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“Fala apenas quando sentires que as tuas 
palavras serão mais belas que o silêncio”  

           Provérbio 
Zen
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AgripeopleA vida é movimento.

 
Uma chama através da 
noite não é a mesma 
chama mas também não é 
outra



Quem é que não quer ser um vencedor?
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OS GRÁFICOS DA VIDA

Numa escala de 0 a 10 qual é a vossa responsabilidade pelo que vos acontece na vida?
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.
“A sociedade moderna líquida é aquela em que as condições 
de actuação dos seus membros mudam antes de as formas 
de actuação se consolidarem”. (Zygmunt Bauman)
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“AQUELE QUE DESEJA A FRESCURA DE 
UMA SOMBRA DEVE COMPREENDER 
QUE ANTES NECESSITA DE PLANTAR 
UMA ÁRVORE”

19/05/2019 José Rousseau/António Sacavém 7



            MOTIVACÃO 

            

     AUTOMOTIVAÇÃO
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   Porque é que alguém 
deverá ser liderado por si?
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Liderar: Arte ou ciência?
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ALIMENTAÇÃO POBRE

SAIDAS FREQUENTES  À 

NOITE

CONFORTO DE UMA VIDA 

“NORMAL

CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOOLICAS

ÓCIO DA TELEVISÃO







Crescimento vs Fixo

Growth vs Fixed

Mindseting em Liderança
Mindseting in Leadership



Mindset de Crescimento: o objetivo é aprender.
 
“É muito mais importante para mim aprender novas coisas em 
liderança do que estar sempre certo”.

Mindset Fixo: o objetivo é estar certo.

“A única coisa que me importa é mostrar aos outros o quão bom eu 
sou a liderar”.



Mindset de Crescimento: o esforço é positivo.

“Quanto mais arduamente trabalhares numa coisa, melhores serás a 
executá-la”.

Mindset Fixo: o esforço é negativo.

“Quando tenho que trabalhar duro nalguma coisa faz-me sentir pouco 
inteligente”.



Case #1
Uma pessoa tem vindo a trabalhar num projeto há já algum 
tempo. Quando a pessoa conclui o projeto observa que grande 
parte das soluções apresentadas não são adequadas ao contexto.

O que não é adequado dizer à pessoa?

O que é adequado dizer à pessoa?



Case #2
Uma pessoa termina um projeto muito rapidamente e o líder vê 
que as soluções recomendações propostas são boas.

O que não é adequado o líder dizer à pessoa?

O que é adequado o líder dizer à pessoa?





Otimismo Aprendido / Learned Optimism

Otimismo: acreditar que o resultado vai ser positivo.

Pessimismo: acreditar que o resultado vai ser negativo. É estar 
focado na causa mais catastrófica da adversidade.



Optimismo Preciso (accurate): 

acreditar que o resultado será positivo, a menos que exista evidência 
externa relevante de que possa assim não ser. 
É a base da resiliência, da confiança e do sucesso ultimo.

O Otimismo Preciso é uma escolha.

 O líder acredita que pode alterar as circunstâncias do negócio para 
melhor, através do seu esforço e ação consistente.

- Eu sou responsável e não uma vitima.
- Eu consigo fazer acontecer, com esforço e a atitude certa.
- Eu assume que a maioria das pessoas, na maioria das vezes tem 
boas intenções.

Otimismo Aprendido



Um estilo de explicação otimista (a pessoa tende a 
explicar a si própria de forma otimista, a 
experiência-situação pela qual está a passar) neutraliza o 
sentimento de impotência.

Um estilo de explicação pessimista alastra o sentimento 
de impotência.

Otimismo Aprendido



Liderar é…
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“a capacidade de um indivíduo para influenciar, motivar e 
habilitar outros a contribuírem para a eficácia e o sucesso 
das organizações de que são membros” 

(House, Hanges, Dorfman, Javidan, Dickson, & Gupta, 1999)
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Gestão

Resolve problemas
Lida com a complexidade

Liderança

Alinha e motiva as pessoas
Trata da mudança

 Diferenças entre Gestão e Liderança
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…E AS PESSOAS?
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Auto-conhecimento
Auto-disciplina
Motivação
Empatia
Sociabilidade (Goleman 2016)

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
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Resiliência 
 
Capacidade de adaptação 
 
Capacidade intelectual 
 
Profissionalismo

Inteligência inter-relacional. 

  Competências
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Proatividade 
 
 
 Capacidade de estabelecimento 
de prioridades

 Espírito de equipa

COMPETÊNCIAS ADICIONAIS
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Capacidade para atingir resultados 
através da influência, inspiração e 
motivação que se consegue provocar 
nas pessoas, ou seja, o saber prever, 
decidir e organizar, de forma a 
habilitar os outros, a contribuírem 
para a eficácia e o sucesso das 
organizações onde trabalham.
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Os líderes são pessoas capazes de se expressar na sua 
totalidade. A chave da autoexpressão é entender-se a si 
próprio e ao mundo e a chave para perceber é aprendendo 
através da sua própria vida e experiência.  

