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1. Liderança  
 
Conceito de liderança  
Liderança é a “capacidade de liderar”; é a “função de líder”, entendido como “indivíduo que chefia, comanda e/ou 
orienta, em qualquer tipo de ação, empresa ou linha de ideias”. Por seu turno, liderado é “aquele que está sob a 
liderança de outrem, que obedece a um líder”. (Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa) 
 
Se cabe à chefia comum dirigir os funcionários com vistas a obter determinados resultados, ao líder cabe, além 
disso, ser de tal forma envolvente que não só buscará cumprir as funções, mas, ainda, fazê-lo sempre da melhor 
forma e com a participação integrada de toda a sua equipe. Não é por outro motivo que se costuma dizer que 
“liderar é conseguir que as coisas sejam feitas pelas pessoas”, cuidando, simultaneamente, da qualidade das 
tarefas (e de tudo que as envolve e possibilita) e da qualidade dos relacionamentos interpessoais. 

 

O líder 
Compreensão do papel 
A atualidade solicita ao líder visão ampliada da sua função, considerando as atividades e as metas a alcançar, 
conhecimento que permita a melhor inter-relação com as pessoas que trabalham sob sua direção e permita, 
também, o melhor desempenho. O líder deve saber quando e em que situações pode delegar a um ou mais 
subordinados a iniciativa da solução de problemas, mas deve saber, antes, se pode ter esse comportamento junto 
aos membros de sua equipe, avaliando se eles têm condições para tanto – por exemplo, verificando se são capazes 
de assumir responsabilidades, se detêm a competência necessária para determinada ação e se dispõem de vontade 
e segurança, se não apresentam algum grau de insubordinação e se são leais aos objetivos e às metas traçados. 
 
A compreensão do papel do líder por todos os envolvidos na liderança é de fundamental importância. Não apenas o 
seu superior espera que ele saiba bem conduzir sua equipe de trabalho como sua própria equipe espera reconhecer 
em sua postura e em seu caráter traços indispensáveis para o bom exercício da função. 
 

"Quanto mais mecânicas se tornam as armas com as quais combatemos, 
menos mecânico deve ser o espírito que as controla."  

J. F. C. FULLER 
 
É seu papel: compreender e saber o máximo sobre as tarefas que cabem ao seu setor; ter iniciativa para tomar 
decisões; perseverar no cumprimento das funções; ter iniciativa, no caso de imprevistos; coordenar a equipe, 
suprindo-lhe as necessidades e fazendo-a crescer profissionalmente, mantendo em bom nível os inter-
relacionamentos. 
 

"Exerce com vigor tudo aquilo que é correto e detém com firmeza tudo aquilo que é errado.  
Jamais mudes a tua determinação em função da dificuldade ou da facilidade."  

 
O líder deve gerenciar, motivar e avaliar. Está em seu papel ser o intermediário entre o seu superior e os 
subordinados que esperam dele a coordenação das tarefas, o apoio, o estímulo, a avaliação. A figura a seguir 
resume algumas atividades que lhe cabem: 
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http://www.smgmarketing.com.br/consultoriaemmarketing/portugues/hiperlinks/treinamento-de-lideres-comerciais.html 

 
Qualidades pessoais do líder (coincidem com os princípios da liderança) 
Para se acreditar e se confiar em suas palavras, é preciso que o caráter do líder seja digno dessa confiança. Para 
tanto, ele deve cultivar algumas virtudes: 
 
A liderança é, como se tem visto, uma área que exige muitas qualidades pessoais e profissionais dos interessados. 
Nos variados livros, artigos, textos sobre a função, algumas competências se destacam pela repetição, isto é, são 
consideradas como muito relevantes pelos autores e estudiosos do assunto.   
 
As qualidades do líder são as relativas a virtudes que envolvem respeito, compromisso e competência, de modo 
geral. Porém, mais do que isso, elas influem diretamente no grau de satisfação dos liderados, haja vista coincidirem 
bastante com os indicadores de clima organizacional mais badalados, pois influem na produtividade, no 
direcionamento das tarefas, na qualidade do inter-relacionamento entre todos, no engajamento, no desempenho 
individual e de equipe, na inovação, na estabilidade emocional.  
 
