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Uma liderança transformadora é algo a ser
almejado por todos os gestores e colaboradores
de uma organização. Mesmo se trabalharmos
14 horas por dia, sozinhos, produziremos bem
menos do que uma equipe engajada. E o que
se dirá de uma empresa inteira?
A boa notícia é que não falamos de uma

habilidade inata, mas de uma competência

que pode ser desenvolvida. Para tornar-se
um líder transformador, é preciso conhecer os
princípios que norteiam essa característica e
treinar bastante para crescer na área.
Sendo assim, preparamos este e-book para
servir de mapa, com dicas práticas para
desenvolver a liderança transformadora.
Ao final, você estará mais preparado
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para estar diante de uma equipe e
coordenar pessoas. Confira!

O QUE É A LIDERANÇA
TRANSFORMADORA?
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Um livro que, certamente, pode ajudar o seu desenvolvimento se chama as “As 21 irrefutáveis
leis da liderança: uma receita comprovada para desenvolver o líder que existe em você”, do autor
John C. Maxwel. Na obra, o especialista cita 5 mitos para representar o que, em geral, identificamos como
liderança, mas que, na verdade, não são, como:
»» mito do gerenciamento - diz respeito
a confundir gestores e líderes, como se
a liderança derivasse da gestão;
»» mito do empreendedor - consiste em
atribuir automaticamente a liderança
aos empreendedores, ou seja, a quem

é capaz de identificar oportunidades e
encontrar soluções;
»» mito do conhecimento - corresponde
a pensar que uma pessoa inteligente
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será naturalmente seguida;

»» mito do pioneiro - trata-se

de atribuir a liderança a quem
simplesmente realizou certa
atividade primeiramente;

»» mito da posição - consiste em
associar a liderança à posição
do profissional na hierarquia
da empresas. Esse erro é o que
faz com que, ainda hoje, muitas
organizações contem com chefes
que não são líderes.
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Perceba que, nos mitos, falta um
elemento essencial. Você pode ser
um ótimo gestor, empreender como
ninguém, saber exatamente o que está
fazendo, ser o primeiro a desenvolver um
produto e, acima de tudo, estar no topo
de uma hierarquia -, mas se as pessoas
não se sentem encorajadas a segui-lo,
você não é um líder.
A medida da liderança, conforme ensina
Maxwel, é a influência. Quem são os seus
seguidores determinam se você é um
líder. Se chegar ao ponto de se coordenar
outros líderes, isso significa que se chegou
a um alto desenvolvimento na área.
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Por sua vez, a liderança transformadora
seria aquela capaz de promover

mudanças nos liderados. Se um objetivo
é posto, por exemplo, aumentar a qualidade
de um produto, algo precisa mudar. O líder
transformador é capaz de ajudar as pessoas
a lidarem com fraquezas e ameças.
O profissional com esse perfil conseguirá
auxiliar as pessoas a enfrentarem, até
mesmo, suas resistências internas. Por
exemplo, muitas vezes, a orientação
é fundamental para que uma pessoa
desenvolva seu potencial e seja promovido.
Nesse sentido, o líder transformador não
só consegue mover as pessoas do ponto
“A” para o ponto “B” com sua influência. O
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objetivo é fazer com que elas cheguem ao
final melhores do que eram antes.

QUAL A IMPORTÂNCIA
DA LIDERANÇA
TRANSFORMADORA
PARA A EMPRESA?
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O ponto-chave é entendermos que faz toda a diferença se quem está a frente de uma equipe é um
líder e não apenas um chefe. Josh Kaufman, no também best-seller “Manual do CEO: um verdadeiro
MBA para o gestor do século XXI”, explica muito bem essa distinção:

“O uso do Poder normalmente assume duas formas fundamentais: influência ou
compulsão. A influência é a capacidade de encorajar alguém a fazer o que você sugerir. A
compulsão é a capacidade de forçar alguém a fazer o que você mandar.”

QUAL A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA
TRANSFORMADORA PARA A EMPRESA?
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“Encorajar um empregado a se
empenhar um pouco mais com base
em um sentimento de fidelidade ou
realização é uma influência. Forçar
o empregado a trabalhar no fim de
semana ameaçando demiti-lo se ele
se recusar é compulsão.”
Nesse sentido, a forma como o

colaborador é conduzido em uma

direção ou levado a fazer algo importa
bastante. Isso porque, como esclarece o
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Igualmente, ao receber constantes

feedbacks negativos e ser compelido
a tomar providências, os interesses do
profissional e da empresa se tornam
antagônicos. Consequentemente, na
primeira oportunidade, a organização
perderá o colaborador e todo o
investimento feito até o momento.
Por isso, em muitos casos, a ausência
de líderes explica o mau desempenho
em diversos indicadores de recursos

autor, ainda que o resultado aparente seja

humanos, como turnover, absenteísmo

idêntico, o sentimento não será o mesmo.

