
 
Liderança autêntica: o desafio de liderar sendo você mesmo - 9 Maio 2013 

  Por Edite Amorim      (Fotos: Alain Laboile) 



 
    

"It's time to celebrate the incomplete  

- that is, the human –  

leader".  

 
In Praise of the Incomplete Leader 

D. Ancona, T. W. Malone, W. J. Orlikowski & P. M. Senge 

 

 

http://hbr.org/search/Deborah+Ancona/0/author
http://hbr.org/search/Deborah+Ancona/0/author
http://hbr.org/search/Thomas+W.+Malone/0/author
http://hbr.org/search/Thomas+W.+Malone/0/author
http://hbr.org/search/Wanda+J.+Orlikowski/0/author
http://hbr.org/search/Wanda+J.+Orlikowski/0/author
http://hbr.org/search/Wanda+J.+Orlikowski/0/author
http://hbr.org/search/Peter+M.+Senge/0/author
http://hbr.org/search/Peter+M.+Senge/0/author


EDITE AMORIM: 
 

 Psicóloga 
  Expressóloga 

 

 Viajante 
 Empreendedora 
 



 

1 – FALHAR 

 



BREAKING  (unnecessary) BARREERS 

O que nos assusta na imperfeição? 



Perfeitos? 
Para quê? 



Tempo para parar. 
E recomeçar 



Limpar e preparar 
para novas visões 



Usar os 
obstáculos 



 

2 – DAR SENTIDO 

 



Sem desconfiar 



Tempo para 
analizar. Ver 



Procurar novos ângulos de abordagem 



 

3 – PENSAR GRANDE 

 



Perceber 
(e sentir)  
o que nos rodeia 



Zoom in, 
Zoom out 



Olhares 
comuns (?) 



BREAKING  (unnecessary) BARREERS 

Há sempre 
MAIS 
por saber 



Perceber 
relações 

entre  
as coisas 

 



4 – ESPONTÂNEO E GENUÍNO 
 



Entre o que somos  
e o que queremos parecer 



O lugar dos pontos de vista menos 
convencionais 



Ser um 
exemplo 
inspirador 



 

5 – HUMILDADE 

 



A sós? 



Recetividade 
extrema 



(In)completo 
em si mesmo 



BREAKING  (unnecessary) BARREERS 

Permitir-se 
partir de baixo 



BREAKING  (unnecessary) BARREERS 

Permitir-se um olhar novo 



Unir forças 
Compensar fraquezas 
 



Saber-se incompleto 
Imaginar como se completar 



 

6 – CELEBRAR 

 



BREAKING  (unnecessary) BARREERS 

As possibilidades infinitas 
das pequenas coisas 



Encontrar 
rituais de 
celebração 



Porque o entusiasmo contagia! 



Celebrar recuperar  
valores básicos  fundamentais 



Casos concretos: 

Ações para deixar marca: 
 
- Procurar novas fontes de inspiração – Abrir a mente e 

contemplar pensamentos diferentes 
- Pôr mais alegria nos pequenos projetos e ser mais feliz. 
- Preocupo-me com a parte pessoal da minha equipa. 
- Sair da zona de conforto: colocar as questões laborais desde 

um ponto de vista mais atrevido, mesmo que mais 
incómodo 

- Oferecer a melhor versão de mim mesmo. 
- Agradecer sempre. 



Casos concretos: 

Ações para deixar marca:  
 
- Agradecer 
- Celebrar (o final de projetos, por exemplo) 
- Escutar mais e melhor 
- Destacar as coisas positivas (reconhecimento) 
- Mostrar interesse em partilhar mais. 



A imperfeição 
que nos torna 
mais perto do 
“perfeito” 



FORMAÇÃO 

 

Boas imperfeições! 
 

 

 

 

 

 

Edite Amorim  

www.thinking-big.com 

eamorim@thinking-big.com 

Facebook: Thinking-Big  

Twitter: #eathinkingbig 

 

 

 
Fotos- Alain Laboile: www.lab.carbonmade.com 


