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As expectativas para o ano de 2020 eram altíssimas. Além do início de uma
nova década todos nós fizemos grandes planejamentos para o ano que
prometia ser um dos melhores. Mas as expectativas foram encerradas
assim que o Coronavírus chegou. Foi a partir daí que vimos o mundo parar:
as escolas, o comércio, o transporte, os projetos e as fronteiras. 

O fato é que o vírus da Covid-19 pegou todo mundo de surpresa e colocou
em evidência uma série de desafios, tanto para empresas, como para
pessoas. Aquelas em posição de liderança estão sendo colocados à prova e
é um excelente momento para retomar os conceitos de como ser um bom
líder.

A verdade é que não existe um manual para a liderança e muito menos um
guia sobre o que fazer diante de uma pandemia. Neste ebook irei abordar
algumas ideias e conceitos para auxiliar executivos e líderes responsáveis
por uma equipe, organização ou empresa. 

INTRODUÇÃO

Boa leitura!
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A pandemia provocada pelo Coronavírus tem imposto desafios imensos para líderes
dentro e fora das empresas. Trata-se de uma sequência de eventos inesperados em
uma escala gigantesca e ao mesmo tempo avassaladora. Isso se resulta em alto grau
de incerteza, sensação de perda de controle e perturbação emocional. 

É por isso que reconhecer que a sua empresa enfrenta uma crise é o primeiro passo
que um líder deve fazer. É uma afirmação difícil, mas é preciso que esse primeiro passo
aconteça para que seja possível gerenciar a situação e batalhar para que a organização
tenha o mínimo de impacto possível. 

O que os líderes precisam durante uma crise não é um plano de respostas predefinidas,
mas sim comportamentos que os impeçam de reagir de maneira excessiva aos
acontecimentos e os ajudem a olhar para o futuro com mais assertividade.

Se você parar para pensar, todos nós crescemos com a mentalidade que o líder é um
super-herói. A publicidade, cinema e status corporativo ajudam a criar esse imaginário.
Por isso, os líderes têm medo de falhar. Eles possuem suas fraquezas mas não saber
como agir.

 

O QUE AUTOLIDERANÇA TEM A
VER COM O CORONAVÍRUS?

O MEDO E A INCERTEZA NA TOMADA DE DECISÃO
SÃO OS GRANDES DESAFIOS QUE OS L ÍDERES

ENFRENTAM NESSA "NOVA REALIDADE"  E  O
MOMENTO EXIGE UMA FORTE L IDERANÇA. 

A liderança nada mais é do que influenciar outras pessoas e atingir os resultados
esperados. Isso requer autoconhecimento e senso de equipe. Porém, na prática, a
realidade é outra. Os líderes interpretam mal seus altos níveis de cargo e querem tomar
a frente todos os problemas que uma organização enfrenta.
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O trabalho do líder não é ter todas as respostas, mas sim que todas as respostas da
instituição sejam encontradas em conjunto e parceria. Para que isso aconteça, é
necessário um alto nível de autoconhecimento para identificar medos, habilidades,
pontos fortes e fracos. Sem autoconhecimento não tem como gerir uma organização
do topo, ainda mais nesse momento de incerteza que estamos vivendo. 

A JORNADA DO AUTOCONHECIMENTO 
O autoconhecimento é libertador e transformador. As crises ocorrem em todas as
formas e tamanhos — sem nenhum tipo de aviso prévio. Porém, se você conhece suas
limitações e deficiências, fica muito mais fácil trabalhar suas habilidades, enfrentar
medos e melhorar seus pontos fracos. 

Aproveite esse momento de isolamento social para começar essa jornada do
autoconhecimento. A sabedoria é um grande desafio cuja primeira tarefa é se olhar no
espelho. Seja qual for a crise, um líder emocionalmente inteligente lidará melhor com
ela.
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Liderar é muito mais do que dar ordens e organizar as atividades da equipe. O líder é
aquele que tem o caráter e as habilidades necessárias para lidar com situações difíceis,
observar problemas, elaborar soluções e servir de inspiração para as pessoas à sua
volta. Para atingir todas essas qualidades, o profissional precisa desenvolver a
autoliderança.

O desejo de liderar a si mesmo, antes de liderar outras pessoas, deve ser uma vontade
que nasce do próprio profissional. Mas, afinal, como alcançar a autoliderança?

Autoconhecimento
O autoconhecimento é um processo em que o indivíduo reflete sobre seus próprios
padrões de pensamento e comportamento, a fim de melhorar as suas tomadas de
decisões de modo geral.

E por que esse conceito é tão importante para se tornar um bom líder? A liderança é
muito mais do que apenas comandar uma equipe. A capacidade de trabalhar com as
particularidades de cada membro do time, identificando suas habilidades e
dificuldades, só é possível quando o profissional já sabe lidar com as suas próprias
inseguranças!

Antes de mais nada, o líder precisa servir de exemplo, demonstrando que está
confiante com relação às suas decisões e, principalmente, está disposto a guiar a
equipe.

 

A AUTOLIDERANÇA,  DE FORMA RESUMIDA,  É  A
CAPACIDADE DE UM INDIVÍDUO GERENCIAR

COMPORTAMENTOS E PENSAMENTOS,  TANTO DA
VIDA PESSOAL QUANTO DA PROFISSIONAL,  PARA

ALCANÇAR OS SEUS OBJETIVOS.