(Bennis 2009)



Líder perfeito
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Dar sentido
Relacionar
Visionar
Inventar       (Ancona, malone, Orlikosky e Serge 2007)
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Humano
Interessado
Empático
Diferente

(Goffee e Jones 2000) )

Qualidades Adicionais do Líder



Regras de Liderança
Fazer o que precisa de ser feito
Fazer as perguntas certas
Fazer planos de ação
Foco nas oportunidades e não nos problemas
Dirigir reuniões produtivas
Atribuir responsabilidades pelas decisões
Dizer “Nós” e não “Eus”         (Drucker 2004 )
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Oportunista
Diplomata
Conhecedor
Realizador

)

Individualista
Estratega
Alquimista

(Rooke e Torbet 2016)

Tipologias de liderança



       Yin e Yang da Liderança

O Líder no Sucesso olha para a janela 
e não para o espelho

O Líder no fracasso olha para o espelho 
e não para a janela19/05/2019 José Rousseau/António Sacavém 39



Porque fazemos aquilo que fazemos?













Quando olhamos para o futuro os lideres serão aqueles que “empoderam” os outros.



Quando olhamos para o futuro os lideres serão aqueles que “empoderam” os outros.



A minha mentalidade é a de um Samurai, prefiro cometer seppuku do que falhar



A minha mentalidade é a de um Samurai, prefiro cometer seppuku do que falhar



Os lideres transmitem uma visão significativa às suas pessoas



Os lideres transmitem uma visão significativa às suas pessoas

Leaders convey a meaningful vision to their people

Os lideres transmitem uma visão significativa às suas pessoas



Warren Bennis: “Leadership is the capacity to translate vision 
into reality.”





Metáfora do autocarro
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Líder conduz o autocarro. 
Mete dentro as pessoas 
certas. Faz sair as erradas. 
Conduz as pessoas aos 
locais certos e depois 
pensa onde quer chegar.
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A liderança começa pela 
compreensão da história da 
nossa vida. E a história da nossa 
vida não é a nossa vida. É 
apenas a nossa história.
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AgripeopleSERVIR PARA LIDERAR

Quem foi o 
maior líder de 
todos os 
tempos? 
As empresas que 
quiserem ser 
líderes têm de 
aprender a servir 
os seus clientes.
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Agripeople    AQUI E AGORA

O passado não interessa e o futuro é desconhecido

Só interessa o momento presente, aquilo que fazemos neste 
momento e neste local
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AgripeopleMOSTRAR O QUE SE É 
NO MÍNIMO QUE SE FAZ

Temos a obrigação de fazer sempre o melhor que podemos e sabemos 
independentemente das circunstâncias profissionais ou de mercado

Toda e qualquer actividade comercial é importante e nela devemos 
dar o máximo



10 MANDAMENTOS do MARKETING ZEN
Dizer sempre a verdade

                                                Ser equilibrado

                                                                                                    Respeitar os consumidores

Ser acessível ao mercado

                                                                                Incentivar o boca a boca

                                      Saber ouvir todos

Medir tudo

                      Não ser intrusivo 

           Investir na inovação           
Acompanhar a concorrência
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No mundo empresarial, as pessoas com 
QIs médios superam as pessoas com QIs 

elevados em:

20% do tempo / of the time

45% do tempo / of the time

70% do tempo / of the time

86% do tempo / of the time

TalentSmart



IQ seems to be a threshold competence needed to enter organizations, but it does not make an 
employee superior in terms of performance (Goleman, 1998a: 319). There must, then, be another factor

different from IQ that creates outstanding performance.



But when I calculated the ratio of technical skills, IQ, and emotional intelligence as ingredients of 

excellent performance, emotional intelligence proved to be twice as important as the others for 

jobs at all levels.

What Makes a Leader, 2004, Daniel Goleman, Harvard Business Review

Inteligência Emocional





O QE é considerado extremanente importante para a liderança, mais ainda do que o QI 
e o MQ. Pode dar-se o caso destas duas últimas dimensões serem ‘necessárias para 

jogar’, enquanto que o QE é necessário para ‘vencer’.

Dulewicz, C., Young, M., & Dulewicz, V. (2005). The relevance of emotional intelligence for leadership performance. Journal of General Management, 30(3), 71-86. 



Para os líderes, a inteligência emocional é responsável por quase 90% 

das diferenças entre as estrelas e as pessoas medíocres.

Excerpt from the book



Visionário





Liderança – Caraterísticas Pessoais dos Lideres



Quais são as principais características do Líder Nível 5?

- Resistência ao Stress e Pensamento Critico

- Foco e Autoconfiança

- Humildade e Intensa Vontade de Vencer

- Todas estão certas





A liderança não é uma posição, é uma competência que se desenvolve quando estamos 
comprometidos em sermos melhores pessoas e, como consequência, sermos um melhor exemplo. 
No decorrer deste caminho, recheado de curvas e contracurvas, escudados pela disciplina de 
execução e pela resiliência, podemos tornar-nos uma fonte de inspiração para as pessoas que nos 
rodeiam, ajudando-as a entregarem o melhor de si, em prol de um propósito mais amplo. Ser 
líder, surge como uma consequência natural do quanto nos transformamos, ao serviço dos outros.

Fonte: RH Online - Prioridade em Liderança: Transformação – António Sacavém
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AND…



Viver é assustadoramente 
perigoso e o futuro é um 
salto no desconhecido
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Não é pelo facto de o céu estar nublado que não existem estrelas
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Mesmo com más cartas é sempre preferível ir a jogo 

do que desistir de jogar
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