Respeito: o líder deve respeitar os outros, se deseja conquistar o respeito; 
 
Altruísmo: diz respeito ao atendimento das necessidades dos membros da equipe, cuidando dos subsídios e do 
incentivo necessário, para que produza o melhor, no menor tempo e com toda a segurança; 
 
Honestidade: é a virtude de não enganar ninguém; 
 
Responsabilidade e compromisso: diz respeito à fidelidade ao estabelecido na lei, às estratégias dos superiores e 
ao bom e correto relacionamento com os subordinados; é o “vestir a camisa”; ser responsável é responder por todos 
os atos cometidos; 
 
Paciência: manter o autocontrole e encaminhar da melhor forma as ocorrências no sentido da solução de conflitos 
revela o grau de paciência e maturidade do líder; 
 
Gentileza: tratar os outros com cortesia e respeito, mesmo em condições de tensão; 
 
Humildade: é demonstrar ausência de orgulho e de arrogância ou de pretensão, reconhecendo que todos merecem 
respeito e que o aprendizado não cessa para ninguém; 
 
Perdão: não alimentar ressentimentos e não deixar que alguma ocorrência desagradável interfira nos 
relacionamentos dos membros da equipe. 
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Integridade: sua retidão e o conjunto dos seus princípios morais influenciam todos os membros da equipe, pois 
resumem suas possibilidades de dar o “bom exemplo”. 
 
Cooperação: não só no exercício das atividades se deve trabalhar a cooperação, mas também no esforço por um 
ambiente sempre melhor e por relações e formas de trabalho cada vez mais fortes e aprimoradas. Da mesma forma 
que um jogo só é bem jogado quando os jogadores entendem suas regras, um trabalho só é bem feito quando todos 
compreendem as regras e as metas que o regem e autorizam; 
 
Motivação: o entusiasmo pessoal é fundamental para o desenvolvimento profissional contínuo, mas a motivação 
que vem de fora (embora seja importante) tem menor êxito do que a que é trabalhada na intimidade da pessoa. A 
automotivação é que faz o ser seguir adiante, com esperança e com entusiasmo, no rumo das metas: a que precisa 
atingir em seu contrato profissional e a que exige de si mesmo (sua meta pessoal pode abranger a superação, a 
alegria de novas conquistas, ou ter mais alcance em termos de competência, galgar novos patamares ou mesmo 
ser digno de salários e responsabilidades maiores – esse tipo de meta é, como dissemos, pessoal, e será alterado 
conforme as conquistas, o tempo, as circunstâncias da vida da pessoa). 
 
Comunicação: envolve o falar e o saber ouvir. Essencial no exercício do comando e difusão das decisões para 
determinada ação, a comunicação só é completa e eficaz quando a mensagem é compreendida pelos receptores. 
 
Na comunicação, a escolha das palavras, o tom da voz, a forma como ela é feita influenciam as reações dos 
subordinados, podendo reforçar ou enfraquecer o seu relacionamento com os liderados.  

 
"Podem ter sido boas as tuas intenções; claras, para ti, as tuas ideias; exaustivos os estudos que fundamentaram a 

tua tomada de decisão; mas, se a decisão não for clara ou possível de fazer cumprir, será pior do que inútil"  
GENERAL EDWARD M. FLANAGAN JR. 

 
Empatia com o grupo: uma boa forma de manter saldos sempre positivos nas contas dos relacionamentos é 
desenvolvendo a empatia. 
 
Todos nós temos momentos de maior fragilidade, nos quais merecemos a justa compreensão. É tarefa do líder 
dosar sua atuação de modo a solidarizar-se com o funcionário que apresenta alguma dificuldade, mas tudo fazer 
para que ele a supere e para não prejudicar a equipe. 
De igual modo, cabe ao líder muito tato para agir com justiça, sem valorizar pessoas que lhe são amigas, mas 
deixam a desejar na competência ou no cumprimento das funções (o que se configuraria certo paternalismo), ou 
sem valorizar aquelas que dão o melhor de si, mas não fazem parte de seu convívio social ou íntimo.  

