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PREFÁCIO 

oi no dia 08 de março de 2018 quando um dos organizadores 
dessa obra, Elias Damasceno, amigo e profissional que 
representa um modelo para atualidade, me lançou o

convite para prefaciar o Formação de Líderes em Alta Performance. Aceitei 
com muita alegria, pois este trata-se de um tema que perpetra parte de 
minha essência e faz os meu olhos brilharem. Eu não escolhi ser Líder, mas 
a liderança me escolheu em um momento de minha vida quando percebi 
que poderia dar muito mais significado para o meu papel na sociedade. 
Quando enfim ela (a liderança) me encontrou eu não tinha ideia da 
grandeza de tudo que Deus havia preparado para construção de meu 
legado. Como eu gostaria de ter lido esse livro no início de minha jornada, 
com certeza os desafios teriam sido superados com mais facilidade. 

Me curvo diante a fantástica ideia de reunir diversos autores, grandes 
especialistas, não para cada qual escrever seu pequeno livro e juntar em 
uma espécie de antologia, mas sim para que todos em uníssono 
desenvolvessem uma única obra capaz de abordar com tanta maestria os 
conceitos fundamentais para formação de um líder capaz de transformar 
fracassos em oportunidades, equipes em seguidores e pessoas comuns em 
talentos de valor. Sem dúvidas esse livro se tornará uma referência para 
estudos futuros sobre gestão de organizações e pessoas, diante os desafios 
do líder em consonância à evolução dos tempos. Será um manual de 
consulta para as dúvidas que assolam a mente daqueles que tem como 
missão motivar e inspirar as outras pessoas para que alcancem maiores 
resultados.

É normal surgirem dúvidas, como: “Existe mais alguma coisa que 
possa ser acrescida nos estudos sobre liderança, tema que já conta com 
uma vasta variedade de páginas escritas por autores de vários lugares e de 
todos os tempos?” A resposta é clara ao ler o Formação de Líderes em Alta 
Performance: pode-se acrescer uma linguagem mais clara que trate de 
limitações e oportunidades na arte de liderar. Esse sem dúvida foi o 
primeiro e grande passo, as demais literaturas devem seguir esse mesmo 
padrão. Não adianta serem produzidas milhares de páginas, se as reais 
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necessidades sobre a formação de líderes na contemporaneidade não são 
tratadas com a mesma simplicidade e clarividência desse livro que hoje 
você tem em mãos. Ser um Líder hoje não é de forma alguma a mesma 
coisa que era quando outras obras do gênero foram escritas. 

Em cada capítulo somos surpreendidos com conceitos inovadores 
que abordam as diferentes áreas do desenvolvimento humano e 
profissional, que ao serem colocados em prática, com certeza farão uma 
grande diferença na vida do leitor, tornando-o um líder mais bem 
preparado para lidar com os desafios que o aguardam. Como bem 
traduzem os autores, um líder precisa lutar pelo desenvolvimento de sua 
performance por meio de uma guerra que deve ser travada diariamente 
com suas próprias limitações e com a forma que interpreta o mundo. Para 
isso hoje lhes é apresentada uma verdadeira ferramenta para potencializa-
ção de sua liderança. 

Aqui encontra-se o prazer da leitura, a doçura do conhecimento e a 
grandeza da responsabilidade que a posição de liderança representa. 

Ordilei Schuster
CEO da First
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pesar de terem sofrido mudanças que as direcionaram 
para um futuro mais tecnológico, portanto prático, as 
Organizações contemporâneas têm passado por uma 

profunda crise de liderança. Esse, na verdade, parece ser um 
problema global e em todos os segmentos, visto que, desde o final do 
século XX temos presenciado poucas lideranças significativas na política, 
religião e nas organizações empresariais. Ao olharmos para o cenário 
político, por exemplo, não conseguimos ver representantes a quem 
possamos chamar de brilhantes, que tenham as características de um 
verdadeiro líder que inspira, transforma.... Em relação às empresas, 
percebemos que hoje a maioria dos que ocupam cargos de liderança 
querem apenas encontrar o seu “lugar ao sol”. Não há um interesse em 
mudar o mundo profundamente, mas apenas uma vontade de obter o 
lucro puro e simples. Se não há modelos para seguir, não há inspiração. E 
se trabalhadores não têm em quem se inspirar e com quem aprender, a 
tendência é que as novas gerações sofram ainda mais com a carência de 
verdadeiros líderes.

