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4 pilares da liderança 



E 
m Novembro de 2014, ocorreu a prova do Saresp. Esta prova avalia e compara a qualidade do 

aprendizado em todas as escolas públicas do estado de São Paulo. Foi a primeira prova em que 

o programa Líderes Brasil, que dirijo, apoiou uma cidade. A cidade é Vinhedo e sob liderança do 

secretário de educação acompanhei pessoalmente a prova em 2 escolas das maiores escolas. 

 

O objetivo era falar com os alunos. Eram crianças e adolescentes de diversos anos do Fundamental 2, en-

tre 11 e 15 anos. As diretoras das escolas já me conheciam, pois eu havia ministrado aulas de liderança pa-

ra elas, mas eu nunca havia ido às escolas delas. Todos esperavam que eu fosse às escolas e desse uma 

palavra motivadora a todo o grupo reunido, antes do início das provas. E foi o que eu fiz. Missão cumprida, 

as diretoras me convidaram para tomar um café em sua sala. Ao que, prontamente, agradeci e disse não. 

 

Expliquei que a palavra para o grupo era essencial, mas não suficiente. Pedi, então, que me indicassem as 

turmas com maior dificuldade para que eu fosse a sala, antes da prova. Chegando a sala, em silêncio olhei 

para todos e, então, fui, um a um, os cumprimentando, dizendo seu nome e desejando boa prova. Um a um 

eles responderam obrigado, me dando a sensação de que estavam surpresos com a atenção individual 

inesperada que recebiam. O resultado imediato foi que, diferentemente da prova anterior, neste ano, todos 

os alunos ficaram as 3 horas permitidas para completar a prova. No ano anterior, mais de 80% ficou apenas 

a 1 hora e meia obrigatória, fazendo a prova provavelmente com muito menos atenção.  

 

Como fazer para que os líderes de nossa organização dêem atenção não só a projetos, mas aos Clientes e 

às pessoas do time individualmente ? Como torna-los modelos, para quem lideram ? 

 

Os comportamentos essenciais: 

 Definir sua missão pessoal 
 Manter forte organização pessoal 

 Executar um plano de desenvolvimento pessoal contínuo 

Ser modelo 

http://www.exgv.org.br/lideresbrasil


3 comportamentos essenciais para manter a disciplina 

 
 



S 
er modelo é um atributo da liderança que vem de dentro para fora. É uma escolha pessoal e seu 

primeiro pilar está na escolha pelo líder de sua missão pessoal. É muito interessante conversar 

com executivos das maiores empresas brasileiras e debater este assunto. A conclusão que che-

gamos é de que poucos tem claramente definida sua missão. E, no fundo, isso gera insegurança. 

 

Alguns exemplos de missão de líderes é ser um educador, ser um motivador para o sucesso ou ser um líder 

de líderes. O interessante é que, ao fecharmos uma missão, tudo o que fazemos dali para frente tem mais 

sentido. Num mundo com tantas mudanças, um foco claro de missão pessoal nos protege dos imprevistos e 

é norte para todas as nossas ações. Ela nos posiciona claramente a partir de nossa escolha e não da im-

pressão que as pessoas tem de nós, muitas vezes de forma diferente da imagem que gostaríamos. 

 

Sugiro aqui 4 pontos essenciais para você definir sua missão. Entendo que a definição tem que levar em 

conta todos eles.   

 

Paixão: Se você pudesse escolher ser qualquer coisa, o que seria ? Este ponto, dá uma direção daquilo 

que é sua paixão. Muitas vezes, na busca de carreira ascendente esquecemos disto. 

 

Talentos: O que as outras pessoas dizem ser seus pontos fortes ? O que diferencia você como profissio-

nal, segundo a opinião de seus colegas, é uma direção importante para definir seu foco. 

 

Experiência: Para se tornar um expert em algum assunto você precisa de dezenas de milhares de horas. 

Não dá para recomeçar muitas vezes na vida. Os temas que você tem experiência são essenciais. 

 

Recursos: Os recursos materiais, de conhecimento e relacionamento são parte essencial do que é possí-

vel para você. Sua missão tem que ser viável. Considere os recursos que já tem para amplia-los ainda 

mais. 

 

Em todas as organizações há espaço para diversas missões. Todos nós somos 

rotulados. Que tal você mesmo escolher como será visto por todos ? 

