
Por Acácio Queiróz * boa liderança é uma capacidade reservada a 

poucos profissionais. Muitos gestores possuem 

competência técnica em suas áreas de atuação, mas não 

são dotados das qualidades necessárias para comandar 

equipes. O verdadeiro líder precisa ter muita inteligên

cia emocional e conhecimento das exigências do tra

balho coletivo para conduzir seus subordinados até os 

resultados almejados. 

Equilíbrio emocional é fundamental para o enfrenta-

mento dos problemas de uma empresa. As emoções pro

vocadas por situações inesperadas dificultam, muitas ve

zes, o raciocínio lógico e a reflexão serena sobre a melhor 

decisão a tomar. Os líderes que conseguem controlar 

essas emoções lidam com mais facilidade com o estres

se natural do trabalho. Como atingir esse objetivo? Não 

é uma tarefa fácil, do contrário não haveria tantos livros 

sobre meditação e relaxamento. Mas levam vantagens os 

que desfrutam de boas relações familiares e mantêm um 

equilíbrio entre trabalho e vida privada. 

Além das qualidades emocionais, um gestor precisa en

tender as particularidades da liderança no mundo con-
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temporâneo. O diálogo dentro das empresas se mostra 

cada vez mais importante. Os chefes encastelados em 

seus bunkers serão, em breve, personagens do pas

sado. Os profissionais, especialmente os mais jovens, 

querem hoje ser ouvidos e respeitados. Ao se mostrar 

aberto e acessível, um líder conquista a confiança de 

seus subordinados e consegue motivá-los a trabalhar 

por um objetivo comum. 

Para formar uma equipe eficiente, é preciso apostar em 

profissionais que gostem de trabalhar em grupo. Não há 

motivo para colocar a ficha em talentos desagregadores, 

por mais brilhantes que sejam. O esporte é sempre uma 

boa fonte de inspiração quando se fala em liderança. 

Em 2008, quando Pep Guardiola assumiu o comando 

do Barcelona, time de tradição que enfrentava à época 

uma série de problemas, decidiu dispensar os jogadores 

individualistas e anunciou que trabalharia apenas com 

atletas dotados de espírito de equipe. Entre outros, foram 

vendidos jogadores de várias nacionalidades, inclusive 

brasileiros que lá estavam. Quatro anos e muitos títulos 

depois, o time catalão é temido mundialmente por seu 

jogo envolvente de toques de bola. Uma máquina quase 

imbatível de eficiência coletiva. Uma receita que inclui 

muito trabalho, treinos incessantes e enfrentamento sin

cero das deficiências, até que sejam sanadas. Elementos 

fundamentais para o sucesso de uma organização. 

Um líder na atualidade precisa saber trabalhar com a 

diversidade. Essa qualidade é fundamental hoje em dia, 

quando quatro gerações diferentes convivem dentro 

das empresas. Os integrantes da geração mais tradicio

nal (nascida antes de 1945) cresceram em meio a guer

ras e passaram, em sua maioria, por poucas empresas. 

Os baby boomers (nascidos após a 2a Guerra Mundial) 

têm, entre seus traços marcantes, uma propensão ao 

consenso e preocupações sociais. A Geração X (1964 

a 1980) busca o equilíbrio entre vida profissional e 

pessoal. A eles se juntam agora os profissionais que 

cresceram conectados à internet e que se deleitam em 

fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Chamados de 

Geração Y (nascidos a partir de 1980), são inquietos, 

têm uma autoconfiança exagerada e exibem pouco 

apreço pelas normas tradicionais das organizações. 

O verdadeiro líder é o que entende as particularidades 

de cada um de seus colaboradores, estabelece um cli

ma de diálogo e colaboração entre todos e consegue 

fazer com que, juntos, atinjam os objetivos estabeleci

dos pela organização. 

* Acácio Queiróz, presidente da Chubb Seguros 
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Text Box
Fonte: Revista Empresarial, São Paulo, ano 7, n. 7, p. 104-105, 2012. 