Mas como é feito um grande líder? A resposta não é simples, por isso, 
essa é uma pergunta de um bilhão de dólares. As companhias cada vez 
mais investem em programas para descobrir novos talentos. Observe como 
essa crise na liderança tem influenciado na dinâmica do mercado de 
trabalho: hoje em dia as empresas estão focadas em jovens que se 
destacam na faculdade para treiná-los de forma que sejam inseridos 
diretamente em cargos de liderança. Uma grande “pedra no sapato” para 
os que já estavam no mercado apoiados em planos de carreira. O 
problema é que muitos procuram empresas com política de plano de 
carreira, mas poucos estão interessados em desenvolver as características 
de um líder eficaz. Talvez motivados pela própria incerteza gerada.

Um verdadeiro líder não nasce pronto. É bem verdade que alguns de 
nós parecemos herdar talentos adequados para gerir pessoas e projetos de 
uma forma mais eficaz que outros, mas isso não é garantia de sucesso em 
liderança. A saga de um líder passa por três fases épicas. Tudo começa 
quando um indivíduo é revelado pelo desejo sincero de transformação das 
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circunstâncias e inquietação diante da mesmice. Desejo e inquietação que 
geram ação por meio de jornadas para descobertas sobre si mesmo(a) e 
empenho para entender melhor o universo existencial daqueles que o 
rodeiam; depois é formado pela busca incansável de conhecimentos que o 
conduza pelo desenvolvimento do maior número possível de 
características e atributos para o seu desempenho na arte de liderar (sendo 
tais conhecimentos acadêmicos ou extra-curriculares). Em seguida, esse 
mesmo indivíduo é diplomado de forma gradual como líder por cada 
conhecimento posto em prática. Afinal de contas conhecimento sem uso 
não tem valor nenhum.

O fato de você ter adquirido e estar lendo esse manual já mostra que 
você tem algo que a maioria das pessoas não têm. A maior parte das 
pessoas prefere gastar 10x o valor desse livro numa mesa de bar e quando 
olha para o expositor da livraria, ao ler “Formação de líderes em alta 
performance”, seus olhos brilham mas o desejo não gera ação. Outros 
tantos compram livros para serem colocados em uma prateleira para 
receber poeira; gaveta para receber mofo ou estante de seu escritório ou 
biblioteca para criar status, todavia, nunca lerão um só capítulo. E o que 
falar daqueles que começam a ler, gostam, mas nunca terminam? Pessoas 
que, geralmente, não desenvolvem a capacidade de ir até o final em seus 
projetos e por isso nunca saem do lugar comum. No entanto, esse livro não 
foi feito somente para ser lido, mas para ajudar o leitor na criação e 
desenvolvimento de seu plano de ação. Você vai perceber que não importa 
em qual fase de sua vida você esteja, qual função você desempenhe ou 
objetivos que tenha traçado para si, esse é um manual completo que irá 
ajudá-lo(a) a ser um ser humano ainda melhor, um líder familiar, religioso, 
político, institucional, educacional ou empresarial de destaque em seu 
segmento. Irá ajudá-lo(a) a deixar sua marca gravada na história e na 
mente de todos os que o(a) rodeiam. Desde que você tenha humildade 
para aprender com os formadores de líderes aqui reunidos e disposição 
para colocar em prática seus conhecimentos.

Foi uma experiência fascinante organizarmos essa obra: selecionar 
os coautores, ajudá-los no desenvolvimento de cada capítulo, reescrever 
alguns textos e classificar os subtemas por ordem de características 
primordiais para cada objetivo traçado. Selecionamos grandes líderes com 
trajetórias de sucesso que têm inspirado muitas vidas ao redor de todo 
Brasil; consultamos mais de 60 livros em inglês e português para revisar os 
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conceitos tratados pelos coautores. Foi mais de um ano entre o 
planejamento, a preparação e a execução da obra, tudo para que, somado 
aos proveitosos anos de experiência e aprendizado dos coautores, pudesse 
resultar no mais atualizado manual para auxiliar na formação de líderes em 
alta performance, seja no cenário acadêmico, mercadológico ou 
institucional.

