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Liderança é, sem dúvida, um dos temas mais discutidos e abordados no mundo contemporâneo 
quando o assunto é gestão dos negócios e busca pelos melhores resultados.  
 
Ao contrário do que se via até meados dos anos 60 ou 70 principalmente, hoje em dia, empresas 
que estão comprometidas em alcançar o sucesso têm na liderança mais do que uma habilidade de 
influenciar os outros e atingir um objetivo comum. Entendem seu papel estratégico e, 
principalmente, que há um processo de desenvolvimento de novos líderes que se faz cada vez 
mais indispensável e decisivo para o futuro do empreendimento. 
 
Houve um tempo em que o grande diferencial de uma empresa diante de seus concorrentes 
estava diretamente associado à qualidade e à quantidade de inovações tecnológicas que ela era 
capaz de agregar a seu negócio. Com a globalização, entretanto, esse tipo de conhecimento ficou 
quase que “comoditizado”, amplamente ao alcance de todos. Isso fez com que as empresas se 
tornassem muito parecidas no campo da inovação e da tecnologia e, como conseqüência, reduziu 
drasticamente as diferenças que faziam desta uma organização muito mais competitiva do que a 
outra.  
 
Foi a partir daí que se intensificaram os estudos acerca de qual seria o elemento capaz de gerar 
real vantagem competitiva para uma organização. As conclusões foram unânimes: este valor vem 
do capital humano. E, mais do que isso: não basta ter um líder executivo capaz de enxergar essas 
necessidades e ser perfeitamente apto para gerir o negócio com ampla visão de negócios e 
orientado para o sucesso. Percebeu-se que tão fundamental quanto isso é liderar no longo prazo e 
preparar executivos atuais de nível sênior e pleno para assumirem altos postos no futuro. Até 
porque desenvolver os outros é talvez uma das maiores qualidades de um grande líder. E também 
porque, se isso não for feito, todo um trabalho, por mais perfeito que seja hoje, será perdido. 
 
Estudos e, em especial, a experiência têm mostrado que há uma série de mitos que cercam o 
tema liderança. O principal deles é de que um bom líder necessariamente é aquele que já nasce 
pronto. Ledo engano. Um executivo com alta capacidade de liderar tem um padrão de qualidades 
que podem ser natas, tais como integridade, determinação, entusiasmo, equilíbrio, paciência, foco 
e senso de justiça. No entanto, isso não é tudo. Há um saudável e frutuoso campo que ainda pode 
— e deve — ser arado, desenvolvido. Tão importante quanto saber atrair um talento, é saber 
desenvolvê-lo e retê-lo na companhia. 
 
Mas, vocês podem me perguntar: o que exatamente significa desenvolver e treinar um líder? 
 
Quando, enquanto líderes, pensamos sobre como exercer um grande impacto cultural na 
organização, devemos entender que essa é uma iniciativa que deve partir do topo. Nesse sentido, 
conceitos como flexibilidade, humanização e principalmente uma liderança emocional — que antes 
eram tidos como fraquezas — hoje fazem toda a diferença! Os conceitos mudaram e o que vale é 
que um líder completo é o que tem, inclusive, a capacidade e nenhum medo de se emocionar. 
 
Na prática, é importante identificar aqueles que se apresentam como talentos potenciais e 
direcionar a eles um olhar diferenciado, com o objetivo de explorar e intensificar essas 
potencialidades. Fóruns, reuniões de discussões sobre idéias e processos e também programas 
especiais de mentoring (desenvolvimento profissional acompanhado) são algumas das atividades 
em que esses key talents devem ser envolvidos para que eles possam entrar no contexto da 
empresa, trabalhar em seus grupos individuais de onde eles vêm, e serem desenvolvidos em nível 
pessoal.  
 
 



Em linhas gerais, desenvolver alguém implica necessariamente em ensinar pelo exemplo. De nada 
adianta o líder proferir a seu time que essa ou aquela máxima devem ser adotadas se ele próprio 
não adota isso em sua própria atuação. É preciso olhar para trás e avaliar: estou, enquanto líder, 
sendo capaz de energizar as pessoas e despertar admiração? 
 
Um das mensagens-chave que não deve deixar de ser passada nesse processo de 
desenvolvimento é a de que ser líder não pressupõe manter uma postura sisuda, distante, 
arrogante. Pode-se (e deve-se) liderar também com o coração, sem o receio de que isso vá 
impactar negativamente no nível de respeito de seu time para com você.  
Verdade é que a experiência em liderança se adquire na prática, no dia-a-dia de atuação junto a 
pares e também subordinados. É com eles que aprendemos de fato o que é liderar, para que 
liderar e como desenvolver com maestria a arte de liderar — algo que requer vontade, paciência, 
integridade, dedicação e muita energia. 
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