
 

Líderes autoritários e seus resultados... 
 
Por Sonia Jordão 
 
Em muitos casos, quando os resultados andam distantes 

das metas, verificamos que os líderes ainda lideram na base 
do ‘comando e controle’, além de serem explosivos na sua 
forma de agir. Eles acreditam que para se atingir as metas é 
preciso impor sua vontade, mandar as pessoas fazerem algo. 
Em função de seu temperamento explosivo, quando alguém 
na sua equipe erra, ele grita, trata o outro de forma 
autoritária. Às vezes, suas atitudes estão tão enraizadas, que 
ele age de forma automática, até sem notar.  

Ao analisar suas atitudes, percebemos que acabam 
explodindo quando acontece algum problema mais sério, ou 
quando se encontram sob grande pressão. Quando fica 
nervoso, ele grita e, outras pessoas presenciam o que 
acontece. Isso acaba por deixar a pessoa repreendida com a 
auto-estima baixa, já que ninguém gosta de ter seus erros 
mostrados na frente de outras pessoas. A conseqüência 
disso pode ser a diminuição da motivação. Uma máxima da 
liderança é: “elogie em público e critique em particular”.  

Outras vezes, o líder até consegue bons resultados, mas 
com uma rotatividade muito grande. Isso porque em curto 
prazo o autoritarismo pode funcionar. Só que, na primeira 
oportunidade, aquele que se considera subjugado, busca 
outra organização para trabalhar.  

Deixar de ser um líder explosivo é difícil, mas não 
impossível. Os primeiros passos são reconhecer que errou e 
querer mudar. Depois, é preciso buscar o autoconhecimento, 
potencializando suas virtudes e trabalhando seus defeitos, 
principalmente, suas explosões. Em alguns casos, buscar a 
ajuda de um profissional pode ser necessário. 

O bom líder não é aquele capaz de impor suas decisões, 
mas sim o que consegue a participação de seus 
subordinados nas decisões da empresa, sempre buscando 
ouvir, atentamente, suas opiniões e sugestões. Só assim 
conseguirá influenciar os membros de sua equipe a fazerem 
o que precisa ser feito, para juntos chegarem aos resultados 
esperados. 

Compreender as atitudes dos jovens de hoje também é 
fundamental ― eles não estão acostumados a serem 
“mandados”, querem entender o que deve ser feito e não 
simplesmente fazer porque alguém determina. Os jovens 
dessa nova geração querem ser participativos, se sentir úteis 
e responsáveis. É preciso aprender a canalizar a 
agressividade para o bem. 

 

PARA REFLEXÃO: 

"O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano". (Isaac Newton)  

Participe do sorteio de livros de Sonia Jordão e leia os números anteriores da 
Newsletter “Tecendo o Saber”. Vá em www.soniajordao.com.br 

O Valor do dinheiro 
 
     Ele pode comprar uma 
casa, mas não um lar. 
     Ele pode comprar uma 
cama, mas não o sono. 
     Ele pode comprar um 
relógio, mas não o tempo. 
     Ele pode comprar um 
livro, mas não compra o 
conhecimento. 
     Ele pode comprar um 
título, mas não o respeito. 
     Ele pode comprar um 
médico, mas não a saúde. 
     Ele pode comprar um 
sangue, mas não a vida. 
     Ele pode comprar o sexo, 
Mas não o amor. 
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QUALIDADE É COMO 
MANUTENÇÃO 

 

Quando tudo vai bem, 
ninguém lembra que existe. 
 
Quando algo vai mal, dizem 
que não existe. 
 
Quando é para gastar, acha-
se que não é preciso que 
exista. 
 
Porém, quando realmente 
não existe, todos concordam 
que deveria existir. 
 
Não importa qual seja sua 
função, é preciso que você 
seja o melhor naquilo que 
você faz! 