E o que é alta performance? Muito tem-se escutado sobre esse termo 
ultimamente, principalmente para desenvolvimento de cursos, programas 
motivacionais e título de livros. Podemos perceber, entretanto, que o tema 
tem sido usado, com frequência, sem conhecimento de causa ou definição 
baseada em estudos, simplesmente por ser uma expressão forte que ajuda 
a vender uma boa imagem.

Esse livro não tem a intenção de apresentar uma definição exata 
para o líder de alta performance, pois esse seria um tema bastante 
complexo, uma vez que um líder preparado para uma função ou ocasião 
especifica pode não ser eficiente em outra. O objetivo é, claramente, iniciar 
um estudo eficaz sobre alguns conceitos fundamentais na formação do 
líder, uma vez verificada a ausência de um manual que reúna de uma só vez 
as características aqui apresentadas, fundamentos essenciais para 
profissionais que deverão  assumir funções de liderança.

A alta performance consiste no desenvolvimento integral de um 
profissional para determinada função. Trata-se de um mindset 
comprometido em gerenciar cada vez melhor a comunicação, o tempo, a 
sensibilidade, a saúde física, mental e espiritual, as emoções, os 
relacionamentos, os talentos e etc. Mudança de atitude que ocorre por 
meio do esforço, do aprendizado incansável e da vigilância mantida por 
um propósito e uma missão. Foi pensando em tudo isso que nós 
classificamos os capítulos do Formação de Líderes em Alta Performance na 
seguinte ordem:

Após esse capítulo introdutório, temos o estudo de Tadeu 
Lockermann, palestrante e empresário, fundador do GRUPO PROATIVO, 
empresa referência na alta performance do desenvolvimento humano. 
Lockermann tratou com sapiência sobre os percalços e oportunidades na 
formação do líder, apresentando os conceitos que devem nortear aquele 
que pretende alcançar uma liderança que fuja da mediocridade. O autor 
abordou os principais pontos que devem fundamentar estudos e 
preparação na área da liderança.
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Em seguida, temos o capítulo desenvolvido por Sônia Jordão. Essa 
experiente formadora de líderes, uma das mais conceituadas autoridades 
no assunto, nos apresenta características que tornam um líder eficiente e 
inspirador. Uma excelente aula sobre a arte de liderar.

Nos capítulos seguintes, os empresários de sucesso Leandro 
Sambini e Isaac Santos, respectivamente apresentaram suas histórias de 
sucesso, revelando as técnicas e atitudes que os levaram a serem líderes em 
seus seguimentos. Leandro, conceituado Chef Gelatiere, relatou como 
superou os desafios da vida com ações assertivas de empreendedorismo 
que o levaram a fundar e desenvolver a marca SR SORVETE, principal 
franquia de sorvetes artesanais do Brasil, com ingredientes vindos da Itália. 
Isaac, Presidente e fundador da NUTRITION STORE, a Rede Bodyshop 
que mais cresce no País, revelou os segredos de liderança que o levaram a 
sair da inércia ao sucesso financeiro e realização pessoal.

Na sequência, Marcio Antunes, que nos últimos 16 anos atuou 
como executivo na maior empresa alimentícia do Brasil, respondendo por 
um faturamento anual médio de 165 milhões de reais atendendo grandes 
players do mercado, dialoga sobre as principais atitudes que preparam o 
líder para transformar problemas em oportunidades. Fala com 
propriedade sobre ações que ele tem dominado com êxito nas consultorias 
e treinamentos que realiza como franqueado licenciado pela UNISV – 
Universidade do Sucesso em Vendas, em Niterói-RJ.

No capítulo 06, o experiente especialista e palestrante em Gestão de 
Pessoas, Jerry Coutinho, professor da PUC Minas e SENAC, além de 
consultor de diversos líderes empresariais, explora os principais pontos que 
devem ser considerados na atração, contratação e desenvolvimento de 
profissionais de valor, para que o líder corporativo tenha uma equipe mais 
bem preparada para alcançar os resultados propostos.

Posteriormente, Adriana Prates, Coach e trainer, especialista em 
desenvolvimento humano e idealizadora da ACADEMIA DE LEÕES, 
pontua os conceitos da criação de um Mindset poderoso para que o líder 
domine, extraia e converta as capacidades que possui em resultados de 
excelência. Seguidamente, a analista comportamental com larga 
experiência em Liderança Educacional, Luciana Almeida, fala do poder 
que o líder adquire quando esse se propõe a ser um verdadeiro educador 
para os seus liderados.