 
Habilidades do líder  
Algumas habilidades esperadas são inatas naqueles a quem chamados “líder nato” ou líder em potencial. No 
entanto, os que se colocam na função de liderança, podem desenvolver habilidades intelectuais e emocionais que 
caracterizam a competência e o desempenho de um bom líder, como estas:  

 
• Habilidade de interpretar objetivos e missões;  
• Habilidade de estabelecer prioridades;  
• Habilidade de planejar e programar atividades da equipe;  
• Facilidade em solucionar problemas e conflitos latentes, percebidos, sentidos ou manifestos;  
• Facilidade em supervisionar e orientar pessoas;  
• Habilidade de delegar responsabilidade aos outros.  
Fonte: https://docs.google.com/document/d/1frmY6FwBhXG0UZvLRvyL_FUaaKxO3hPJ1ob8ViZJISk/edit  

 
Dependendo do tipo de atividade, setor, âmbito de atuação, outras habilidades também são essenciais – além, 
também, das qualidades pessoais já comentadas: 
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• Foco nos objetivos; 
• Orientação para a ação; 
• Autoconfiança; 
• Criatividade e Inovação; 
• Flexibilidade; 
• Tomada de Decisão; 
• Visão de Futuro; 
• Cabeça estratégica; 
• Atitudes positivas; 
• Ousadia, capacidade de assumir riscos; 
• Abertura para as possibilidades das novas tecnologias; 
• Coerência. 
Fonte: https://docs.google.com/document/d/1frmY6FwBhXG0UZvLRvyL_FUaaKxO3hPJ1ob8ViZJISk/edit  

 
Estilos de liderança 
A essencial diferença entre chefe e líder  
 
 

 
 

Enquanto o chefe ‘manda’, o líder aponta, indica e segue auxiliando a sua equipe. 
 

 
Se o assunto é liderança, isto é, se pressupõe que pessoas serão coordenadas ou dirigidas por outras, então a 
questão de estilo do líder e, sobretudo, a distância que o separa do antigo chefe são pontos que precisam estar 
muito bem clareados e entendidos pelas partes envolvidas. 
 
Uma pesquisa breve em livros e documentos da internet logo nos traz diversas características de um e de outro. 
Reunimos, a seguir, um bom tanto delas. 
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Fortes diferenças entre chefe e líder: 

 

Chefe  Líder  
Repressor  Inspirador 
Exige respeito Quer ser imitado 
Ter poder é essencial Ter poder é delegar 
Toma todas as decisões, em todos os níveis Delega autoridade, mas não abre mão da responsabilidade 
Méritos para si Compartilha os méritos 
Faz por obrigação Faz com prazer 
Conserva velhos hábitos Renova o seu conhecimento 
Inflexível diante de novas ideias Sensível diante da necessidade 
Procura culpados Assume a responsabilidade 
Fiscaliza  Acompanha  
Faz mistério Comunica-se 
Amedronta  Entusiasma 
Muitas vezes atrapalha Sempre coopera 
Impõe por hierarquia Exercita sua influência 
Forma “grupinhos” Forma um time 
Dirige empregados Treina pessoas 
É arrogante Sabe voltar atrás quando erra 
Determina, dá ordens Instrui  
Não ouve ninguém Sabe ouvir 
Gosta de bajulação Aprecia seriedade e rendimento 
Gera medo Inspira respeito 
Diz: “vão” Diz: “vamos” 

 
 

Estilos mais comuns de liderança:  
Há muitas dicas, muitas definições, muitas maneiras de atuar na liderança, e embora se possa aprender muitas 
técnicas, os estilos conversam bastante com o caráter da pessoa que se investe dessa função. Alguns tipos são os 
seguintes: 
 

