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Será que o exercício da liderança é realmente para você?

Essa habilidade sempre foi associada ao cargo, quando na verdade é uma característica
que pode ser desenvolvida por qualquer profissional
Amanda Gomes
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Algumas pessoas se questionam com certa frequência:
• Será que a liderança é para mim?
• Será que eu devo investir em funções de liderança ou carreiras especialistas?
Muitas vezes essas perguntas estão na fala das pessoas que já possuem alguns anos de
carreira e estão prestes a dar um novo passo, profissionais que acabaram de chegar em
uma função de gestão de pessoas, ou, até mesmo, pessoas que já lideram equipes e que
sofrem com a pressão do dia a dia para melhorar suas relações no trabalho. A dúvida é,
geralmente, originada pelo mito de que a liderança é uma vocação, um dom de pessoas
com certas características, como, por exemplo, a facilidade de se comunicar, de se
posicionar ou, ainda, afirmar que o exercício da liderança não é adequado para pessoas
tímidas.
Eu acredito que o mito principal é associar a liderança à obrigatoriedade do exercício de
um cargo/função voltados à gestão de pessoas. Todas essas afirmações, na minha visão,
são mitos sustentados por anos, criando, às vezes, uma aversão ao tema ou a uma
condição obrigatória de decidir: "ser ou não ser".

Você já se viu questionando sobre isso? Eu afirmo que a liderança definitivamente não
tem a ver diretamente com o exercício de um cargo! Confuso isso, né? Liderança é uma
habilidade e, na minha opinião, a mais importante que qualquer ser humano deve aprender
para progredir em sua vida profissional e pessoal, independentemente se a escolha é uma
carreira voltada para área especialista ou na área de gestão. Na minha visão, não se trata
de uma opção, mas, sim, uma condição que qualquer pessoa precisa exercer para se
sentir realizada com a sua vida e com as suas escolhas.
Por isso, entendo como a melhor definição de liderança a capacidade de influenciar os
seus pensamentos, os seus sentimentos e suas atitudes em congruência com aquilo que
você deseja viver e realizar. O exercício da liderança tem a ver com uma mudança de
estado interno (sentimentos/emoções) para lidar com as diversas situações que estamos
dispostos diariamente.
Um exemplo que reforça essa afirmação é que, hoje, 90% da rotatividade voluntária dos
colaboradores dentro das empresas, que acabam encontrando uma nova oportunidade,
está relacionada a conflitos de relacionamentos com os líderes (em sua grande maioria)
e pares do trabalho. Muitas vezes, profissionais que são extremamente competentes,
terão que "começar" tudo novamente em outro lugar, por não terem conseguido lidar com
suas emoções negativas (raiva, falta de reconhecimento, frustração) motivadas pelas
relações do antigo trabalho e por questionar os valores dos seus líderes e colegas.
Essa falta de inteligência emocional de todas as pessoas envolvidas fortalece um
crescimento cada vez maior do estresse e doenças associadas a ele. Profissionais, muitas
vezes, interrompem suas jornadas que poderiam ser mais prósperas por não saber lidar
com essas cobranças e simplesmente afirmar: "esse mundo não é para mim!". Que
mundo? O mundo das relações humanas? Não dá para fugir disso, a liderança, como eu
acredito, não tem definidamente a ver com a função que você exerce, mas, sim, com a
capacidade de gerir e blindar as suas emoções, agindo de forma mais madura ao lidar
com as diferenças entre as pessoas. Faz sentido? Imagine, agora, você com mais
recursos para lidar com suas emoções. Os seus resultados seriam diferentes? Você
acredita que conseguiria influenciar melhor o seu meio e ter resultados melhores? A
liderança é o efeito dos resultados vindo do exercício da inteligência emocional.
Quando aprendemos a influenciar a nossa própria vida, conseguiremos pelo nosso próprio
exemplo, influenciar as pessoas em nossa volta, sejam elas dependentes de nossa
orientação direta, pares, colegas, gestores e familiares. Quando aprendemos a enxergar
as nossas possibilidades, vemos que o mundo tem muitas possibilidades também,
encontramos novas formas de chegar a resultados sem desistir daquilo que é realmente

importante para nós e podemos contribuir com o desenvolvimento das pessoas com muito
mais assertividade.
Por isso, a todos que leem esse texto, na minha visão, aprender sobre liderança não é
uma opção, é uma condição para você ser feliz! Comece investindo em autoconhecimento
e você se surpreenderá no que essa habilidade de liderar suas emoções pode trazer de
resultados extraordinários!
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