Na sequência, o renomado consultor e palestrante João Vidal conta 
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como, aos poucos, descobriu-se líder e usou as próprias experiências em 
meio às dificuldades para construir sua bem sucedida carreira, sendo hoje 
um dos maiores líderes do Brasil no segmento de Desenvolvimento 
Humano. Ele mostra com propriedade como ser um líder melhor, 
buscando a excelência como principal meta nos relacionamentos e na 
carreira.

No capítulo 10, a palestrante, psicóloga e coach Simone Meira, 
apoia-se no que aprendeu em sua extensa carreira desenvolvendo 
lideranças, para apresentar as quatro atitudes essenciais em um líder 
preparado para alcançar grandes resultados de sua equipe, independen-
temente de falhas que possam haver na cultura Organizacional e de 
possíveis circunstâncias adversas que possam surgir em relação ao seu 
mercado. Em seguida, Thyerry Piaget, um dos mais jovens líderes do 
mercado de treinamento e consultoria do Brasil, descreve os conceitos 
necessário para uma liderança bem sucedida por meio do exemplo dado 
pelo líder aos seus seguidores.

No capítulo 12 a palestrante motivacional, escritora renomada e 
coach internacional Maria do Sol, ensina um método eficaz para atingir a 
alta performance na liderança por meio da “Profunda Performance”, 
conceito que ela vem desenvolvendo e aplicando com êxito na vida de 
dezenas de profissionais em todo o Brasil. Seguidamente, o Emotional 
Personal Trainer e pesquisador em neurociência Lucas Salvador, ensina 
táticas testadas e aprovadas para liderar por meio das emoções dos 
liderados. Ponto fundamental para resolução de problemas e antecipação 
de resultados em equipes de qualquer segmento.

Um dos requisitos indispensáveis para alta performance é o bem-
estar, um corpo saudável deve acompanhar uma mente sã para que a 
produtividade do líder seja aproveitada ao máximo. É sobre esse tema que 
trata o capítulo escrito pela Personal Trainer e Terapeuta Corporal 
Mônica Feliciano, que tem ampla experiência no atendimento a líderes 
corporativos, com foco na performance, qualidade de vida e maior 
produtividade no trabalho.

A arte de vender também deve ser muito bem manejada pelo líder 
em uma empresa. Sendo assim, no penúltimo capítulo, o palestrante, 
escritor e consultor empresarial em gestão de vendas do Casting da UNISV, 
Adriano Morais, apresentou um estudo de caso sobre a aplicação da 
ferramenta, por ele desenvolvida, o “Líder de Vendas 360º” (LV-360º), 
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verificando sua eficiência na identificação e resolução de problemas que 
reduzem o poder de vendas em uma equipe comercial.

Para fechar nosso manual com chave de ouro, Paulo Fantinato, 
fundador da AGREGARE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E 
ORGANIZAÇÕES Ltda., apresentou com riqueza de detalhes os 10 
princípios da Liderança em Alta Performance. Por meio de seu imensurável 
currículo, que não apenas denota elevado conhecimento acadêmico como 
também larga experiência de sucesso na liderança corporativa, o Prof. 
Fantinato ajudará o estudante desse manual na criação de um conceito 
sólido para o desenvolvimento de seu plano de ação.

Quer mais???
Quebrando todos os paradigmas existentes na tradicional literatura 

sobre liderança, preparamos um seminário online exclusivo, com a 
participação de autores dessa obra falando um pouco sobre os conceitos 
defendidos pelos mesmos para criação de uma visão mais ampla sobre 
alguns dos pontos fundamentais para que o leitor alcance maiores 
resultados em sua formação como líder de excelência. Como se ainda não 
bastasse, disponibilizamos um pacote Extra Bônus contendo outras 
ferramentas para o desenvolvimento da liderança, como aulas exclusivas, 
audiobook e as versões digitais dos livros “Gestão Sem Congestão - Como 
lidar com pessoas e situações difíceis no trabalho”, e “A Sombra de Um 
Líder”, livros respectivamente escritos por nós Jociandre Barbosa e Elias 
Damasceno como estudos complementares desse manual. 

Veja na página 189 como obter o link e a senha exclusiva para que 
você tenha acesso a essas ferramentas incríveis.