“Líder carismático”: inspira em seus liderados a confiança, aceitação incondicional, obediência espontânea e 
envolvimento emocional. O líder carismático é visto por seus liderados como alguém que possui qualidades 
excepcionais; 
“Líder executivo”: surgiu por causa da busca das organizações pela obtenção da ordem e costuma apresentar 
muitas habilidades técnicas e competência; 
 “Líder distributivo”: aquele que apenas delega tarefas, sempre controlando, acompanhando de perto e 
cobrando resultados. É o líder que não constrói nem destrói mantendo um posicionamento de “posições e 
papéis”; 
“Líder educativo”: aquele que costuma dar o exemplo, seus liderados tem uma relação de responsabilidade 
com o trabalho. É onde existe abertura para troca de conhecimentos não apenas técnicos, mas também 
humanos; 
“Líder inspirador”: aquele que raramente precisa dar ordens a seus liderados, eles se sentem atraídos pela 
figura do líder e estão dispostos a fazer o que é necessário. 

 
 Fonte: http://www.infoescola.com/administracao_/tipos-de-lideranca/  
 

"O fundamento real de uma liderança de sucesso é a autoridade moral  
derivada da competência profissional e da integridade.”  

GENERAL WESTMORELAND 
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No trabalho de desenvolvimento de líderes competentes e confiantes, cabe, na sequência, a observância das ações 
e dos resultados obtidos após a instrução ou o treinamento, promovendo-se uma avaliação das novas posturas do 
líder e dos liderados, seus comportamentos, as ocorrências normais, as ocorrências imprevistas, a melhoria da 
aptidão, da competência, do aprendizado etc. 
 

 
 

2. Ética 
 

Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade, a fim de que 
ninguém seja prejudicado pelas ações de uns e outros. Não se pode confundi-la com as leis, mas ela está 
intimamente relacionada com o sentimento de justiça social e deve ser exercida por todas as pessoas. 

 

 
Fonte: http://psicologiaeticaedh.blogspot.com.br/2015/06/a-etica-em-freud.html 

 
Há diferença fundamental entre ética e moral: 

 
Ética é ontológica, ligada às essências; o ser ético é um ser moral; 
Moral está ligada às existências; é obediência à lei feita pelo outro; é cultural, tem 

a ver com os costumes; nem sempre o ser moral é um ser ético. 
 

Fonte: Prof. Dr. Pythagoras Daronch Silva – http://www.youtube.com/watch?v=8clgmMNYhco  

 
 
Nas relações sociais, o respeito é a base da convivência ética, que pode ser entrevista nas pequenas e nas grandes 
ações. Assim,  
 

. Cumpra as promessas; 

. Não culpe os outros pelos seus erros; 

. Não faça observações depreciativas a respeito de pessoas ausentes; 

. Não aceite créditos por realizações que não são suas ou não são apenas suas; 

. Explique as coisas com honestidade; 

. Não critique uma pessoa na frente de outras. 
 
Se de qualquer funcionário se exige ética, muito mais se exigirá daquele em posição de coordenação ou comando. 
Sua falha nesses importantes quesitos será a sua derrocada como líder, pelo menos entre os liderados. 
O comportamento do líder influencia direta e fortemente o comportamento dos membros da equipe. 
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O líder precisa ter máxima atenção à ética em sua vida e em seu trabalho, porque tem a responsabilidade de 
coordenar e exigir a ética da equipe, que deve ser avaliada constantemente nesse quesito.  

 
A questão da ética é abordada em Decreto Federal. Abaixo, reproduzimos os pontos principais: 

 
 

DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994  

Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal 

 

A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem 
nortear o servidor público. 

O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente 
entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto [...] 

A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de 
que o fim é sempre o bem comum. 

O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu 
próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como 
seu maior patrimônio. 

[...] a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão 
comprometimento ético [...]  

Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da 
própria pessoa interessada ou da Administração Pública [...] 

A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. 
Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral [...] 

Deixar [...] qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a 
formação de longas filas, [...] atrasos [...] 

Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. 

desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular [...]  

exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver 
situações procrastinatórias [...] 

ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos 
serviços públicos [...] 

ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da 
estrutura em que se funda o Poder Estatal [...] 

É vedado... ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou 
ao Código de Ética de sua profissão. 

 
 
É muito útil lembramos, a propósito, dos sábios conselhos de Sócrates, filósofo grego que viveu entre 469 a.C. e 
399 a.C. Sabedor de que o conhecimento está dentro de cada um de nós, ele ajudava no nascimento desse saber, 
propondo questões e estimulando o raciocínio daqueles que o ouviam. Conta-se que este episódio, que bem traduz 
o comportamento ético, se deu com ele: 
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As três peneiras 

 
 
Um homem foi ao encontro do filósofo levando uma informação que julgava do interesse de Sócrates: 
– Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu! 
– Espera um momento – disse Sócrates – Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa 
informação pelas três peneiras. 
– Três peneiras? Que queres dizer? 
– Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as três peneiras. Se não as 
conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da VERDADE. Tens certeza de que isso que 
queres dizer-me é verdade? 
– Bem, foi o que ouvi outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. 
– A segunda peneira é a da BONDADE. Com certeza, deves ter passado a informação pela peneira 
da bondade. Ou não? 
Envergonhado, o homem respondeu: 
– Devo confessar que não. 
– A terceira peneira é a da UTILIDADE. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu 
amigo? 
– Útil? Na verdade, não. 
– Então, disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é 
melhor que o guardes apenas para ti. 

 
 
3. Relacionamento interpessoal 
 

“As relações interpessoais no trabalho e na vida pessoal são capazes de agregar valor ao clima 
organizacional e promover motivação e produtividade através do trabalho em equipe. Para que haja 
uma clareza e facilidade neste processo, é necessário que o indivíduo desenvolva outras importantes 
competências autoconhecimento, empatia, flexibilidade, motivação, humildade, persistência, resiliência, 
disciplina, iniciativa etc.” 
Fonte: http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/relacao-interpessoal/80093/ 

 
Em casa, no ambiente de trabalho, entre amigos, o certo é vivermos cercados de pessoas, sendo fundamental 
estabelecer e manter a qualidade desses relacionamentos.  
 
Numa empresa, pública ou privada, vem sendo cada vez mais valorizada a pessoa, o trabalhador, que traz suas 
qualidades, seus potenciais, seus anseios e que imprime características próprias nas tarefas, nas atividades e, 
sobretudo, nas relações que estabelece com os demais funcionários, supervisores, diretores.  
 
Em vista da diversidade de caracteres, é muito importante ampliarmos o conhecimento de elementos que interferem 
na dinâmica da convivência no trabalho, a fim de que os resultados de um dia de labor sejam positivamente 
melhores para todos nós. 

 

Características das personalidades 
 
• Tipos de personalidade 

Cada um de nós tem suas experiências, tem formação moral e cultural diferente. Logo, não podemos esperar 
que todas as pessoas pensem e sintam da mesma forma. Alguns estudiosos descrevem os tipos de 
personalidade, realçando pontos que dominam em uns e outros. Trazemos abaixo um breve esquema, apenas 
para ilustrar a questão, mas lembrando que há diversas noções sobre os perfis humanos, dependendo da escola 
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que os estudam. O que nos interessa saber, por ora, é que somos únicos, mas com características que marcam 
nosso temperamento, e que nos cabe o esforço de compreensão dessas diferenças e a manutenção de todo 
respeito nas relações humanas. Todos nós temos pontos positivos e pontos que merecem nosso investimento, a 
fim de melhorarmos nossas disposições – o que refletirá na melhoria da saúde e do relacionamento interpessoal. 

 
As características abaixo são gerais, denotam as predominâncias nos tipos, mas não são absolutas, isto é, 
delineiam traços comuns das personalidades, mas podemos ter características dos outros perfis também. É 
muito possível mesmo que tenhamos em nós atributos que foram citados em tipos diferentes do nosso, mesmo 
porque somos seres em constante crescimento, em progressiva transformação. 

