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O LÍDER SOB MEDIDA 

Há décadas, o mundo corporativo vem refletindo acerca da distinção entre “chefia” e 

“liderança”. Especialmente nos últimos anos, o comparativo entre “chefe” e “líder” deixou de ser 

apenas conceitual e passou a ser medido e expresso em indicadores (financeiros, de 

produtividade, de motivação e engajamento, de turn over, de desenvolvimento, etc). 

O mundo mudou, as pessoas mudaram e as corporações que pretendem manter-se na 

ativa e em desenvolvimento precisam se adaptar e atender a tais mudanças.  

Nesse cenário, cada vez mais as empresas estão percebendo – e confirmando no seu 

dia-a-dia – a relevância e o impacto que um bom (ou mau) gestor exerce em relação aos 

colaboradores e qual a consequência no resultado da companhia. Não apenas estudos e teorias, 

mas especialmente os balanços e os indicadores de desempenho têm reforçado a importância e os 

cuidados que se deve ter ao se escolher o líder de determinada equipe, setor e/ou posição na 

empresa. 

Para aqueles preocupados em garantir resultados bons e sustentáveis para a 

companhia, foi-se o tempo em que a escolha do gestor se dava exclusivamente levando-se em 

conta as habilidades técnicas do profissional ou, ainda, o seu tempo de ‘casa’. Atualmente, não 

mais se fala em um perfil único, clássico e exclusivo para se garantir o bom desempenho de uma 

liderança, mas sim em líderes sob medida, considerando-se o perfil e a cultura da empresa (por 

exemplo, mais hard ou mais soft), as demandas do setor/função em que se irá exercer a liderança 

(foco maior em vendas, ou em qualidade, ou em atendimento, etc.), perfil da equipe (mais junior, ou 

mais senior, ou mais técnica, etc.), momento atual da empresa. 

Para auxiliar as empresas e os seus departamentos de RH, um dos conceitos que vem 

auxiliando no desenho do líder sob medida é o do Pipeline de Liderança, proposto pelo consultor 

indiano Ram Charan, autor de diversos best-sellers, que divide em seis os níveis clássicos de 

liderança em uma companhia, apontando as competências mínimas e “universais” que se espera 

do líder em cada uma dessas posições. 

Embora ferramentas como o Pipeline de Liderança sejam de grande valia para as 

empresas, o certo é que elas, por si só, não são suficientes para a definição do líder sob medida. 

Para tanto, é essencial que tanto as empresas quanto os candidatos a líderes, se conheçam bem o 

suficiente para identificar não apenas seus pontos fortes/fracos e sua capacidade para desenvolver 

determinadas habilidades/competências, mas, principalmente seus motivadores e propósitos, pois, 



como vem sendo reiteradamente demonstrado nos estudos feitos sobre o tema1, são eles que 

mantêm ou afastam, engajam ou desanimam, os colaboradores na execução de suas tarefas, na 

superação dos desafios e no cumprimento de suas metas. 

Pois bem, definidas as competências funcionais e os motivadores importantes para o 

exercício da liderança em determinada posição, resta, então, mapear as aptidões mínimas que o 

líder deve apresentar não apenas em termos técnicos, mas, muito importante, em termos 

emocionais e comportamentais. 

Estudos feitos nos últimos anos apontam que são as competências relacionadas à 

inteligência emocional que, atualmente, acarretam o maior impacto (positivo ou negativo) do líder 

em relação ao desempenho do seu time. O maior expoente e estudioso sobre o tema, Daniel 

Goleman, no livro ‘Liderança - A Inteligência Emocional na Formação do Líder de Sucesso’, aponta 

que, segundo suas pesquisas, líderes com “altos níveis de inteligência emocional criam clima no 

qual a partilha de informações, confiança, tomada de riscos saudável e aprendizado florescem”, 

enquanto aqueles com “níveis baixos de inteligência emocional criam clima de medo e ansiedade”. 

O fato é que, o líder emocionalmente inteligente conhece melhor suas emoções e 

trabalha com elas a seu favor e a favor da companhia, expandindo sua percepção da realidade e 

facilitando suas interações com os diversos níveis da organização. Além disso, o desenvolvimento 

da inteligência emocional amplia competências como a empatia, bem como permite ao líder ter 

atitudes mais criativas, afetivas e conciliadoras, e obter um desempenho melhor do time, passando 

pelos momentos de crises e dificuldades de forma mais alegre e suave, porém sem perder a 

eficiência e a e assertividade. 

Enfim, na escolha de suas lideranças, podem as empresas optar pelo líder prêt-à-porter, 

com perfil e características ‘padrões’, ou, então, poderão optar pelo líder sob medida, sendo certo 

que, embora defini-lo e encontrá-lo não seja uma tarefa simples, uma vez estando o gestor certo, 

na posição certa e com a equipe certa, o que se pode esperar é um resultado diferenciado, 

produzido por colaboradores alinhados, motivados e prontos para darem o seu máximo em nome 

do desenvolvimento seu, do líder e da companhia. 
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