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Série Liderança Básica 



Atender às necessidades do grupo para, atra-

vés das pessoas, atingir objetivos que foram 

planejados 

 

Apresento aqui um modelo que simplifica a for-

ma como podemos aumentar nosso foco para li-

derar qualquer grupo para atingir a execução de 

alta performance. Os papéis do líder são essen-

ciais como conjunto e todos precisam ser de-

sempenhados para que liderança se estabeleça 

e se mantenha. 

 

Estes papéis atendem às 4 dimensões básicas 

dos seres humanos. Estas dimensões, quando 

bem atendidas, trazem equilíbrio individual a ca-

da membro da equipe, que entrega a liderança 

àquela pessoa que trabalha duramente para de-

Os papeis do Líder 



O Harris Group fez uma pesquisa com 23 mil 

empregados, gerentes e executivos de grandes 

empresas nos USA. 

 

O objetivo da pesquisa foi verificar a visão da si-

tuação do indivíduo, frente a organização em 

que trabalha. 

 

Os resultados foram: 

 

 Apenas 37% disseram entender claramente 

o que sua organização está tentando atingir 

e por quê 

 

 Apenas 1 em 5 estava entusiasmado com as 

metas de sua equipe e de sua organização 

 

 Apenas 1 em 5 trabalhadores disse ter uma 

visão clara entre suas tarefas e as metas de 

sua equipe e da organização 

1– A Pesquisa 



A Pesquisa 

 Apenas 10% sentiam que suas organizações 

consideravam as pessoas responsáveis pelos re-

sultados 

 

 Apenas 20% dos trabalhadores confiavam plena-

mente na organização em que trabalhavam 

 

 Apenas 13% têm relações de trabalho em que 

há grande confiança e intensa colaboração com 

outros grupos ou departamentos 

 

 Apenas 17% sentiam que suas organizações 

promoviam comunicações francas, respeitando 

opiniões diferentes, e que isso resultava em  

ideias novas e melhores 



•E se fosse um time de futebol ? 

 

 Apenas 4 dos 11 jogadores em campo sabe-

riam de que lado está seu gol 

 

 Somente 2 dos 11 se preocupariam com is-

so !!! 

 

 Apenas 2 dos 11 saberiam em que posição 

jogam e o que se espera, exatamente deles. 

 

 E 9, dos 11, estariam de algum modo com-

petindo com a própria equipe e não com os 

adversários 

A Pesquisa 

Apenas 4 dos 11 

jogadores em campo 

saberiam de que lado 

está seu gol. 



 

A conclusão da pesquisa é que a dificuldade de ali-

nhamento e liderança nas organizações é um proble-

ma global. O desafio é para todos. Manter times coe-

sos com foco em uma meta comum é difícil e raro. 

 

Contudo, existe uma grande oportunidade neste fato. 

Ao alinharmos nossos times, através de liderança 

eficaz, teremos um diferencial competitivo que fará 

nossas organizações alcançarem resultados de 

grande impacto. 

 

As perguntas agora são:  

 

O que devo fazer como líder para mudar isso ?  

 

Como alinhar mais nossos times para que possamos 

alcançar resultados sustentáveis no longo prazo ? 

A Pesquisa 

O que 

fazer ? 



Stephen Covey idealizou há alguns anos um mo-

delo que simplificou e deu possibilidade de cons-

truirmos planos de ação para despertar as pes-

soas a encontrarem sua própria voz. Esse é o 

grande objetivo do líder. A partir disso, o time es-

tará alinhado e as pessoas focadas em alcançar 

objetivos comuns. 

 

Este modelo apresenta o ser humano com 4 di-

mensões essenciais: a mente, o coração, o cor-

po e o espírito. 

 

A partir dessas 4 dimensões é possível definir 

como o líder pode atender às necessidades das 

pessoas de sua organização. Isto pode trazer 

equilíbrio e realização a cada um e criar base só-

lida para trabalhar a busca pela execução de alta 

performance. 

 

 

2– O ser humano integral 



A Mente 

A mente tem a capacidade de analisar, racio-

cinar, pensar abstratamente, usar a lingua-

gem, visualizar e entender. 

 

A necessidade básica da mente é aprender. 

As pessoas precisam vivenciar novas experi-

ências de aprendizado para se manterem ali-

nhadas com o grupo e o líder. 

 

Oferecer um plano de desenvolvimento com 

novos aprendizados é caminho para satisfa-

zer a necessidade básica da mente de quem 

lideramos. Novos conhecimentos, habilidades, 

atitudes e comportamentos devem ser pro-

postos continuamente. 

O ser humano integral 



O coração simboliza a parte de nossa cérebro 

que trata das nossas emoções. Ele é a origem 

do auto-conhecimento, da autoconsciência, da 

sensibilidade social, da empatia e da capacidade 

de nos comunicarmos satisfatoriamente com ou-

tras pessoas. 

 

Esta dimensão busca amar as outras pessoas 

como sua necessidade básica. O senso de per-

tencer a família, a um relacionamento, a um gru-

po de amigos faz todo sentido para nós. Em nos-

sa organização, prover este significado é absolu-

tamente essencial para termos pessoas como 

parte do grupo 

 

O reconhecimento pessoal é o caminho para 

atender como líder a esta necessidade. Mais que 

dinheiro ou prêmios, um clima organizacional sa-

dio é o grande caminho para cuidar desta dimen-

são das pessoas. 