 

Tipo de temperamento 
Características 

principais 
COLÉRICO 
 

Sob a atividade do calor, parece estar sempre ligeiramente contido, “sob pressão”. 
Andar resoluto e dinâmico, pisa forte com o calcanhar. Perseverante, tem 
iniciativa, se mobiliza por ideais, bem como o amor à verdade. É entusiasmado e 
pontual. Exaspera-se facilmente quando as coisas não saem conforme planejado. 
Essas características podem ser empregadas pelo idealismo ou egoísmo, 
podendo sobressair o egoísmo e a vaidade.  

Energético, independente, 
otimista, prático, eficiente, 
decidido, audacioso, 
intolerante, vaidoso, 
autossuficiente, insensível. 

SANGUÍNEO 
 

Sente-se bem quando rodeado de pessoas. Receptivo, tem interesse por tudo à 
sua volta. Normalmente não é rancoroso, e relaciona-se com facilidade. São 
reconhecidos por estarem constantemente em movimento e se desgastarem 
facilmente. Precisam de mais horas de sono e descanso após o almoço, mesmo 
em idade escolar. Como aluno, é o tipo mais popular, sempre lhe ocorrendo 
brincadeiras. Como adulto, é simpático, de prosa fácil e agradável, conhece todos 
pelo nome rapidamente. A alegria pode, no entanto, degenerar em falta de 
compromisso, trazendo à tona um tipo superficial e inconsequente.  

Comunicativo, entusiasta, 
afável, simpático, 
companheiro, 
compreensível, crédulo, 
volúvel, indisciplinado, 
impulsivo, barulhento, 
inseguro, egocêntrico, 
exagerado, medroso. 

FLEUMÁTICO 
 

Conserva a calma mesmo em situações difíceis. Tem importante papel na 
comunidade, por sua paciência, fidelidade, equilíbrio e amor aos hábitos, precisão 
e meticulosidade na execução de tarefas. De natureza não agressiva, está 
preocupado em criar harmonia e é extremamente confiável. Quando criança, 
observa o mundo com olhos admirados e fica tranquilo, principalmente se tiver 
algo para comer. Não responde a tons de comando que tentem levá-lo à ação; é 
lento. Pode transformar a calma em desinteresse, surgindo pedantismo e 
bitolação. 

Calmo, cumpridor dos 
deveres, eficiente, 
conservador, prático, 
diplomata, bem humorado, 
calculista, temeroso, 
indeciso, contemplativo, 
desconfiado, pretensioso, 
introvertido, desmotivado. 

MELANCÓLICO  
 

Na infância, já se salientam os grandes e expressivos olhos no rosto, geralmente 
estreito. Acontecimentos e encontros atuam nele por muito tempo, podendo 
chorar à noite por algo que tenha ocorrido pela manhã. Como aluno e 
adolescente, pode sentir-se incompreendido e desprezado. Participa 
intensamente de acontecimentos ou relatos de tragédias. Sofre particularmente 
em ambientes marcados pela superficialidade e falta de compromisso. Na idade 
adulta, revela-se com qualidades positivas como a profundidade de pensamento, 
a seriedade e a compaixão. A melancolia torna-se um perigo apenas quando o 
egocentrismo, narcisismo e mania de criticar a si e aos outros passam para o 
primeiro plano. 

Habilidoso, minucioso, 
sensível, perfeccionista, 
idealista, leal, dedicado, 
egoísta, amuado, 
pessimista, teórico, confuso, 
antissocial, crítico, vingativo, 
inflexível. 

 
Fonte: Síntese do texto de Carmem Silvia de Carvalho – http://www.suaescolha.com.br/portal/comportamento/196-o-mapa-do-comportamento.html?start=1 

 

 
Autoconhecimento 

 
• Quem sou eu? 

Se não nos conhecemos, como saberemos quais são as nossas qualidades e, também, os pontos que 
precisamos ou podemos melhorar? 
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O autoconhecimento é de importância capital na vida 
de todos nós, e fundamental se queremos 
relacionamentos de qualidade com as demais pessoas. 
 
