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Liderar é estar em um caldeirão? 

 

Que sensação tem o líder hoje com todas as informações disponíveis, 

com o que precisa ser feito, com o pensar no futuro, com ter consciência de 

que o suficiente parece inatingível? Pode-se dizer que está em um caldeirão, 

sendo cozido aos poucos por tantas fórmulas milagrosas que lhe são 

oferecidas para atender necessidades diversas, desenvolver equipes e, ajudar 

a transformar realidades atuais com foco no futuro. 

Muito se fala em liderança, porém as atividades administrativas, aquelas 

tradicionais, ainda persistem, mesmo que as tendências de diminuição de 

hierarquias sejam propagadas com a crescente onda de melhoria de 

processos. 

Ao líder cabe desempenhar atividades administrativas e de acordo com 

a posição hierárquica, segundo Ram Charam, na medida em que a passagem 

pelos níveis vai abrangendo a responsabilidade por liderar mais pessoas, 

menos o líder pode se envolver com o operacional. 

As técnicas e ferramentas de gestão e modelos de liderança podem 

ajudar no exercício da liderança. Entretanto, o líder precisa saber conciliar esse 

conhecimento com a realidade que vivencia. 

É da interação com as pessoas que percebe as necessidades e com 

essas pessoas passa a desenvolver possíveis soluções. 

O que é certo é que não há que se falar em fórmulas. O caldeirão pode 

ser visto e de longe, não há que se negar o que o mercado oferece, trata-se 

mais de não se maravilhar com uma fórmula e sim estar consciente de sua 

responsabilidade enquanto líder. 

As pessoas são complexas, desejam coisas diferentes, têm diferentes 

sentimentos em relação a algo e o líder também participa desse contexto. 

O que se aplica a uma equipe pode não funcionar com outra, o que 

também vale dizer o que se aplica a uma pessoa não se aplica a outra. 

Muito se vende “como fazer”, há os gurus da moda, mas o que em 

essência querem disseminar? Que conhecimentos podem ser aplicados? Isso 

em uma dimensão macro. Voltando a observar a dimensão micro temos a 

realidade de se adaptar a cada diferente necessidade. 



Nesse contexto o líder que tiver capacidade de refletir e adaptar-se, 

atento às tendências, conhecer técnicas, observar e ouvir sua equipe e, tiver o 

aprendizado como algo contínuo, poderá ter uma atuação mais consistente e 

olhar o caldeirão fumegando de longe. 
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