
 

Já vimos que um líder sustentável tem que ter foco em resultados viáveis, justos e perenes, promover 
ações socialmente corretas e culturalmente aceitas e atuar no ambiente de forma ecologicamente 
adequada. 

Mas, na realidade do cotidiano, nossas ações têm que espelhar a direção que queremos tomar. É 
necessário ter coerência entre o que se diz e o que se faz, além de determinação, perseverança e uma 
dose de paixão. 

Para fortalecer a atuação como líder sustentável no dia-a-dia, veja algumas dicas importantes de Luiz 

Carlos Cabrera: 

- Não seja superficial. 

Isso é perigoso. Não dê resposta “mais ou menos”. Não chute. Isso deixa marcas indeléveis, ou seja, 
difíceis de serem apagadas. Se não domina ou não conhece um assunto, é melhor dizer “não sei”. 

- Quando estiver perseguindo objetivos, não perca o foco. 

Muitas vezes, não damos foco no que é realmente importante, e acabamos fazendo muitas coisas ao 
mesmo tempo, dispersando a nossa energia. 

Reza uma lenda que um profissional foi contratado para drenar um pântano, em um espaço determinado 
de tempo. Como, ao iniciar o trabalho, deparou com jacarés que habitavam o pântano, passou a centrar 
esforços na eliminação dos jacarés. Conclusão: embora tenha conseguido aniquilar boa parte dos 
jacarés, ao final do prazo contratado o profissional não conseguiu cumprir o objetivo para o qual havia 
sido chamado, que era drenar o pântano. 

- Nunca desdenhe o trabalho e nem a educação. 

Desdenhar de alguma coisa, como uma tarefa, um projeto ou uma atividade, pode acarretar marcas 
negativas. Evite isso. 

- Tenha um propósito na vida, abrace uma causa, viva uma vida que valha a pena ser contada, e não 

adie as coisas. 

Você pode e deve exercer sua liderança de forma e se orgulhar dela e de tal modo que possa descrevê-
la, na sua biografia, com orgulho. 

 “Aproveite estes conselhos. Aprenda, ensine, acredite. E faça a vida valer a pena”, conclui Cabrera. 
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Leia mais:  
Luiz Carlos Cabrera | Sustentabilidade como fator primordial 

Confira a cobertura completa do Fórum Mundial de Liderança e Alta Performance. 

Liderança e Alta Performance 2009 | Luiz Carlos Cabrera 

Conselhos para um líder 
sustentável 
 
Não basta ter os conceitos e acreditar. No dia-a-
dia, é preciso ter atitudes que o levem a ser um 
líder sustentável de fato. Veja alguns valiosos 
conselhos do professor Cabrera nesse sentido.  

Leia mais: Sustentabilidade como fator 
primordial 
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VENDAS 3.0: Uma nova visão para 
crescer na Era das Idéias 
O verdadeiro pulo do gato em vendas 
Por: Sandro Magaldi

 
MAGIA DA GESTÃO  
Crise, negligência e concorrência 
Por: Carlos Alberto Júlio

 
CABEÇA DE LÍDER  
Ofereça uma causa, não apenas 
empregos 
Por: Cesar Souza

 
GESTÃO DE PESSOAS  
Você não sabe qual profissão seguir? 
Por: Robert Wong

 
O ENIGMA DA LONGEVIDADE 
Você foi demitido aos 50 anos. E agora, 
José? 
Por: Julio Sergio Cardozo 

 

 

HSM no Mundo  Home  Eventos  Revista  ManagemenTV  Solutions  Blog  Multimídia  

Página 1 de 2Conselhos para um líder sustentável

04/06/09http://br.hsmglobal.com/notas/52805-conselhos-um-lider-sustentavel



Espaço do leitor: 0 Comentários 

Não existem comentários associados 

 

 Envie seu comentário 

>>ENVIAR 

HSM não tem responsabilidade alguma sobre comentários de terceiros, os mesmos são de responsabilidade 
exclusiva de quem os escreveu. HSM reserva o direito de eliminar os comentários ofensivos, discriminantes 
ou contrários às leis vigentes.  

 Nome Código E3FO  

 Comentários  

Alameda Mamoré 989 13 
andar, Alphaville, 06454-040,  
Barueri Sao Paulo  

Tel. (55 11) 4689 6600 
info.br@hsmglobal.com

Institucional
Política de privacidade

Contato
Trabalhe na HSM

Webmail

Página 2 de 2Conselhos para um líder sustentável

04/06/09http://br.hsmglobal.com/notas/52805-conselhos-um-lider-sustentavel