QUAIS SÃO OS CONCEITOS
MAIS IMPORTANTES PARA SER UM BOM LÍDER?
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Autogestão
Não basta somente conhecer os seus potenciais e obstáculos internos, também é
preciso saber administrá-los. A autogestão é uma maneira de organizar seus
pensamentos e afazeres, com objetivo de melhorar sua própria produtividade e
performance. 

Um bom líder, antes de tudo, precisa ter a liderança interna das suas emoções
(autocontrole, confiança, foco) e do seu trabalho para poder orientar os outros
integrantes do time.

Autodesenvolvimento
Depois de reconhecer e administrar as suas competências, chegou o momento de
desenvolvê-las. Quando se trata de liderança, é preciso buscar dois lados do
autodesenvolvimento: o interno e o externo.

O desenvolvimento interno busca melhorar as características relacionadas ao caráter
do indivíduo, como por exemplo: humildade, intuição, visão e autoconsciência. Isso vale
para ser respeitado pela equipe e também para impulsionar o líder a usar suas
habilidades pessoais.

Já o desenvolvimento externo é o momento para o líder buscar excelência nos
resultados, a partir das suas habilidades e competências. 

A AUTOGESTÃO ANDA DE MÃOS DADAS COM O
AUTOCONHECIMENTO.  NÃO HÁ COMO DETERMINAR
E PLANEJAR OS SEUS OBJETIVOS,  METAS E  PRAZOS

DIÁRIOS SEM SE CONHECER.  

TODO PROFISSIONAL DEVE APRIMORAR SEU
CONHECIMENTO EM LIDERANÇA,  GERENCIAMENTO

DE PROCESSOS E ENTENDIMENTO DE NEGÓCIOS.

7



Mais do que nunca o conceito de autoliderança está em alta, mas a verdade é que
sempre esteve presente para os líderes que investem em conhecimento e inovação. 

Nesse ebook vimos que a capacidade de liderar a si mesmo, a ir mais longe, a fazer algo
novo, a enfrentar um desafio e ver uma oportunidade no lugar de um problema é o
nível mais básico e essencial da liderança em si.

Afinal, só é possível entender como gerenciar uma equipe depois de aprender como
gerenciar você mesmo. Para iniciar essa jornada, o autoconhecimento é essencial. É
preciso refletir: você sabe qual direção quer que sua empresa tome? Sabe quais os
desafios que eventualmente atrapalhar as execuções e o desenvolvimento do plano de
negócio?

Não se trata só de entender o que você quer para a sua empresa, mas também
compreender que barreiras estão em seu caminho. Tais barreiras podem vir de formas
variadas e pode ser até algo emocional! 

Ter um direcionamento genuíno e em harmonia com seu perfil e suas ambições é
essencial em qualquer tipo de carreira. Os líderes que investem em autoconhecimento
e desenvolvimento, sabem onde querem estar, são mais felizes e tem satisfação maior
no trabalho.

Parece algo complicado, mas não é. Basta ter um bom direcionamento e eu posso te
ajudar com isso. Acredite: a boa liderança começa com você!

É PRECISO REFLETIR:  
VOCÊ SABE QUAL DIREÇÃO QUER QUE EMPRESA

TOME? SABE QUAIS OS DESAFIOS QUE
EVENTUALMENTE ATRAPALHAR AS EXECUÇÕES E
O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE NEGÓCIO?

O PODER DA 
AUTOLIDERANÇA
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A pandemia do coronavírus está colocando à prova os líderes de empresas
de todos os setores ao redor do mundo. Suas consequências poderão ser
mais duradouras e gerar mais desafios do que imaginamos.

Por outro lado, é durante uma crise que se torna ainda mais importante que
os líderes exerçam um aspecto vital da sua função: o de fazer a diferença
positiva na vida dos colaboradores.

Precisamos ser resilientes, criativos, assertivos e protagonistas neste
momento. Temos ameaças por todos os lados, mas também temos grandes
oportunidades de aprender, melhorar e construir cenários que jamais
pensamos antes.

Vamos juntos?

Sobre a autora
Iara Luz é especialista em Autoconhecimento,
Inteligência Comportamental e é Mentora de
Autoliderança. Criadora de projetos como Faça
Acontecer, Mulheres de Resultado e Seja um Ser
Humano de Luz, Iara tem como marca pessoal
trazer conhecimento e vivência em todos os
seus projetos. Não adianta saber, tem que fazer!
É Master Coach pela Sociedade Brasileira de
Coaching e atua há mais de 20 anos na área de
liderança de equipes. www.iaraluz.com

CONCLUSÃO:

O QUE PODEMOS LEVAR
SOBRE ESSA CRISE?
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CURSO LIDERE-SE
Um dos grandes desafios que as
empresas enfrentam é a falta de
profissionais devidamente preparados
para assumirem funções que demandam
a competência de liderança.

Durante o curso você irá se preparar
adequadamente para estar consciente
sobre seus desafios, além de conhecer
ferramentas úteis para liderar e encontrar
formas para o aprimoramento e
desenvolvimento pessoal. 

Isso fará toda diferença na sua carreira
profissional e, principalmente, nos
resultados da sua empresa.

ACREDITE:
A BOA LIDERANÇA COMEÇA EM VOCÊ!

E EU POSSO TE
AJUDAR COM ISSO.

INSCREVA-SE
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