e gastos com horas extras. O que se

Surgirá uma insatisfação, prejudicando o

refletirá indiretamente no alcance de

desempenho e a motivação no futuro.

metas e estratégias organizacionais.
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AUMENTO DA
PRODUTIVIDADE
A partir dessa distinção básica entre
compulsão e influência, podemos identificar
atributos que são consequência de uma
liderança transformadora. O primeiro deles
é o aumento da produtividade, porque as
pessoas serão engajadas para alcançarem
níveis superiores de desempenho.
Isso é muito diferente do que ocorre quando
nos baseamos apenas em ordens. Quando
as pessoas são simplesmente obrigadas a
fazerem algo, impera a lógica do esforço
mínimo. Não haverá nenhuma motivação
para atingir os objetivos e metas propostas,
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apenas o receito de perder o emprego.
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ENGAJAMENTO DA EQUIPE
Para exercer influência sobre as equipes, o líder
transformador não pode ser apenas um defensor
dos interesses da organização. Na verdade, ele se
torna um verdadeiro mediador dos interesses em
jogo, criando relações satisfatórias para todas as
partes envolvidas para, assim, engajar as equipes na
perseguição dos objetivos estratégicos da empresa.

TRANSPARÊNCIA NA
COMUNICAÇÃO
A liderança transformadora também consolida um
modelo de comunicação mais direto, claro e honesto
com os colaboradores. O objetivo é conceder certeza
e previsibilidade, porque, quando procuram um
líder, as pessoas desejam segurança. Dificilmente
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alguém caminhará em uma direção se quem está à
frente das equipes vender incerteza e instabilidade.
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AUTONOMIA DOS FUNCIONÁRIOS
O exercício da liderança é uma forma de ampliar o próprio alcance, delegando tarefas para que pessoas
preparadas gerem os resultados. Logo, a centralização cede espaço para uma maior autonomia dos
colaboradores, o que sempre é importante para incentivar a criatividade e a inovação.

RETENÇÃO DE TALENTOS
Um último benefício é a capacidade
de reunir pessoas altamente
qualificadas em suas equipes. Muitas
vezes, as empresas perdem talentos
devido a atritos com superiores, que
são chefes, mas não sabem liderar.
De certa forma, a presença de líderes
compõe a proposta de valor da
empresa para o funcionário e terá
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forte impacto em decisões sobre a
permanência na organização.

COMO SE
TORNAR UM LÍDER
TRANSFORMADOR?
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O desenvolvimento da liderança exige a

combinação de teoria e prática. Em um primeiro
momento, você precisa entender os atributos de um
líder e saber em quais pontos você têm dificuldades.
Posteriormente, é preciso praticar as orientações
para criar comportamentos automáticos.
É, mais ou menos, a mesma lógica de aprender a
andar de bicicleta. Alguém nos ensina o que é um
guidão, um pedal e como manter o equilíbrio. No
entanto, precisamos praticar para passar dos níveis
de habilidade mais baixos, tirar as rodinhas e sair
por aí pedalando livremente.
Por isso, se você já comanda uma equipe, haverá
mais facilidade para aprimorar o nível de liderança.
Basta selecionar as dicas mais interessantes para a
sua realidade e colocar em prática imediatamente.
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A tentativa e os erros serão determinantes
para sua evolução.

COMO SE TORNAR UM LÍDER TRANSFORMADOR?

gestão para transformação

17

DÊ O EXEMPLO
Outro passo importante é ter as palavras
e as ações em perfeito alinhamento.

DESENVOLVA OS
FUNCIONÁRIOS

Se você deseja o respeito e o diálogo da
sua equipe, é preciso respeitá-la; se quer
trabalho e dedicação, é preciso trabalhar e
se dedicar; se quer engajamento, é preciso

O caráter transformador exige o trabalho

se engajar e assim por diante.

conjunto de líderes e liderados. Trata-se de
entender quais competências precisam ser

A explicação é muito simples. Quando você

desenvolvidas pelo colaborador e

dá o exemplo, as decisões se tornam mais

apresentar-se como alguém disposto a ajudar

legítimas porque as regras valem para todos.

nesse processo. Para isso, as técnicas de

Além disso, isso minimiza o antagonismo

feedback são um conhecimento obrigatório,

entre interesses da empresa e dos

porque é necessário transformar retornos

profissionais, transmitindo a informação de

negativos em construtivos.

que estão todos no mesmo barco.
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FIQUE ATENTO ÀS SOFTSKILLS

ESCUTA ATIVA

A parte mais pesada do trabalho é desenvolver

Desenvolver a capacidade de manter o foco

as competências comportamentais e

na pessoa com quem se fala, utilizando-se

atitudinais, porque isso demanda compreensão

de perguntas e checando se a mensagem foi

e treino. Essas habilidades funcionam como

entendida corretamente. A escuta ativa é o

ferramentas para resolver desafios da liderança,

primeiro passo para entender as demandas do

ou melhor, são os pilares da influência dos

liderado e buscar formas de as alinhar com os

líderes. Conheça os principais!

objetivos da empresa.