1– Definir sua missão pessoal 



 

Definir sua missão pessoal 

 



T 
empo parece ser o recurso mais escasso que temos. Na prática, ele pode sempre ser melhor ge-

renciado e todos temos dificuldade nisso. Às vezes temos rotinas muito bem definidas, o que nos 

mantém muito eficientes. Mas será que estamos gerando os melhores resultados ? Será que nos 

tornamos modelo para nossos liderados, a partir de nossa organização pessoal ? 

 

Para mim, o ponto essencial é o quanto de tempo temos para estar com nossos liderados e com pessoas 

que podem, com seu conhecimento e experiência, melhorar muito nosso desempenho com apenas uma ou 

poucas conversas. Recentemente tive uma dessas conversas que geraram mudanças que me economiza-

ram centenas de horas de trabalho. Valeu a pena alocar tempo fora dos projetos para melhorar tudo neles. 

 

Sugiro que você coloque em sua agenda, a cada 3 meses, 1 dia inteiro para trabalhar em 3 ações: 

 

Faça um balanço geral 

Reveja todas as sua pendências e projetos. Faça mudanças. Com o tempo, algumas coisas perdem priori-

dade e ficam na lista por inércia. Isso atrapalha nosso foco e raciocínio. Crie uma lista de projetos de baixa 

prioridade para rever dali a 3 meses novamente. Quanto menos frentes ficarem, melhor. Lembre, você, co-

mo líder, precisa de mais tempo para as pessoas.  

 

Transforme projetos em várias atividades 

Um problema que vejo nas empresas onde dou consultoria e em mim mesmo é que tendemos a tratar um 

projeto como uma única atividade. Assim, vamos esticando a tal atividade e não a completamos durante um 

bom tempo. Isso desmotiva. Aceite que aquela atividade longa é, na verdade, um projeto. Defina um conjun-

to de atividades com datas específicas para terminar e delegar. Motive a todos com as pequenas vitórias. 

 

Defina os pontos de chegada 

Parece que nunca terminamos nosso trabalho. Parece que só vale ganhar o campeonato, os jogos já não 

são tão importantes. Isso é muito frustrante. Defina pontos de chegada interme-

diários e comemore com seu time cada vitória. 

2– Manter forte organização pessoal 



 

Manter forte organização pessoal 



H 
á alguns meses, tive uma conversa com um antigo mentor (eu tenho vários mentores). Foi ótimo 

revê-lo, pois somos grandes amigos. Mas a conversa pareceu repetida. Ele não trouxe nada de 

novo. Eram as mesmas histórias e conceitos, enquanto os desafios já estavam muito diferentes. 

Ele já não era o modelo que eu precisava. Ficou apenas o respeito. 

 

Crescimento contínuo é essencial para manter-se como modelo de seus liderados. As conversas tem que 

ter assuntos novos e experiências diferentes. Precisamos estar à frente. Se não tivermos um plano de cres-

cimento, nem perceberemos que deixamos de ser referência e seremos substituídos como modelos. Sugiro 

3 focos principais para seu plano: 

 

Leia todos os dias 

Ler de forma disciplinada gerará valor em todos os aspectos de sua vida. Ler com foco na missão que você 

definiu para si mesmo trará profundidade a identidade que você escolheu. Novas histórias e novos concei-

tos serão aprendidos para se tornarem temas de debates com sua equipe. 

 

Faça parte de um grupo 

A solidão executiva é muito comum. Aprender e inovar é um exercício muito mais fácil quando estamos em 

debate com amigos. Fazer parte de um grupo de pessoas inteligentes nos leva a melhorarmos nossa per-

cepção de nós mesmos. Nossa auto-avaliação é normalmente complacente. Ouvir outras pessoas, diferen-

tes do grupo de nosso dia a dia, é essencial. 

 

Ensine 

A melhor forma de aprender é ensinar. Uma atividade que sempre faço é transformar um livro que leio em 

um pequeno seminário para minha equipe. Ao preparar e apresentar o seminário, não só aprendo profunda-

mente o conceito, como fortaleço minha posição de líder. 

3– Executar um plano de desenvolvimento pessoal contínuo 



 

Executar um plano de desenvolvimento pessoal contínuo 

 
 



3 comportamentos essenciais para motivar 
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