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Introdução
Você não precisa esperar uma posição de maior hierarquia para desenvolver suas 
habilidades de liderança. 

Um profissional que busca se aperfeiçoar e almeja crescer na carreira demonstra, desde 
o começo, características de liderança, as quais devem ser trabalhadas.

Esse objetivo eleva suas chances de ser efetivado(a) ou promovido(a), pois mostra a 
seus líderes que você se prepara para crescer como profissional e poder substituí-lo(a) 
no caso de sua promoção.

Você almeja se tornar um mestre um dia? Está com disposição para aprender sobre 
como ser líder antes de ocupar um cargo de liderança?

Boa leitura!
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Chefe x Líder
     
      O chefe é a pessoa que tem seu poder devido à hierarquia. Seu posto de 
comandante permite que ele dê ordens, tome decisões sozinho, centralize o trabalho e 
puna todos os erros que encontrar. O chefe não pode demonstrar fraquezas, por isso, 
não expõe seus sentimentos, não admite culpa ou se desculpa com alguém.

      Essa figura não tem tempo para conversar com seus subordinados. Está sempre 
atarefado para resolver os problemas que seu próprio chefe aponta. Assim, pensa no 
curto prazo e muito em si mesmo, antes de pensar nos outros. Isso torna o ambiente de 
trabalho tenso, pesado, de pouca gentileza.
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Chefe x Líder

      Ao contrário do chefe, o líder tem poder porque foi aceito por todos. Sua 
liderança é legitimada pelo desejo dos liderados, que veem nele um exemplo, uma 
referência profissional e, até mesmo, pessoal. Ele torna o ambiente de trabalho leve e 
colaborativo, com instrução e conversa ao invés da punição aos erros.

      Sendo assim, o líder sempre ouve o que os outros pensam, e se preocupa em como 
sua decisão pode impactá-los. Ele sabe agradecer e recompensar. Sua comunicação é 
impecável e motivadora, que estimula o que há de melhor em cada um. Finalmente, ele 
propõe metas que façam sentido a todos e sabe engajar a equipe.
      
      Procurar trabalhar como um líder antes de se tornar um é um ótimo primeiro 
passo para crescer profissionalmente. Para isso, você precisa refletir sobre algumas 
habilidades, nosso próximo capítulo.
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Chefe x Líder

Habilidades
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Habilidades
Comunicação

     Um líder sabe se comunicar bem. É da sua fala que saem pedidos, orientações, 
decisões e planos. Sem uma maneira clara de conversar, expor os pontos de vista, a 
pessoa acaba tendo sua comunicação ruídos, como desentendimentos, dúvidas não 
sanadas, expectativas não alinhadas etc.

     Lembre-se de que a comunicação não é só falar, mas escutar, principalmente. Uma 
pessoa que pratica a audição ativa consegue entender melhor o discurso do outro 
e, assim, orientar ou opinar com mais propriedade. Escolha uma última conversa de 
negócios que você teve. Pode ser uma entrevista de emprego, uma apresentação ou 
uma reunião. Procure se colocar na posição do outro e reflita sobre o quão claro você 
poderia ter sido. Faltou alguma informação? Haveria outra forma de falar a mesma 
coisa? Com certeza, com essas reflexões, você vai estar mais preparado na próxima 
vez.
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Habilidades
Auto-motivação

      Uma pessoa que consegue se auto-motivar é sempre bem-quista dentro de uma 
equipe. Isso porque ela é importante para o astral do lugar e, principalmente, para seu 
comprometimento com os resultados. Aquele que encontra sentido naquilo que faz e 
tem energia para correr atrás do que quer é sempre bem valorizado.

      Como, então, se auto-motivar? Uma sugestão é registrar todos os momentos que 
fazem seu trabalho valer a pena: pode ser uma caixa de e-mails elogiosos recebidos, 
extratos de sua conta corrente ou tarefas cumpridas. O importante é que esse momento 
tenha sentido em sua realização pessoal.

