ou inventou mais uma "maluquice". Esses líderes são pessoas que amam 
se aventurar na criação de novas fórmulas, de novos projetos e produtos. 

onhece alguém que tem o perfil de cientista? Aquele que gosta de inventar 
coisas e aproveita seu lado tecnológico para fazer criações "extraordi
nárias"? Pois é, é sobre ele que vamos falar agora. O líder do tipo 5 é o 

cara que gosta de trabalhos brilhantes, como Bi l l Gates ou Steve Jobs. 



sses líderes são os gurus da empresa. "Quando você é o ídolo deles, são 
capazes de arriscar a vida por você, mas, se é adversário, podem até 
explodir uma bomba para matá-lo", confirma Del Pe. São idealistas, 

leais e devotados. E são os únicos que têm duas qualidades primordiais de 
liderança: humildade e fé. 

Pontos fortes 
Fidelidade e sinceridade 
Pessoas com o perfil 6 são extremamente leais a você. "São os amantes, 
cônjuges, amigos esubordinados maissincerosefiéis", acrescenta Del 
Pe. Eles seguem fielmente o "até que a morte nos separe". 

O que eles mais detestam 
A morte de seu l íder, ideologia ou linhagem 
Se para alguns líderes o fato de perder dinheiro ou o poder são coisas 
frustrantes, para os líderes do tipo 6, o que mais os deixa tristes é 
perder seu líder máximo, seu Deus, seu "astro" ou até mesmo seu 
chefe. Del Pe conta que existe uma piada assim: "Se o chefe mandar 
o devoto saltar do alto de um edifício, o adepto diz: 'Mas de que 
andar, chefe?'". 

Maiores fontes de prazer e realização 
Aumentar o n ú m e r o de seus seguidores e 
grupo - em m i l h õ e s 
Eles costumam competir com outros líderes desse mesmo tipo, mas em 
relação ao número de seguidores. Boa parte deles sente-se à vontade 
e realizada quando tem milhões de seguidores e devotos. "0 que 
você acha da vitória de George W. Bush sobre John Kerry nas eleições 
presidenciais dos Estados Unidos, em 2004? A razão para isso foi que 
o presidente Bush empregou táticas de personalidade e tópicos de 
campanha tipo 6, como a guerra no Iraque, preservando valores, ao 
passo que o senador Kerry usou a filosofia do tipo 3 e a estratégia do 
tipo 2, voltada para a consciência, o que não tem muito a ver com as 
multidões americanas do tipo 6, especialmente os eleitores dos estados 
cristãos", declara Del Pe. 

onhece aquele líder certinho que aprecia limpeza, ordem, pontualidade 
e simetria? Pois é, estamos falando sobre ele. O tipo 7 adora sistema e 
formas, saber que o seu melhor conceito é ligado às coisas velhas, ao 

sistema, ao operacional. 

Ponto forte 
Paixão pela ordem e estrutura 
São l í d e r e s mais lentos para agir, mas, independentemente 
disso, o resultado apresentado é melhor. Eles são extremamente 
cautelosos e cuidadosos com os detalhes. "Eles certificam-se de 

que tudo está perfeito e feito de maneira adequada. São meticu
losos, especialmente quando se trata de estruturas e instituições 
físicas", conta Del Pe. 



por exemplo: por mais que você identifique-se com o 
tipo 2, é melhor entender quais são os pontos fortes e 
fracos do tipo 7. Assim, quando você enfrentar alguma 
situação parecida, já sabe como resolver. 

Para Del Pe, quão mais forte e poderoso você acha 
que fica um líder que possui mais de três perfis? "É 
uma liga de lideranças, semelhantes a um composto 
metálico. Eles podem suportar as cargas maiores de 
responsabilidade, como líderes dos líderes, porque têm 
maior arsenal de pontos fortes, experiência e perspec
tivas aos quais recorrer", revela o autor. 

O exercício que você precisa fazer a partir de agora 
é tentar se identificar com o maior número possível de 
tipos de liderança. Não é nada esquizofrênico, e sim 
ficar atento à realidade do mundo corporativo, por 
exemplo: B i l l Gates, fundador da Microsoft e da Fun
dação B i l l e Melinda Gates. Ele possui os tipos 5,3,7,1,2 
e 6. Especialização técnica com os produtos e serviços 
(tipo 5), espírito empreendedor de crescimento e glo
balização de negócios (tipo 3), líder na sistematização 
de seu ramo de negócios (tipo 7), vontade e maneira 
de permanecer à frente da concorrência (tipo 1) e ele 
começou a liderar e a financiar projetos que apoiam a 
educação e a saúde em massa (tipo 2 e 6). 

E agora, qual é o seu tipo de l iderança? Já sabe 
reforçar seus pontos fortes e eliminar os fracos? É im
portante que você descubra isso para poder saber o que 
fazer na hora certa. Af ina l de contas, hoje, a exigência 
é que você seja mais do que pensa que é. 

Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, Curitiba, ano 7, n. 79, p. 30-36, jun. 2011. 




