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Estamos vivendo um momento de muita velocidade nas informações, em 

aspectos tecnológicos, o que exige cada vez mais das organizações esse 

acompanhamento em termos de inovação, com baixo custo e excelentes 

resultados. Fato esse que tem levado as empresas a buscarem cada vez mais 

o desenvolvimento de seus gestores/líderes. 

Até a década de 90 toda responsabilidade com relação à gestão de 

pessoas era da área de Recursos Humanos dentro de cada organização, 

desde o processo seletivo, a escolha na contratação, o desenvolvimento até o 

desligamento do empregado. Os gestores preocupavam-se basicamente com 

as questões técnicas em andamento.  

As exigências foram aumentando incessantemente por melhores 

resultados, baixo custo e alta produtividade. Com isso os líderes passaram a 

agregar maior valor em termos de seu desenvolvimento de carreira, além da 

formação, experiência, também passou a ser necessário um grande 

desenvolvimento em termos de liderança, pois, a partir de então, ele passou a 

acompanhar e identificar as necessidades de treinamentos de sua equipe, bem 

como a realização das avaliações, feedbacks e estruturação de plano de 

desenvolvimento individual.  

A responsabilidade atual de um líder é composta por todos os pilares da 

organização. Ele deve conhecer a cultura, os valores da organização, estar 

alinhado com a estratégica da empresa, desenvolver sua equipe, buscar 

engajamento de todos, delegar atividades, estar em constante inovação, com 

foco sempre em resultados positivos. 

Para atingir os objetivos definidos, é necessário o líder desenvolver uma 

relação de confiança com sua equipe, demonstrando um comportamento 



profissional e ético. Desta forma, a equipe sente-se mais segura para realizar 

suas atividades, demonstrando-se sempre mais disponível para assumir 

compromissos, principalmente aqueles com prazos exíguos.  

Apesar de toda relação de confiança estabelecida entre ambos, o líder, 

muitas vezes sente-se sozinho, pois não tem com quem compartilhar seus 

problemas e inseguranças. Ao dividir com a equipe poderá ser interpretado 

como fraco e com a diretoria pode ser interpretado como incompetente. 

Além de todas as necessidades da empresa e equipe, estamos vivendo 

um momento de intensa pressão legal, pois a partir dos próximos anos o líder 

terá mais uma grande responsabilidade com relação às informações de seus 

colaboradores para atender ao e-social, portanto, a velocidade das informações 

deverá ser muito mais acelerada, o que exigirá do líder uma maior velocidade e 

transparência em sua comunicação. Caso contrário, haverá punição a 

empresa, afetando diretamente os custos e diminuindo resultado. 

No cenário atual o gestor precisa liderar sua equipe, atender as 

expectativas da empresa em termos de processos, de tecnologia e de pessoas; 

buscar constantemente sua atualização, participar ativamente dos grandes 

projetos, estar sempre bem humorado e disponível. Para tanto, ele precisa 

estar capacitado, pois sofre forte pressão da diretoria em termos de 

atingimento das metas, cumprimento de prazos, redução de custos e 

resultados positivos.   
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