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Um dos maiores desafios de um líder é ter tempo e disponibilidade 
mental para cuidar das suas pessoas. O problema hoje começa quando 
o líder é assaltado por solicitações a mais que prendem a sua atenção 
e que transmite aos outros que a equipa ou o colaborador não são im-
portantes. Isso, porque não consegue prestar atenção total às pessoas 
quando está com elas.
 
Os bons líderes contagiam os outros e multiplicam novos líderes. Mas 
para isso acontecer têm de manifestar interesse e preocupação ge-
nuínas. Criar uma interações positivas com a equipa, olhando também 
para o positivo e não só no negativo (que tem de ser dito de forma cla-
ra mas cuidada). Procurar ouvir mais. Falar menos. Observar melhor e 
perguntar com o interesse verdadeiro de ouvir as respostas dos outros 
sem ideias pré-concebidas. Sorrir e perceber que é da sua respon-
sabilidade fazer de cada conversa uma dança enérgica com o outro e 
não um combate cheio agressivo e de divergências que desalinham a 
liderança do resto da equipa.

“A good objective of leadership is to help those who are doing 
poorly to do well and to help those who are doing well to do 

even better.”
Jim Rohn

FORMAR LÍDERES QUE CUIDAM DOS OUTROS?
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Doug McMillon percebeu que a Walmart o escolheu ‘não para manter 
o negócio, ou para o gerir bem. Mas para o preparar para o futuro.’ 
Para isso enumerou três perguntas às quais procura diariamente dar 
respostas com a sua equipa:
 

· Conseguimos colocar o e-commerce no topo da nossa lista 
de prioridades e posicionarmos a empresa no negócio digital?
· Conseguimos estar com eficácia nos mercados certos?
· Culturalmente temos os comportamentos que necessitamos 
para lidar com os desafios do futuro?

 
McMillon reconhece que hoje os clientes querem tudo. Navegar na in-
ternet e ter acesso a milhares de artigos disponíveis. Mas, também 
usufruir de uma experiência positiva quando estão fisicamente nas lo-
jas. E para isso acontecer não basta construir um negócio de sucesso 
só à base do preço.
 
Para além disso tem a consciência que este posicionamento envolve 
mudança. E muitos não quererão fazer parte dela. Logo a saída das 
pessoas é inevitável e encarada de modo natural. Também sabe que 
o processo de automatização no mundo não vai parar. Sendo da sua 
responsabilidade, e da empresa que gere, a preparação e treino das 
pessoas para os empregos de amanhã. Os quais serão muito diferen-
tes dos que existem hoje.

“O futuro tem o hábito de aparecer sem avisar.”
George Will

O QUE PODEMOS APRENDER COM O CEO DA 
WALMART?
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CURSOS RECOMENDADOS

Coaching People + Teams

Leadership Forum

Leading Teams

Magic

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/comunicacao-e-vendas/magic
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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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