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UM FILHO INSENSATO

AS CARACTERÍSTICAS DE UM LÍDER
A palavra líder se origina do inglês Leader
que significa alguém que atua como guia ou
chefe de um grupo, mas para nós ser líder vai
além desse conceito, se pudéssemos colocar
um sinônimo para essa palavra, deveríamos
usar companheirismo.
O verdadeiro líder vem acompanhado de
alguns adjetivos que entenderemos agora.
Um líder é:
Amigo – Um líder jamais trata seus
subordinados com autoritarismo, pois sua
intenção é construir uma equipe e não um
quartel.
Ético – O verdadeiro líder não concorda
com a injustiça, nem se vende em troca de
favores, opera sempre em prol do coletivo,
respeitando a cada um e assim ganhando o
respeito de todos.
Influente – O líder deve influenciar o
grupo, pela sua conduta o grupo tem prazer
em obedecer as suas ordens.
Comunicativo – O líder que não sabe se
comunicar com seu grupo está fadado ao
fracasso, pois é fundamental esta ligação para
uma boa produção seja em qual área for.
Ouvinte – Da mesma forma com que sabe
se comunicar, o líder deve saber ouvir, pois
ouvindo o seu grupo, ele os fortalece e acaba
recebendo boas ideias.
Dinâmico – O líder muitas vezes precisa
de estratégias para motivar o seu grupo, para
ser líder ´fundamental ter boas ideias.
Sábio – Para se tornar um bom líder,
deve se ter um conhecimento amplo sobre o

trabalho que vai realizar.
Decidido – Um bom líder nunca hesita
quando se faz necessário tomar uma decisão,
pode ouvir o grupo, fazer análises, mas tem
que ter a palavra final.
Humilde – Um bom líder sabe reconhecer
quando erra, e com honradez sabe pedir
desculpas.
Estrategista – Um bom líder sempre visa
fazer o melhor para quem o contrata, visando
o melhor para os seus subordinados, se todos
estiverem felizes, a satisfação é garantida.
Algumas empresas fizeram uma pesquisa
sobre o que esperam de um líder e a resposta foi:
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