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Um líder deve ser alguém capaz de motivar as pessoas a seguirem-no. Independente de ser
um indivíduo que já nasça com talento para liderar ou alguém que adquire essa capacidade de
mobilizar as pessoas em prol de um bem comum, algumas habilidades devem estar presentes
para que sepossa ser um bom líder.

A seguir são citados alguns exemplos referentes àshabilidades de um líder:
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Um bom líder deve atuar junto aos seus colaboradores, clientes e fornecedores de
modo que possa participar do processo, conversando, trocando ideias e,
principalmente, valorizando as pessoas.

Paixão é essencial, pois boa parte do papel do líder é despertar entusiasmo emotivação em
seus subordinados, e ninguém é capazde irradiar uma luz que não possui.

Isso não quer dizer que você deva se tornar um megafone ambulante, pregando os valores
da sua companhia como um fanático em uma escadaria, mas deve transmitir tais valores
diariamente, através de palavras e ações.
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Uma secretária bem organizada ajuda, mas não o dispensa da tarefa de definir sua
própria disciplina pessoal. A desorganização pessoal, quando refletida na liderança,
traz consequências piores do que uma mesa bagunçada, gera ruído na definição de
metas, no comportamento e no destino da sua equipe.

Liderar também significa atribuir criteriosamente responsabilidades para as outras pessoas e
acompanhar seu trabalho e resultados. Delegar corretamente inclui um conhecimento
profundo sobre o trabalho a ser realizado, bem como a capacitação e os talentos pessoais de
cadamembro da equipe.
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Ao assumir um cargo de liderança você se torna responsável sobre a produtividade de
outras pessoas. Por isso, além do conhecimento técnico reconhecido que o levou à
promoção, agora você deverá entender como cada membro da sua equipe atua (ou cada
diretor, se estiver na cadeira principal) e agir de acordo com sua capacidade e grau de
autonomia, a fim de colher os lucros (ou os danos) do trabalho conjunto.

Esqueça a retórica, um bom líder comunicador é aquele capaz de expressar a clareza do
próprio pensamento, o que inclui saber explicar o que deve ser feito, às vezes como deve
ser feito e, principalmente, qual a importância da tarefa, em uma escala de relevância ou
prioridades.
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Como consequência da sua organização pessoal, sua comunicação para com a equipe deve ser
precisa, específica e concisa. Por outro lado, um líder desorganizado tende a comunicar-se da
mesma forma, gerando ambiguidade quanto às próprias ordens e, muitas vezes, a equipe até
compreende o que deve fazer, mas tem que improvisar quanto ao como fazer, não tendo a
menor ideia do porquê.

O papel do líder vai além de distribuir tarefas e fiscalizar a execução. No dia a dia, muitas vezes
seu caráter será posto à prova, pois ele se defrontará com situações onde a saídamais fácil não
é a correta. Seguir o caminho correto, o que às vezes é dolorosamente oneroso, exige coragem.
Além disso, o líder se torna responsável por sua equipe, o que quer dizer que às vezes terá de
defendê-la, seja de um cliente grosseiro, seja de decisões arbitrárias ou francamente mal
fundamentadas da cúpula (sim, isso acontece).
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Boa parte da sua habilidade de se comunicar bem vem da sua capacidade de ser um
bom ouvinte. Manter um projeto organizado e as pessoas empolgadas não resulta de
um discurso inflamado, mas do seu poder de ouvir asmais variadas demandas de sua
equipe e gerenciá-las a contento.

Os membros de sua equipe não precisam ser seus melhores amigos (provavelmente não
serão), mas você precisa conhecê-los para orquestrar o conjunto. Além de ter ciência da
capacitação técnica de cada um, é fundamental conhecer os traços de sua
personalidade, como se comunica, o que o motiva e, também, um pouco de sua história
pessoal.

25



Neste ponto um chefe se torna um líder.

Aprofundar o relacionamento humano é trabalhoso, exige atenção e foco na
outra pessoa e, sobretudo, responsabilidade.