      Um segundo passo é, com os momentos de realização frescos na memória, 
mensurá-los. Fazer gráficos ou tabelas que mostrem seu desempenho com o passar do 
tempo, para você ver sua evolução. Acredite, você vai adorar perceber o quanto você 
valoriza esses momentos.
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Habilidades
Motivação para o outro

      Se uma pessoa sabe se comunicar e se motivar, é natural que ela consiga motivar 
outras pessoas. Ela consegue encontrar aquilo que motiva a ação no outro que vai 
além do salário. Cativar o outro é uma habilidade que todo líder deve exercitar, pois isso 
gera confiança, comprometimento e lealdade.

      O principal elemento de motivação para alguém é o reconhecimento. Uma pessoa 
que sente que seu trabalho foi valorizado e apreciado sente um prazer de dever 
cumprido enorme, o que reforça seu entusiasmo para repetir o mérito. Para reconhecer, 
muitas vezes, um obrigado sincero é suficiente. Demonstrar o sentimento de gratidão 
em relação ao outro une as pessoas.
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Habilidades
Calma
      
 Um líder precisa demonstrar inteligência emocional. Imagine ver o diretor de sua 
empresa saindo de sua sala, chorando e gritando que nada vai funcionar e que a 
empresa está indo ao buraco. Com certeza a confiança dos funcionários ficaria abalada 
pois, se seu líder não consegue manejar o timão, quem conseguirá?
     
Não é só em momentos de crise que é necessário mostrar maturidade e seriedade. 
Você pode trabalhar esse lado nas apresentações em público, nos projetos de prazo 
apertado, nos feedbacks negativos e reuniões de trabalho. Essa característica será 
notada e valorizada no momento de promover alguém.
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HabilidadesEstratégias
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Estratégias
Tenha bons contatos
      
 Ninguém consegue atingir seus objetivos sozinho. Assim, é necessário cativar as 
pessoas, criar uma base de confiança para que elas se sintam à vontade para colaborar 
com você. Pode ser alguém de outro departamento, que você trabalha com frequência; 
ou aquele colega mais velho que lhe ensina os comandos do sistema interno.
     
  Sabe qual a melhor maneira de pedir a colaboração de alguém? Colaborando.
     
  A pessoa que recebe de você um favor bem resolvido, um tempo precioso para 
conversar, ou um telefonema que salva a apresentação no dia seguinte vai ter um 
sentimento de gratidão muito forte. Ela vai perceber que tem em você um aliado e, 
consequentemente, vai se sentir disposta a retribuir e manter essa aliança, colaborando 
com seus projetos. Tudo, claro, dentro da legalidade e da ética corporativa. 
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Estratégias
Faça parte da solução
      
 Faz parte do desenvolvimento de um profissional a habilidade de criticar, apontar 
oportunidades de melhoria e dar feedbacks negativos. É uma sensibilidade que a pessoa 
desenvolve somente com o tempo, passando por experiências diversas, rotineiras e 
extraordinárias. É um conhecimento tácito, que diferencia aquele que o possui.
      
 Sua postura, entretanto, não deve se limitar a essas habilidades. É necessário apontar 
soluções para os problemas, e não somente focar nos erros. Uma pessoa que só aponta o 
dedo se torna chata, indesejável, pois incomoda e não contribui para a evolução da equipe.
     
  Já aqueles que conseguem mostrar soluções são valorizados. Muitas vezes, um insight, 
uma ideia fora da caixa, pode despertar na equipe a criatividade para enxergar o problema 
de outra forma. Se você tem vergonha de expor seus pensamentos em público – algo não 
bom para um líder – procure se aproximar de alguém de confiança para bater um papo 
antes de levar a ideia adiante.
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Estratégias
Sirva de exemplo

      Já dizia Mahatma Gandhi: “Seja você a mudança que quer ver no mundo”. Se você 
gosta que seus companheiros cumpram os horários de reunião, seja pontual; se você 
prefere pessoas que respeitem os procedimentos, respeite os procedimentos (e essas 
pessoas); se você quer um ambiente de trabalho limpo, pegue um pano para sua mesa.

      Se você quiser ética, seja ético.

