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“Olha por cima do ombro 
e assegura-te que alguém 

te segue.”
Henry Gilmer



LIDERA BEM PARA 
CIMA?#1
Como liderado, como define o seu papel?
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Já pensou no seu papel como liderado? Já pensou como pode liderar e 
influenciar mais as pessoas que o lideram? Comece por conhecer bem 
as expectativas que os outros que estão ‘em cima’ têm sobre o seu 
trabalho e defina padrões elevados para aquilo que faz. Tão elevados 
que vão para além daquilo que esperam de si. Não espere que sejam 
os outros a definir esse padrão, tenha a iniciativa e faça-o não se limi-
tando a reagir aos pedidos que lhe fazem chegar. Isso levará a que seja 
mais ouvido, mais respeitado e valorizado.

• Conheça bem o estilo do seu líder, as suas preferências, como 
comunica e os objetivos que tem. Não para o agradar, mas para 
o poder influenciar melhor. 

• Trabalhe em colaboração com o seu líder para ajustar a sua 
função aquilo que mais gosta de fazer. Nunca se irá safar de 
executar algumas tarefas chatas, mas quanto maior a percen-
tagem de trabalho que gosta de fazer, melhor será a sua per-
formance e satisfação. Maior será, também, a sua capacidade 
de surpreender os outros com os resultados que entrega. 

• Antes de tudo isto, aceite a responsabilidade de liderar quan-
do é liderado.

“Não existem engarrafamentos quando fazemos uma 
extra mile.”

Zig Ziglar

LIDERA BEM PARA CIMA?

High Play Institute



A LIDERANÇA 
AUTÊNTICA FUNCIONA?#2
A liderança autêntica funciona? Verdade a mais? Excesso de 
confiança?
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‘Sou aquilo que vês’. Esta é uma das expressões típicas dos líderes que 
se dizem autênticos. Aqueles que falam a verdade num alinhamento 
com os seus princípios morais. Mas a autenticidade muitas vezes só 
serve o bem estar pessoal dos líderes. Alimenta-lhes ainda mais o seu 
amor próprio. Sendo frequentemente um sinal de incapacidade rela-
cional e social. Isto é, segundo os estudos, existem líderes com um 
nível elevado de autenticidade, mas têm uma fraca orientação para a 
relação com os outros, logo a autenticidade percebida pelas pessoas 
que o rodeiam é igualmente baixa.

A autenticidade é reconhecida pelos outros quando está orientada 
para o bem comum. Se a mesma revelar despreocupação com as pes-
soas e alguma desumanização, faz com que o líder pareça ser uma 
pessoa distante, rude e pouco autêntica. Isso não implica que um líder 
deva optar por ser um ‘camaleão social’. O que muda constantemente 
face aqueles que o rodeiam. Mas tem de cuidar da forma e dos impac-
tos que tem quando transmite a sua verdade.

“A chave de uma boa liderança hoje em dia é a influência, e 
não a autoridade.”

Kenneth Blanchard

A LIDERANÇA AUTÊNTICA FUNCIONA?
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AS 8 ARMADILHAS DA 
LIDERANÇA#3
Declarações de líderes na 1º Pessoa.
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Vários líderes partilham na primeira pessoa algumas das armadilhas que po-
dem também ser as suas. Fuja delas, só depende de si mesmo!

• Sou pessimista e transmito esses receios para as pessoas. Nunca 
estou certo que teremos sucesso e por isso castigo os outros.
• Tenho medo de falar com os restantes líderes, sinto que se disser 
alguma coisa eles vão ler as minhas palavras como uma ingerência e 
não uma direção para realinharmos.
• Sinto que deviam existir mais regras e procedimentos que dessem 
legitimidade ao que faço e ao que digo enquanto líder. Percebo que 
liderar é inspirar e contagiar mas não me sinto capaz de fazer essa 
conquista.
• Tenho dificuldade em dizer ‘não’, ajudo os outros sempre que pos-
so. E essa dificuldade também se repete quando tenho de ser mais 
assertivo e transmitir uma notícia mais dura.
• Tenho uma postura defensiva a liderar. Pareço um guarda redes. 
Opto mais por travar e controlar, do que em criar entusiasmo e con-
tagiar as pessoas com novas ambições ou ideias.
• Sou um apaixonado pelas coisas que faço. Quando perco esta pai-
xão fico sem energia e distancio-me. Fico sem saber como construir 
novas ligações que aumentem a minha energia.
• Sou muito ansioso e orientado para os resultados e passo a vida 
a pressionar os outros. Parece que estou sempre mergulhado num 
clima de urgência.
• Gosto tanto de executar que por vezes fico perdido. Não tenho um 
olhar estratégico e deixo de coordenar os outros. Devia substituir isso 
pelo gosto de ensinar e suportar os outros.