O coração 



O Corpo 

O corpo traz a capacidade de agir segundo nossos 

pensamentos e sentimentos e de fazer as coisas 

acontecerem. 

 

Sua grande busca é simplesmente viver. Viajar, pas-

sear, se divertir com sua família e amigos são ne-

cessidades que o corpo tem. Dormir, comer bem, se 

exercitar e até meditar são ações que nosso corpo 

nos pede e anseia. Quando quebramos o equilíbrio 

nesta dimensão sofremos com doenças e ansieda-

des.  

 

Agir sobre esta dimensão para atender às necessi-

dade das pessoas de nossos times deve ter foco 

naquilo que traz conforto para termos horários cer-

tos de trabalho e resultados consistentes com nos-

sos esforços. Agir e realizar concretamente objeti-

vos através de processos é o caminho. Mais que 

poesia, nesta dimensão disciplina é liberdade. 

 

O ser humano integral 



O espírito é o que utilizamos para desenvolver 

nosso anseio e capacidade de sentido, visão e 

valor. Está nas coisas que acreditamos e no pa-

pel que nossas crenças e valores desempenham 

nas ações que empreendemos. É essencialmen-

te o que nos torna humanos.  

 

Nosso espírito busca construir aquilo que é cor-

reto, que tem sentido ético. A busca para cons-

truir algo que seja maior que nós e de nosso 

tempo de vida nos leva a cuidar de filhos, cons-

truir casas e catedrais, escrever livros, educar 

pessoas e desenvolvermos nossas organiza-

ções. 

 

Atuar nesta dimensão como líderes é oferecer às 

pessoas a possibilidade de ter sentido em seu 

trabalho como ser humano, gerando empregos, 

crescimento e vida para quem participa da orga-

nização ou usa seus serviços.  

O Espírito 
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O 1º papel do Líder  
Mostrar o caminho 

É ver com os olhos da mente o que é possível nas 

pessoas, nos projetos, nas causas, nos empreen-

dimentos. A visão ocorre quando nossa mente jun-

ta a necessidade com a possibilidade. 

 

É mais do que realizar coisas, é descobrir nossa 

opinião sobre os outros, afirmá-los, acreditar neles 

e ajudá-los a descobrir e realizar. 

 

Há um grande poder em ver as pessoas indepen-

dentemente do seu comportamento, pois, quando 

o fazemos, estamos afirmando seu valor funda-

mental, incondicional 

 

Quando o líder oferece e define a perspectiva do 

caminho para cada pessoa do time, atende a uma 

das principais necessidades humanas. 

 

Compartilhar a visão do caminho da organização 

faz com que a equipe perceba que a liderança 

existe e sabe onde deseja chegar. 



O 2º papel do Lider 
Motivar as pessoas 

Motivar é despertar a paixão nas pessoas pe-

lo sonho do time que lideramos.  

 

A paixão é o fogo, o desejo, a força  da con-

vicção e o impulso que sustenta a disciplina 

para realizar a visão.  

 

A coragem é a essência da paixão. A paixão 

vem do coração e se manifesta como otimis-

mo, empolgação, conexão emocional, deter-

minação. O entusiasmo está profundamente 

enraizado na capacidade de escolha, mais do 

que nas circunstâncias 

 

O fundamental para ter paixão em nossa vida 

é descobrir nossos talentos exclusivos, nosso 

papel e nosso propósito no mundo. Assim, só 

podemos inspirar as outras pessoas a busca-

rem suas próprias paixões. 

Os papéis do líder 



Estruturar organização é implantar processos, 

sistemas e rotinas que permitem ao time traba-

lhar com mais disciplina. É buscar concentração 

e dedicação na construção dos resultados, na 

preparação para o jogo que nos levará a vitória. 

 

É conduzir nosso time a pagar o preço da trans-

formação da Visão em realidade. A disciplina de-

fine a realidade e a aceita; é a disposição de 

mergulhar totalmente nela, em vez de negá-la. 

Aceita os fatos inflexíveis, brutais, das coisas co-

mo elas são. A disciplina então rege nosso traba-

lho para mudar a realidade. 

 

Liderar reuniões de planejamento e revisão, im-

plantação de processos de trabalho, sistemas 

baseados em indicadores e definição de rotinas 

de preparação e desenvolvimento são os princi-

pais componentes para realizar este papel. 

 

3º papel do líder 
Estruturar organização 



O 4º papel do Líder 
Ser modelo pessoal 

O líder deve ser modelo para despertar a 

consciência nas pessoas de seu time. Com 

seu comportamento do dia a dia, ele deve 

desperta-las para os princípios essenciais que 

nos tornam humanos e são a essência da 

busca de nosso espírito.  

 

A consciência é o sentido moral interior do 

certo e do errado, o impulso para buscar sen-

tido e contribuir. É força orientadora da visão, 

da disciplina e da paixão. A consciência nos 

ensina que os fins e os meios são insepará-

veis. Os meios para atingir os fins são tão im-

portantes quanto os próprios fins. 

 

A consciência é sacrifício – a subordinação do 

nosso eu, de nosso ego a um propósito, a 

uma causa ou a um princípio mais altos. Tro-

car algo bom por algo melhor. 

Os papéis do líder 
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