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Liderar pessoas é um desafio para quem lidera e para quem é liderado. Este é um tema ao qual
estamos expostos diariamente a inúmeras matérias, treinamentos e conferências. Embora exista
uma literatura ampla sobre isso, eu sou da opinião que este assunto somente aprendemos com a
prática, humildade, paciência e muita determinação.
Se o conceito de liderar é complexo, não podemos dizer que ser liderado é menos complexo. O
liderado deve também buscar a sua realização, o seu crescimento e a capacitação constante. O
grande líder é aquele que pode contar com uma grande equipe. Penso que a sabedoria de um
líder está em montar uma equipe altamente capacitada, que sinta-se apoiada e com poder para
tomar as decisões necessárias.
Quanto ao liderado, ele deve também perceber que o mundo está mudando e que não bastam
apenas as competências técnicas, mas acima de tudo a sua capacidade de se auto-liderar.
Estamos cada vez mais caminhando para uma estruturação horizontal nas empresas e, para isso,
não apenas os líderes precisam estar aptos e preparados, mas os liderados também.
Acredito que nos próximos anos viveremos uma revolução na forma de trabalhar e poderemos
compartilhar experiências em redes cada vez mais amplas e abrangentes, sendo, a nossa
capacidade de liderança um fator determinante para o sucesso nesse novo cenário.
O grande líder desenvolve talentos e, diante desse cenário, tem atuado para criar grandes líderes
em suas atividades profissionais, capacitados a assumir desafios, autônomos em suas decisões,
responsáveis pelas suas realizações e preparados para assumir as conseqüências dos seus atos.
Sendo assim, o líder não manda, mas ajuda a tomar as decisões necessárias de forma a
desenvolver pessoas para que cada vez mais estas assumam riscos e possam inovar em suas
atividades profissionais, realizando trabalhos de qualidade.
Cada um de nós é um líder, que merece um investimento constante em desenvolvimento para
aperfeiçoar-se nessa arte milenar, que inova a cada dia e certamente propicia a seus executores
renovações constantes.