Grandes líderes são também grandes seguidores, seja de outros líderes, seja de
grandes ideias. Ser um discípulo injeta no líder aquela parcela fundamental de
humildade que o salva de se tornar um arrogante ou um ditador. Um líder discípulo
aprende facilmente com as pessoas e situações ao seu redor, pois se torna capaz de
dar um passo além de sua visão e de seu egoísmo.
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Nesta aula abordamos os aspectos e conceitos relativos à liderança, habilidades
de um líder (técnica, humana e conceitual), relações interpessoais e relações de
trabalho, bem como a importância do trabalho emequipe.
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1. Na construção de um edifício há constantes desentendimentos entre os
funcionários devido ao não cumprimento demetas diárias de trabalho, o que
comprova a falha nas relações interpessoais. De que forma você procuraria
solucionar esse problema de modo que não houvesse perdas para a empresa
construtora e para o cliente da obra? Lembre-se de que isso pode
efetivamente ocorrer quando uma obra está em andamento.
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Expor o que é um plano de negócio e qual a sua utilidade. Apresentar os
principais itens para estruturação de um plano denegócio.
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Figura7.1:Plano de negócio

Nesta aula será apresentado o plano de negócio como ferramenta de planejamento e
monitoramento para o empreendimento que será implantado. Inicialmente será
exposto o seu objetivo e a sua importância, e na sequência, sua elaboração com
detalhes das seções que o compõem.
O plano de negócio é um instrumento que permite ao empreendedor orientar-se na
tomada de decisão e acompanhar o desempenho do empreendimento. Para isso, o
empreendedor analisa os itens que direcionam asmetas, não permitindo desvios das
estratégias estabelecidas, levando, assim, a empresa a obter resultados positivos.
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Este instrumento faz o empreendedor refletir sobre a realidade que cerca o
empreendimento, por isso omesmo deve ser periodicamente atualizado a partir de
uma reflexão da verdadeira posição da empresa no mercado que está inserido,
sendo alterado conforme as variações do meio, suas estratégias e metas com foco
no atendimento às necessidades dos clientes.

Com a elaboração de um plano de negócio, o empreendedor examina de perto cada
elemento do empreendimento nas mais diversas perspectivas, assim, muitos
problemas e falhas são identificados e tratados através deste processo de elaboração.
Caso tais problemas não possam ser enfrentados e suas consequências sejam
significantes, o fato de eles terem sido identificados já dá ao empreendedor a
oportunidade de “abandonar a empreitada” antes de comprometer recursos com ela
(GEM, 2005, p. 4).
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Umplano de negócio bem elaborado representa uma oportunidade única para
o futuro empreendedor pensar e analisar todas as facetas do novo negócio.
Esse documento permite ao empreendedor analisar as várias perspectivas do
empreendimento, excedendo suas limitações normais de ser humano,
evitando que algum assunto seja descuidado e, com isso, que o negócio
fracasse (KOTLER;KELLER,2006).
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Em um plano de negócio, analisa-se tanto o ambiente interno do empreendimento,
como o ambiente externo. Este deve conter a descrição do setor, a natureza jurídica
do negócio, a estrutura organizacional da empresa, simulações de relatórios
financeiros, um plano estratégico e um plano operacional. Para isso, devem-se
seguir alguns passos: começar com o sumário executivo, onde estarão expostos itens
como a missão e a visão do empreendimento; descrever as necessidades que a
empresa vai atender incluindo também o papel da empresa em relação à
responsabilidade social; descrever as características do mercado em que a empresa
vai operar, mostrando também como o mercado está se comportando em relação
ao seu produto; fazer um pequeno relatório sobre os sócios da empresa, além de
um breve relatório dos recursos necessários para o começo do empreendimento
(CHIAVENATO,2005).
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O plano de negócio é muito importante na medida em que serve como um
instrumento de apresentação da empresa para diferentes públicos (PAVANI,
2000), tais como:

• Sócios potenciais (para vender parte do negócio e estabelecer acordos e
direção).

• Parceiros (para estabelecer estratégias conjuntas).
• Bancos (para conseguir financiamentos).
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• Pessoas intermediárias (para ajudar a vender os seus negócios para investidores, empresas
de capital de risco, pessoas jurídicas e outros interessados.

• Gerentes (para estabelecer canal de comunicação).
• Executivos de alto nível (para aprovar e alocar recursos).
• Fornecedores (para outorgar crédito para compra demercadorias ematéria prima).
• Gente talentosa que você deseja contratar para fazer parte da suaempresa.
• Para a própria empresa (para auxiliar na comunicação interna comos empregados).
• Clientes potenciais (para vender o produto/serviço).

No Quadro 7.1, há um esboço do plano de negócio desenvolvido pelo SEBRAEpara ajudar os
futuros empreendedores que ali procuram ajuda.
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