
PARA QUEM DESEJAR FAZER USO 
 
José Luiz Tejon em sua 1ª palestra no ano de 2007, veio a Barretos doando seus honorários ao 
Instituto Valente.  
Luis Sebastião Sandoval, do Grupo Silvio Santos, ao comentar o livro“Liderança pra Fazer 
Acontecer, Faltam Líderes no Mercado. Você se candidata?”, afirma que Tejon nos dá uma aula 
sobre o tema liderança, que tem sido objeto de estudos, teses, distinguindo claramente que liderar é 
muito diferente de chefiar ou comandar.  
 
Cita exemplo de político famoso, Getúlio Vargas, líder no imaginário de muita gente que nem 
sequer sabe de sua obra e carreira. O texto do livro responde as indagações a seguir:  

O que é liderança?  

Líder é só aquele que cria, ou o que cria e comanda, ou ainda aquele que estimula a criatividade e 
delega o comando, com a experiência e sabedoria daqueles que sabem escolher seu time?  

O que significa ser um líder nos dias atuais, com todos os desafios propostos pelo complexo cenário 
corporativo do mundo contemporâneo?  

 
Com certeza Tejon é um líder que faz acontecer, professor de pós-graduação da ESPM e FGV-SP 
Jornalista, publicitário e escritor. Mestre em educação, arte e cultura pela Universidade Mackenzie. 
Tem especializações em negócios e liderança na Havard Business Scholl, Pace University, MIT 
(EUA) e no INSEAD – França.  
 
“Um verdadeiro líder faz acontecer reunindo opostos e criando valor em situações nas quais muitos 
só enxergam escassez”.  
 
“Estreitamente vinculada à liderança está a credibilidade daquele que é líder” João Carlos 
Martins.  
 
Em um encontro de Tejon com o escritor e guru internacional da liderança Stephen Covey, a 
seguinte indagação foi feita: 
 
 - Qual é a síntese do líder? A resposta obtida foi; - Um leme. Nova indagação:  
 
- Qual a exigência atual para ser um bom líder? E a resposta foi:  
 
- Entregar resultados. A função do leme é orientar. Alterar a rota. Se o leme for curto demais, o 
navio não desvia a tempo e afunda, como aconteceu com o Titanic.  
 
“Os líderes não nascem prontos, são forjados desde o berço. Liderança implica sempre em 
discernimento. Julgamento. Conflitos íntimos e existenciais. Discussões éticas.  
 
Somos ou não líderes na vida, dependendo das nossas atitudes. De como vemos o mundo que nos 
cerca. Se o enxergarmos como oportunidade para transformação, mudança, melhoria, evolução, 
somos líderes.  
 
Se ficarmos passivos, como pacientes e telespectadores, podemos até ser fiéis executores, porém 
não lideramos.  
 
Liderar significa atuar consciente da sua capacidade de transformar o mundo externo. Se para 
melhor ou para pior, é outra questão. A ética e o tempo irão responder”.  



Um exemplo citado no livro foi Nelson Mandela. Ficou quase 28 anos preso na África do Sul. Sua 
cela de 3,3 m2 era o seu universo. Muitas ofertas de ser libertado foram feitas, com a condição de 
que ele abrisse mão de suas convicções. Nunca foram aceitas. Ele vivia com uma certeza poderosa, 
inexplicável, uma fé absoluta no seu rumo. No seu destino. O leme de Mandela nunca o desviava do 
norte previamente definido.  
 
Será que os políticos atuais são líderes, ou a qualquer “mensalinho”, convicções políticas, ora 
convicções políticas, são alteradas ao sabor das ondas ou de interesses pessoais. “Esqueçam o que 
eu disse”. 
 
Em minha vida profissional, presencie por diversas vezes, ordens serem dadas, não serem 
cumpridas e fica tudo do mesmo jeito. 
 
“Quais são suas principais atitudes ao chegar ao local de seu novo desafio?  
 
Como é, afinal, presidir um grupo desmoralizado, quebrado onde impera o pensamento de se 
locupletar?  
 
O primeiro passo é tirar os ex-líderes ou dirigentes de qualquer contato com o novo ambiente e aí 
seguem outras sugestões”. 
 
“O líder é responsável pelo que faz, pelo que não faz e, principalmente pelo que impede de ser feito. 
Liderança não são os livros que você lê, mas quanto do que aprende neles e consegue pôr em 
prática. Liderança é o que permanece quando você está ausente.  
 
Liderança é invisível. Lembre-se: você é o responsável pelo que acontece com seu grupo.  
 
Se as coisas não estão saindo como deveriam, só uma pessoa precisa mudar: você!”.  
 
Você faz acontecer? 
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