“Os líderes ficam presos em armadilhas que são criadas por 
eles para os proteger das suas próprias inseguranças.”

Chris Argyris

AS 8 ARMADILHAS DA LIDERANÇA
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PRONTO PARA 
LIDERAR A MUDANÇA?#4
As pessoas estão acomodadas? Resistem?
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Quer por excesso, quer por defeito, todos estão a querer mudar. Seja vista 

como necessária ou interessante para o negócio, ou um simples antídoto 

para combater status quo, a verdade é que a maioria das pessoas não se 

sente confortável com a mudança. Implica dar passos a caminho do desco-

nhecido. Abdicar de formas pré-estabelecidas de ser e de fazer. Aumentar a 

turbulência e o conflito. Para isso, a cultura precisa de se transformar. Qual 

é o problema? As pessoas e a cultura resistem! O que um líder deve fazer?

• Frontalidade e Foco - Sem mudança na liderança, a cultura atual 

irá destruir a capacidade das pessoas e das empresas se adapta-

rem. Invista numa ação de mudança feita por uma liderança frontal 

e centrada na empresa ou no negócio. Quando isso acontece a cul-

tura responde. Isso exige abertura dos líderes que estão dispostos a 

transformar as suas empresas através da liderança.

• Urgência - Crie sentido de urgência. Urgência é aquilo que as pes-

soas sentem e o que as faz mexer e agir, nem que seja com pequenas 

ações, na procura de oportunidades lá fora e não só no escritório. 

Isso exige entusiasmo criado pela liderança. Tudo isto sem pânico. 

A pressão excessiva não ajuda as pessoas a mudar mas a ter mais 

medo. Pânico a mais resulta em decisões e ações precipitadas.

• Clareza – As pessoas não precisam de imaginar, porque imagi-

nar o pior que pode acontecer é mau para os dois lados (empresa 

e pessoas). Ao contrário, se tiverem informação, isso permite-lhes 

cooperar mais. É necessário possuir uma visão clara que as ajude a 

identificar o que é importante, estabelecer prioridades nas ações/

decisões e a fazerem as coisas acontecer.

“A mudança obriga as pessoas a pensarem e a sentirem-se 
diferentes. É por isso que gerir a mudança não é para os cobardes.”

John McGuire, Associado Sénior no Center for Creative Leadership - CCL

PRONTO PARA LIDERAR A MUDANÇA?
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É UM GESTOR OU UM 
LÍDER?#5
Conceitos diferentes ou mitos? São pessoas distintas?
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Como dizia Zaleznik - os líderes gostam de estar em cenários com ris-
co, pensar com uma visão de longo prazo e provocar emoções fortes 
nos outros tais como - amor e ódio, admiração e ressentimento. Os 
gestores, por seu lado, gostam de evoluir com um processo de tra-
balho claro, procuram a ordem, o controlo e a resolução rápida dos 
problemas. Não são necessariamente pessoas diferentes, mas tipos 
de trabalho distintos.
Se prefere ficar preso ao planeamento, organização e coordenação é 
porque tem a tendência para gerir. Se é atraído pela mudança, pela 
criação de um futuro melhor, se gosta de estar com as pessoas e mo-
bilizá-las ou fazer as coisas acontecer, certamente o seu trabalho 
identifica-se mais com um líder. 
O desafio é que neste mundo os dois são necessários. Há mais com-
plexidade e informação que carece de gestão. Existem mais mudanças 
e situações de incerteza onde a liderança impera. O ideal é termos or-
ganizações onde seja possível encontrarmos muitos líderes que gerem 
bem e gestores que são bons líderes. 

