
Liderar é conduzir sem ter vaidade  
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A essência da liderança está em acreditar em toda a equipe. 
 
Observamos nos dias atuais uma crescente valorização da “liderança”, dentro e fora do mercado 
de trabalho e do universo corporativo. Mas o que viria ser essa característica? Liderança seria um 
talento natural ou uma habilidade passível de aprendizado e treino? 
 
Podemos definir liderança como um conjunto de capacidades: de assumir responsabilidades; de 
delegar com equidade e eficiência; de conduzir com correção e propriedade, respeitando 
diferenças individuais; de responder pelos resultados coletivos, conservando sempre a coesão e a 
motivação de todos os seus pares (especialmente os subordinados). Liderar também é saber 
servir, muito antes de apenas dar ordens.  
 
O líder é aquele que assume a responsabilidade por realizar atividades relevantes - seja na 
empresa, em casa ou na vida em comunidade. A mais forte capitania é exercida por aqueles 
indivíduos que tomam para si o cumprimento de tarefas que exigem grande capacidade de 
planejamento, execução e empreendedorismo, seja por questões de complexidade, grau de 
especificidade, risco envolvido e/ou resultado esperado. Neste caso, nasce a liderança pelo 
exemplo. Sem dúvida, a mais emblemática forma de conduzir. 
 
Liderar é tornar as pessoas que atuam junto a você responsáveis por parte do trabalho a ser feito 
— e também pelos resultados colhidos ao final da empreitada, sejam eles positivos ou 
insatisfatórios. A essência da verdadeira liderança está em acreditar nos demais integrantes da 
equipe, conferindo-lhes autonomia, dentro de suas características e capacidades, com a plena 
convicção de que receberá, em retribuição, o melhor de seus colegas.  
 
É delegar sem abandonar, sabendo que a correta orientação deve se fazer presente sempre que 
for necessário. Saber dividir — trabalhos, responsabilidades e méritos, principalmente — é uma 
característica fundamental para o líder. Esqueça a idéia de que o grande líder é aquele que tenta 
“carregar o mundo nos ombros”, pois acredita que só ele sabe executar as tarefas (não importa 
quais e quantas forem). Na maioria dos casos, descentralizar — e não o contrário — é o grande 
segredo.  
 
Liderar também é unir, é atuar como um elemento de coesão e motivação. O bom comandante é 
aquele que aglutina as pessoas ao seu redor, seja por sua excelência técnico-profissional ou por 
seu perfil de forte apelo humanista. É como um imã, que atrai para seus propósitos forças 
distintas e complementares.  
 
A verdadeira liderança é aquela conquistada cotidianamente por meio de ações, exemplos, 
palavras e gestos. Em geral, o líder não é uma pessoa que vem imposta de cima para baixo. É um 
indivíduo que ganha seus pares por intermédio da convivência e os conduz sem necessitar de um 
respeito impingido por “ordens superiores”. Curiosamente, o grande líder não é aquele que 
realizou um grande feito. É o indivíduo que cumpre pequenas (e difíceis) missões diariamente. Os 
ingleses e americanos têm uma expressão que descreve bem esse perfil: everyday hero (ou 
“herói de todos os dias”, em uma tradução livre para o português). 
 
Talento e habilidade 
 
Mas um líder já nasce assim? Não necessariamente. A liderança pode ser um talento nato ou uma 
habilidade adquirida ao longo da vida, de acordo com os desafios e necessidades que vão surgindo 
na trajetória de cada um. Contudo, via de regra, não é uma qualidade estanque. Uma vez 
aflorada, ela será exercitada e aprimorada de forma natural e contínua. Um líder no trabalho o 
será na família, no círculo de amigos, na sociedade em geral.  



“Herdada” ou adquirida ao longo da vida, a liderança, quando exercida em sua plenitude, fica de 
tal forma arraigada no caráter de seu possuidor que se torna indissociável de todos os seus atos.  
E o que pensam os líderes a respeito de seus atributos? A experiência adquirida no contato 
constante com pessoas dotadas desse perfil, especialmente dentro do mundo corporativo, permite 
apontar que os líderes têm grande apreço por seu “dom”. Mas eles jamais se deixam levar por 
vaidade ou orgulho de dirigir seus pares. O líder verdadeiro não tem subordinados. Tem parceiros. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 19 abr. 2006, Carreiras & Gestão, p. B3. 
 