      Um líder determina formas de conduta aceitáveis dentro de sua equipe e, por isso, 
deve ser o primeiro a mostrar como se faz. Chega daquele papo de “faça o que eu digo, 
mas não faça o que eu faço”. Essa postura retira sua credibilidade de orientar, pois 
mostra que você mesmo não dá valor ao que prega.
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Estratégias
Propicie um ambiente colaborativo

      Um líder sabe como agregar pessoas, fazê-las conversar entre si e trabalhar em 
harmonia. Um ambiente colaborativo é fundamental para isso, pois gera companheirismo, 
aceitação, tolerância a erros e confiança. Esse clima favorece a fluidez de boas ideias, a 
motivação dos funcionários e, consequentemente, bons resultados.

      Você pode promover essa positividade dentro de suas esferas de atuação. Basta ser 
aquela pessoa interessante, que não critica em excesso, que está sempre disposta a 
ajudar, que se compromete com os objetivos alheios, que cumpre sua palavra, que sabe 
agradecer e entender o lado dos outros. 

      Não que você não saiba disso, mas reforçando: nada de fofocas. Nem aquelas mais 
simples, mais fortuitas. Se for para falar mal de alguém, é melhor ficar calado. Ao denegrir 
outras pessoas para seus pares, você perde credibilidade, há uma quebra de confiança. 
Afinal, a pessoa pode pensar “se ele faz isso com o outro, porque não faria comigo?”



16

Estratégias
Trate as outras áreas como clientes

      Você nunca sabe quando vai aparecer uma oportunidade de promoção em sua 
empresa. Quanto maior o organograma, maior a chance dessa janela se abrir em outro 
departamento, outros polos ou até cidades. Por isso, todo contato com pessoas de 
outros setores deve ser feito com profissionalismo.
      
 As outras áreas são seus clientes internos. É para elas que você – ou seu setor 
– existem, e são elas que vão aprovar sua qualidade. A diferença é que, se você 
demonstrar a proatividade necessária para entender suas expectativas e encantá-las, 
pode conseguir um cargo de maior hierarquia para exercer sua liderança.
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Estratégias
Aproveite seus pequenos momentos de liderança
      
 Muitas vezes um funcionário de menor hierarquia (estagiários, júniores, plenos) faz o papel 
de líder em algumas ocasiões. São os pequenos momentos de liderança, que devem ser bem 
aproveitados para desenvolver suas habilidades e treinar na prática os desafios de liderar.
      
 É o caso, por exemplo, da brigada de incêndio. Se você for um brigadista, vai comandar 
os outros durante o exercício de abandono do prédio. Vai orientar as pessoas, se comunicar 
de forma eficaz, mostrar calma e confiança no seu trabalho. Enfim, naquele momento você 
vai liderar seu chefe, seus colegas até mesmo o presidente da empresa. Olha que bela 
oportunidade para mostrar suas qualidades, não?
      
 Outras oportunidades existem de pequenos momentos de liderança. Pode ser ensinar 
os funcionários mais antigos a operar um software novo; desenvolver um novo modelo 
de documento e instruir aqueles que irão utilizá-lo; pegar para si um problema deixado de 
ladopelos outros e resolvê-lo.
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Conclusão

Conclusão
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Conclusão
      
 Vimos neste guia insights sobre como exercer sua liderança quando ainda não se 
está numa posição de líder. Foram vistas habilidades a desenvolver e posturas a adotar 
no ambiente de trabalho, que vão lhe orientar para seu crescimento profissional e 
pessoal.
      
 Esperamos que nossas palavras tenham aumentado sua visão sobre o tema e, 
principalmente, façam a diferença na hora de você aprimorar seu comportamento e 
convivência com colegas. Você deu um ótimo primeiro passo para se tornar um líder 
experiente e eficaz no futuro.
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Aprenda mais
 
 Quer aprender mais sobre liderança? 

 Acesse nosso site www.profissionalenegocios.com.br para ter acesso a artigos, 
entrevistas, matérias especiais e colunas. 
      
 Além, é claro, do mais importante: todas nossas edições anteriores que estão em 
nosso acervo digital.
     
     Bom trabalho!

http://www.profissionalenegocios.com.br
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Expediente

Produção Realização

http://www.epifaniaci.com.br
http://www.fenixeditora.com.br
http://www.epifaniaci.com.br
http://www.fenixeditora.com.br