AUTOCONHECIMENTO

EMPATIA

Entender quais são as suas forças e fraquezas,

Conseguir olhar a situação pela perspectiva do

bem como o estágio atual da sua liderança.

outro. De certa forma, escuta ativa e empatia

Uma forma de atingir esse objetivo é conversar

são a base da comunicação com os liderados.

com pessoas da sua confiança e coletar

Lembre-se de que, normalmente, a inciativa

feedbacks. Conhecer a opinião geral sobre o

de melhorar a relação com os colaboradores

seu comportamento em posições de chefia

parte de cima, porque há uma hierarquia a ser

concederá boas oportunidades de melhoria.

minimizada. Logo, dê o primeiro passo.
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SEGURANÇA

RAPPORT

Passar para os membros da equipe que a

Criar contextos para que o colaborador se

direção traçada é a mais correta. Em um

sinta seguro para comunicar seus verdadeiros

cenário de incerteza, o líder é quem manterá

interesse e expectativas. Essa capacidade

a estabilidade do grupo. Por isso, antes de

é fundamental para entender quais são

defender uma estratégia ou tese, tenha certeza

as necessidades individuais e coletivas,

de que você mesmo está convencido para não

integrando os interesses das partes envolvidas.

transmitir insegurança.

ADAPTABILIDADE
Trabalhar a capacidade de ajustar as estratégias
aos cenários. Sem flexibilidade, os planos se
tornam menos confiáveis e, portanto, geram
incerteza para os liderados. Nesse sentido, cabe
ao líder aplumar o navio para que ele chega ao
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seu destino em segurança.
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TRABALHE O ACESSO AOS
BENEFÍCIOS DO GRUPO

FAÇA UM TRABALHO
VOLUNTÁRIO

Geralmente, o líder é quem distribui

Essa é uma dica das 21 leis irrefutáveis

os ganhos coletivos tanto em relação

da liderança. A ideia é que, em

a bens quanto ao reconhecimento. Por

organizações voluntárias, não há uma

isso, você deve se preocupar com os

hierarquia predeterminada como em

incentivos das equipes, principalmente

uma empresa. Logo, se você conseguir

como os profissionais serão respeitados

influenciar pessoas nesse ambiente,

e valorizados por suas contribuições. O

isso evidenciará uma evolução na sua

ideal é focar em um tratamento igualitário

competência, sendo, portanto, um

e em benefícios distribuídos por mérito.

ótimo cenário para praticar.
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APROXIME-SE DE
OUTROS LÍDERES
O contato com pessoas inspiradoras permite
ver os comportamentos que desejamos
aprender, bem como compartilhar dicas
úteis para desenvolver competências. Por
isso, o ideal é incorporar líderes ao seu

networking, bem como fazer amizade com
indivíduos com essa característica.
Uma forma simples de melhorar é
participar de cursos e treinamentos para
desenvolvimento da liderança. Além de ver
os assuntos de forma mais aprofundada, é
possível trocar experiências com pessoas
em diferentes estágios e, assim, encontrar
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uma série de bons exemplos.
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A liderança transformadora exige a

combinação da influência com o interesse
em desenvolver pessoas. Assim, quando

ela é exercida pelos gestores, há um impacto
determinante na forma como os colaboradores
são conduzidos a praticarem ações em
benefício da empresa.
No entanto, para chegar a esse estágio, devemos
aprender a parte teórica e praticar as habilidades
até que elas sejam naturalmente executadas
no dia a dia. As orientações são importantes,
mas, só com a tentativa e erro, as competências
serão consolidadas.
Sendo assim, se você quer se tornar um líder
transformador, procure situações para colocar as
dicas apresentadas em funcionamento e revise o
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conteúdo, quando tiver oportunidade, para evoluir
aos poucos, corrigindo erros e padronizando acertos.

PATROCINADORES
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PRATA

APOIO INSTITUCIONAL
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rockcontent.com

A Fundação Nacional da Qualidade é um centro brasileiro
de estudo e disseminação de inteligência em gestão. Criada
em 1991, é uma instituição sem fins lucrativos e tem como
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objetivo principal propagar os Fundamentos da Excelência
em Gestão para empresas de todos setores e portes.
O trabalho da FNQ é fundamentado no Modelo de

Excelência da Gestão® (MEG), uma metodologia de avaliação,
autoavaliação e reconhecimento das boas práticas de gestão,
que está organizado em Fundamentos e Temas que definem
uma base teórica e prática para a busca da excelência.
É dessa forma que a instituição preserva o engajamento
na missão de acompanhar as transformações no mundo e
incentivar o crescimento das empresas brasileiras.
A FNQ possui um site oficial e está presente também no
Facebook, Linkedin, Twitter e YouTube. Saiba mais e
amplie o seu conhecimento!