Observando nossos sentimentos e comportamentos, 
podemos, paulatinamente, com o estudo de práticas 
mais saudáveis ou melhores – com ou sem ajuda de 
profissionais da Psicologia – ter maior controle sobre 
nossas emoções, dando curso mais tranquilo e feliz à existência. Atentos às diversificadas 
circunstâncias, poderemos, com segurança, conhecer nossos impulsos, nossos pontos fortes e, 
também, aqueles que precisamos adequar, corrigir, eliminar. 

 
Para melhorar algo em nós, como uma postura, um hábito, um jeito de proceder, primeiramente 
precisamos ter ciência de que apresentamos tal ou tais características. 
Após reconhecer pontos que podemos aperfeiçoar, cabe-nos tentar atitudes mais ajustadas com a 
nova postura que pretendemos adotar. Se muito nos irritamos com algo, por exemplo, buscaremos 
saber exatamente o que nos incomoda e, depois, poderemos nos esforçar para adotar alternativas 
que possam romper com esse domínio exterior sobre nós. O certo é que enquanto não temos 
consciência dos pontos que precisamos melhorar, vamos continuar sofrendo as mesmas experiências 
– o convite da vida para aprendermos essa repetitiva lição. Não será melhor mudar? 

 

Aspectos do relacionamento interpessoal 
Certos predicados são essenciais, se queremos relacionamentos felizes, seja no lar, seja no local de 
trabalho, seja na sociedade, em geral. 

 
Humildade: Entre as principais virtudes, a humildade é a 
mais necessária para a aprendizagem. Ela é mesmo 
essencial na rota do aprendizado. Quem não tem 
humildade pensa já ter ciência de tudo e, 
lamentavelmente, se esquiva de construir novos saberes 
ou de aceitar ideias melhores sobre aquilo que faz. 

 
 

Paciência: cultivar a virtude da paciência traz inúmeros benefícios para o 
corpo e para a mente. Sem ela, muitas vezes valorizamos demais 
pequenos episódios, desentendimentos passageiros, conflitos ocasionais e, 
com isso, sofremos muito e manchamos a nossa imagem. 
Se alguém se dirige a nós de forma nervosa, descontrolada, de maneira 
deseducada, podemos nos esforçar para manter a tolerância, não 
revidando a agressão. Afinal, quem decide como devemos nos sentir? Nós 
mesmos, ou as pessoas que nos agridem? Em toda situação difícil, uma 
ideia é experimentarmos, antes de reagir, agir (dominando-se). 
Comecemos, por exemplo, contando até 10... 
 
Lembremos de algo muito importante: “Seguidas vezes, a impaciência e a intolerância dissipam os relacionamentos 
nas várias atividades humanas.” (Jason de Camargo). Não deixemos que a nossa agitação interior prejudique as 
relações que matemos com as outras pessoas. Não deixemos que isso impeça também o nosso progresso 
profissional. 
Somos todos diferentes: cada um de nós vê o mundo à sua maneira. Todos nós temos dificuldades e qualidades e 
cada qual tem sua história de vida. Assim, se eu tenho um ponto de vista próprio, e você tem o seu, precisamos 
respeitar ISS. Não há quem aprecie ser desrespeitado em suas crenças, ideias, ideologia. Desenvolvendo a 
empatia, saberemos nos colocar no lugar dos outros, compreendendo-lhes as razões que, à primeira vista, nos 
parecem equivocadas. 
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Flexibilidade: quanto mais nos esforçamos por compreender as razões dos outros, mais ampliamos nosso 
conhecimento, nossa tolerância e menos sofremos. Quanto mais entendemos os elementos presentes num 
relacionamento – pessoas diferentes, traumas pessoais, dificuldades, tendências, manias –, melhor, mais leve e 
mais alegre se torna a convivência com os outros seres 
Cooperação: nenhum de nós vive sozinho, e todos nós precisamos de mais ou de menos auxílio, como de diálogo. 
É interessante para o crescimento pessoal saber trabalhar em equipe. 
Gentileza: Se queremos acertar o alvo das melhores atitudes, adotemos a gentileza: 