• Torne-se um líder com uma boa gestão atuando como tal. 

• Crie novas experiências de trabalho e mude as exigências que 
coloca a si mesmo naquilo que faz. 

• Transforme o seu exterior para que este o ajude a mudar o que 
está dentro de si.

“O meu trabalho era fazer com que todos acreditassem que 
o impossível era possível. Essa é a diferença entre um líder e 

um gestor.”
Alex Fergunson, Ex Treinador de Futebol do Manchester

É UM GESTOR OU UM LÍDER?
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A SUA LIDERANÇA É 
EFICAZ?#6
Sente que não está a obter resultados? Não é reconhecido 
pelos outros?
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Realizar o trabalho por intermédio de outras pessoas não é fácil. Mas é isso que 

um líder faz diariamente. Existem práticas que ajudam os líderes a fazerem bem 

este trabalho. Mas os seus estilos pessoais e hábitos acabam por ser mais fortes 

que estas práticas. Já experimentou receber feedback dos outros? Peça a opinião 

daqueles que o rodeiam, superiores, colegas e colaboradores. Inicie um processo 

de feedback 360°. Peça apoio para ler os resultados e termine com uma lista 

dos seus pontos fortes e aspetos a melhorar. Bloqueie a tendência de resistir ao 

feedback dos outros. Desenhe um plano de ação e meta mãos à obra. Não se 

esqueça que liderar passa por entregar resultados. Comece, em primeiro lugar, 

por si.

• O seu estilo é eficaz? 

• Desanima ou inspira os outros? 

• Valoriza os outros? 

• Tem paciência para explicar as prioridades e treinar quem precisa? 

• Critica em público? 

• Tem grupos ou pessoas preferidas? 

• É incoerente, diz mas nem sempre faz?

• Diz o que tem a dizer de qualquer forma? 

• Dedique-se a estudar o seu estilo pessoal, seja humilde, e integre neste 

estudo a opinião de pessoas que discordam habitualmente de si. 

• Escute e evite justificar. Invista no treino da sua capacidade de comu-

nicação, delegação, organização e reconhecimento do sucesso. 

• Faça menos reuniões e mais festas com as pessoas.

“Olha por cima do ombro e assegura-te que alguém te 
segue.”

Henry Gilmer, Lei de Gilmer para a Liderança Política

A SUA LIDERANÇA É EFICAZ?
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NÃO CONFIA NEM 
DELEGA?#7
Faz a maior parte das coisas sozinho? Tem dificuldade em 
‘largar’ as tarefas para os outros?



18

Por vezes estar muito ocupado pode ser um vício. Perdemos tempo para pla-
near, diminuímos a qualidade e a pressão aumenta. O tempo para refletir 
desaparece. O trabalho, mesmo dedicando mais horas, nunca mais acaba. 
A família reclama e mesmo quando estamos presentes parece que a nossa 
cabeça fica absorvida pelas preocupações. Se isso lhe acontece, aumente a 
sua capacidade para delegar. Pense nas vantagens. Delegar motiva os outros. 
Ajuda-os a desenvolverem-se e permite que mais trabalho seja concluído 
em menos tempo. Delegar liberta-o para uma posição mais estratégica e 
tática do seu trabalho ou liderança.

• As pessoas da equipa são fracas? Seja o seu treinador. Se pensar que 
não tem tempo para isso nunca vai ter as ‘ferramentas’ prontas para 
fazer bem as coisas. 
• Invista tempo com os outros. Partilhe expetativas e prazos de forma 
clara. 
• Fale do ‘porquê’ e do ‘quê’. Deixe o ‘como’ com as pessoas. 
• Delegue mas não abandone. Defina momentos de verificação e de 
acompanhamento. 
• As pessoas devolvem-lhe as tarefas que distribui? Passe tarefas 
completas e não uma pequena ‘fatia’ do ‘bolo’. Porquê? Porque é 
mais motivador e aumenta a responsabilização. 
• ‘Largue’ aquilo que não faz bem e os outros fazem melhor. Preocu-
pe-se em encontrar espaço para as pessoas ‘brilharem’ com o tra-
balho que entregam. 
• Pergunte à sua equipa – de todas estas tarefas, em quais é que me 
poderão ajudar? Provavelmente vai ser surpreendido com as respos-
tas.

