
Petula Maria da Rosa Borges  

Grupo Liderança e Sucessão 

Liderança: Diferencial Competitivo 

Segundo Falconi (2009), existem três fatores que garantem os 

resultados de qualquer organização: Liderança, Método e Conhecimento do 

Processo.  E  destaca a liderança como sendo o topo deste tripé, para o 

sucesso de uma organização. E ainda acrescenta, que é o que há de mais 

importante, reforçando que não adianta método ou conhecimento técnico, se 

não há liderança para fazer acontecer. Diante do que tenho lido sobre liderança 

e mesmo vivenciado nas organizações como profissional e gestora de equipes, 

entendo ser esta afirmação muito verdadeira. 

Se liderar é a capacidade de influenciar pessoas para o atingimento de 

resultados, é a liderança o agente principal da mudança. Em minha experiência 

como profissional da área de gestão de pessoas e muitas vezes responsável 

pelos programas de desenvolvimento da liderança, pude verificar que os 

melhores resultados na implantação de projetos e novos processos na 

organização, sempre foram oriundos das áreas em que a liderança teve um 

papel muito ativo. 

E destaco aqui alguns pontos importantes que fizeram a diferença 

nessas lideranças: 

- Alinhamento com a cultura da organização. Isso não é apenas saber o que 

está escrito nos quadros afixados na parede. Mas, sim, conhecer, entender e 

praticar na sua rotina a cultura da organização. E além disso disseminar o 

entendimento e a prática no seu time; 

- Comunicação constante com seu time. Não precisa de longas reuniões para 

“passar o recado”. Ser simples e objetivo. Estar atento aos sinais do time, ou 

seja, ter escuta ativa. Além de feedback constante, alinhando as ações do time; 

- Desenvolvimento do time. Essas lideranças mostram interesse genuíno pelas 

pessoas, atento ao desenvolvimento e crescimento das mesmas. 

- Estar presente onde as coisas acontecem, ou seja, estar presente na área, na 

rotina do time, não somente no sentido de “supervisionar o trabalho”, mas 

orientando, ensinando, acompanhando e corrigindo rumo; 



- Conhecimento sistêmico. Isto quer dizer, conhecer não somente a sua área, 

mas, também interface dos diferentes processos e o impacto dos seus 

resultados nas áreas e na organização como um todo; 

- Proatividade. Não esperar ser demandado. Tomar iniciativa na resolução de 

problemas e na criação de formas mais eficientes e eficazes de alcançar 

resultados com o time;  

- Capacidade de influenciar/liderar não somente o seu time, como seus pares e 

gestores, sendo em alguns casos referência; 

- Ética na condução dos processos e das pessoas. Ser correto e justo; 

- Estar sempre na busca da melhoria contínua, trazendo a inovação e as 

mudanças para melhores resultados. 

 Fácil fazer isso? Com certeza não! Dá muito trabalho, mas quando o 

líder se dispõe a isso, os resultados são extraordinários. E este é um desafio 

constante das organizações, principalmente em ambientes de constante 

mudança e necessidade de sustentabilidade do negócio. É a liderança que 

move o negócio, que pode mover multidões. O desafio da área de gestão de 

pessoas junto aos CEO´s é estar constantemente atenta a identificação dos 

potenciais líderes, bem como o desenvolvimento constante da sua liderança 

alinhado a visão de negócio da empresa. Se as pessoas são o diferencial 

competitivo, as pessoas na posição de liderança, muito mais. 

 Então, nossa liderança está sendo um diferencial competitivo? 
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