 
“A gentileza abre portas, muda o rumo dos conflitos, facilita negociações, 
transforma humores, melhora as relações, enfim, propicia inúmeras 
vantagens tanto na vida de quem é gentil quanto na de quem se permite 
receber gentilezas. 
No ambiente de trabalho, por exemplo, [...] as empresas têm preferido, 
cada vez mais, profissionais dispostos a solucionar problemas e 
favorecer as conciliações [...].” Rosana Braga 
http://somostodosum.ig.com.br/conteudo/c.asp?id=07222 

 
 

Autocontrole: é o domínio de nossas emoções, não permitindo que elas nos controlem. Não é interessante 
descuidarmos do autoconhecimento, da observação de nós mesmos – nossa vida é nosso maior patrimônio. 
Lembremos que 

 
“A agitação diária, a impaciência e os impulsos compulsivos bloqueiam o raciocínio  

e afetam a parte racional do cérebro, reduzindo, sobremaneira, a nossa estabilidade emocional. 
Quantos aborrecimentos futuros, quantas dores infindas, quanto sentimento de culpa  

poderiam ser evitados por uma melhor tomada de decisão.” Jason de Camargo 

 
Para controlar as nossas emoções, precisamos de exercícios contínuos, mas que trarão excelentes 
resultados se mantivermos disciplina. Entre várias medidas que podemos tomar, citamos duas atitudes 
interessantes e eficazes: 

 

 

. Pensar bastante antes de falar e agir, para não reagirmos 
impulsivamente (bom é respirar fundo, mais de uma vez); deixar a 
situação esfriar, não agir de “cabeça quente”; 

 

. Procurar ter noites de sono tranquilas; uma leitura suave antes 
de dormir ajuda na qualidade do sono; estímulos muito fortes 
(sonoros, luminosos...) e alimentação pesada, ao contrário, prejudicam o refazimento orgânico e impedem 
o descanso necessário, promovendo cansaço e favorecendo a irritabilidade no dia posterior. 

 
 

Assertividade: é a habilidade de expressar de forma franca, direta, clara, objetiva, porém respeitosa, a postura que 
se tem frente a uma questão. É, por isso mesmo, reconhecer os limites entre deveres e direitos, sabendo se 
posicionar com equilíbrio e sinceridade fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis 

 
Um livro muito conhecido, que trata da liderança e, daí, dos relacionamentos interpessoais, é O Monge o executivo, 
de James C. Hunter. O autor convida o leitor a “juntar-se a um grupo que durante uma semana vai estudar com um 
dos maiores especialistas em liderança dos Estados Unidos”, que “promete ensinar de forma clara e agradável os 
princípios fundamentais dos verdadeiros líderes”. No que tange ao relacionamento interpessoal, há ali interessante 
abordagem: na fase inicial dos relacionamentos, a contabilidade aponta saldo neutro; nas fases seguintes, 
começam os depósitos e, também, as retiradas, conforme o comportamento das pessoas na relação. Em suma, 
entende o autor:  
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Fazemos depósitos: sendo confiáveis, bons ouvintes, honestos, corteses, dando consideração, dando 
reconhecimento, mantendo a palavra, não falando de outra pessoa pelas costas; 
 
Fazemos retiradas: sendo agressivos, maus ouvintes, descorteses, cheios de empáfias, arrogâncias, 
quebrando promessas e compromissos, apunhalando os outros pelas costas. 
 

O autor também diz que quando se faz justo elogio em público, está se fazendo depósitos em muitas contas de uma 
só vez. Em contraponto, explica que quando se faz punição em público, promovem-se retiradas em muitas contas 
de uma só vez. E mais: para cada retirada, são necessários quatro depósitos para recuperação do saldo.  
 
Por tudo isso, em matéria de liderança, ética e relacionamento interpessoal, 
 

"Se se quiser fazer grandes coisas, é indispensável colocar-se no meio dos homens e não acima deles." 
MONTESQUIEU 
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