“Se o líder aceita o macaco (problema), acaba por assumir 
uma posição de subordinado do seu colaborador.”

William Oncken, Jr. E Donald L. Wass, autores

NÃO CONFIA NEM DELEGA?
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LIDERE COMO UM 
TREINADOR#8
Três dicas do Sir Alex Fergunson.
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Começar pelos alicerces:
Muitas equipas colocam a pressão no líder – obtém vitórias 
se queres sobreviver! É por isso que os treinadores/líderes se 
apoiam tanto nos elementos mais experientes. Sabem que ao 
perderem 3 jogos seguidos estão na rua. Não há paciência para 
construir uma equipa para daqui a 3 ou 4 anos. Isso acaba por 
marcar um conceito de curto prazo que permite ganhar o jogo 
ou o campeonato, mas não uma equipa ou um clube para o 
futuro.
 
Estabelecer padrões elevados:
Os padrões que guiam o desempenho da equipa têm de estar 
em todo o lado e em tudo o que o líder diz. Por exemplo, em 
Manchester não admitimos más sessões de treino porque sa-
bemos que isso vai ter implicações no jogo. Deixar claro o que é 
inaceitável faz parte do trabalho do líder.
 
O poder da observação:
A observação é critica. A capacidade para ver coisas é a chave 
– ou mais especificamente, a capacidade para ver coisas para 
além daquilo que cada um de nós esperava ver. Isso implica 
contrariar o nosso ego e admitir que temos de ver as coisas, 
também, com os olhos dos outros.

“A melhor forma de gerires a mudança é aceitá-la.”
Sir Alex Fergunson, Ex Manager do Manchester United

LIDERE COMO UM TREINADOR
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CURSOS RECOMENDADOS

Coaching People + Teams

Leadership Forum

 
Leading Teams

Top Team Development

High Play Institute

http://www.highplay.pt/pt/lideranca/coaching-people-teams
http://www.highplay.pt/pt/lideranca/leadership-forum
http://www.highplay.pt/pt/lideranca/leading-teams
http://www.highplay.pt/pt/equipas/top-team-development
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Criado em 2006, o High Play Institute dedica-se à melhoria da 
performance individual, das equipas e das organizações. Para isso 
desenvolve metodologias complementando a sua atuação nas áreas 
de consultoria, treino experiência, assessment, coaching, gestão da 
mudança, comunicação interna e mais recentemente gaming. 

O High Play Institute tem parcerias estratégicas com o Disney Institute 
e o Center for Creative Leadership nos EUA, este último considerado 
pelo “Financial Time” como a sexta melhor organização na formação 
de executivos em liderança. 

Sob o lema “Building High Performance”, o High Play Institute tem 
programas de formação muito criativos nas áreas comportamentais 
que cruzam desporto com o teatro, passando pela música ou as 
artes. 

Desde a fundação em Portugal, está orientado para projetos 
internacionais (Brasil, Angola, Bulgária, República Checa, Holanda, 
Moçambique, Espanha). Tem a sua sede em Vila Nova de Gaia onde 
se situa o Campus High Play e escritório também em Luanda. 

Em 2012 o High Play Institute recebeu a distinção de Melhor 
Fornecedor de Formação e um dos três Melhores Fornecedores 
Globais de RH atribuída pela APG (Assoc. Portuguesa Gestores de 
RH). Em 2013 e 2014 renovou esta distinção, tendo em 2014 e 2015 
sido considerado pela APG (Associação de Gestores e Técnicos de 
Recursos Humanos) o Melhor Fornecedor de Recursos Humanos em 
Portugal e o 1.º classificado na área de Formação e Coaching.



http://www.highplay.pt/pt/conteudos/tips 
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