Todo esse arsenal de conhecimento, levou dezenas de anos para ser 
produzido como resultado de intensa pesquisa da UNISV sobre o 
comportamento humano de líderes e liderados nas Organizações, além das 
experiências individuais de cada coautor/especialista. Acreditamos que 
será de grande auxílio em sua formação e aperfeiçoamento profissional, 
como ainda servirá de material de consulta para as diversas situações que 
você poderá encontrar na rotina de suas atribuições como líder.

Dá para entender todo o poder envolvido? Então, mãos à obra!
 

Jociandre Barbosa
Elias Damasceno

ORGANIZADORES
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TADEU LOCKERMANN

Empresário, fundador do GRUPO PROATIVO, empresa referên-
cia na alta performance do desenvolvimento humano. Bacharel 
em direito e pós-graduado em gestão empresarial com diversas 
formações nas áreas de liderança e empreendedorismo, entre as 
quais a especialização em Master Mind Lince para Liderança, 
Inteligência Interpessoal e Comunicação Eficaz certificada pela 
The Napoleon Hill Foudation. É reconhecido com o título Paul 
Harris de Rotary Club por seu protagonismo na sociedade.  Idea-
lizador e realizador do Super Jornada do Sucesso, um dos maio-
res congressos do Brasil de liderança e empreendedorismo, bem 
como de outros eventos de grande porte. Atua como leader coach, 
palestrante, trainer de alta performance e metodologista-instrutor 
de treinamentos. É autor do livro «EU, Capitão: Liderança Apli-
cada».

www.grupoproativo.com

/tadeulockermannoficial

tadeu@tadeulockermann.com.br 
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o longo dos tempos, liderança tem se repetido como tema 
entre os mais discutidos e pesquisados. Atualmente não 
seria diferente, passou a ser debatido academicamente,

ganhando lugar de destaque em diversos cursos de capacitação, 
graduação e especialização. Diante da expansão na variedade de escolas 
de lideranças é possível presenciar o surgimento de diversas correntes 
doutrinárias. Ante a isso se vê diversos pensadores debruçados ao assunto, 
os quais trazem identidade própria, desencadeando, por conseguinte, 
inúmeras linhas de pensamentos. Tudo muito produtivo porque enriquece 
e amplia o debate desse tema tão abrangente e complexo, que por sua 
excelência jamais será esgotado; portanto, bom se faz o quanto mais nos 
aprofundarmos sobre ele.

O objetivo desse capítulo é o de norteá-lo em sua busca pela 
formação do conhecimento para liderança que fuja da mediocridade, 
conceituando os principais pontos que devem fundamentar seus estudos e 
ações em busca da construção de seus ideais como líder.

A variedade de estudos empíricos, científicos e filosóficos sobre 
liderança, nos fornece um extenso leque de opções, aumentando a 
probabilidade de encontrarmos e definirmos subsequentemente uma 
linha mestra orientadora. Afinal de contas, existe um tipo de líder ideal 
para cada situação. Por isso a importância de que você estude com atenção 
as colocações de cada autor desse livro, mas que também busque conhecer 
o maior número possível de correntes de pensamentos sobre o tema. O 
meu desejo é que você se torne um líder extraordinário por meio do senso 
crítico ao analisar e avaliar o leque de informações disponíveis, decidindo 
pela linha onde perceba maior sinergia e afinidade com a sua essência, 
necessidades, objetivos e grau de identificação. Adiante, sobre uma base 
sólida, que você seja capaz de forjar no aço da liderança a sua própria linha 
de pensamento. Hora essa de imprimir a marca pessoal e colocar o nome 
de autoria, a fim de que você também se torne uma autoridade no assunto, 
elencado na categoria de formador de opinião e propagador de ideias.

Fica claro que não precisamos eleger e adotar uma única linha. 
Podemos ser adeptos de duas ou mais linhas de pensamentos sobre 
liderança afins, desde que complementares, que conversem entre si. 
Apenas não cabe sermos incongruentes, seguidores de linhas conflitantes, 
com ideologias que se divergem, sem que haja a conversa e o consenso, 
com o entendimento e o alinhamento de pontos convergentes.
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DE LÍDERES EM ALTA PERFORMANCE e
receba ainda:
 

-> Acesso ilimitado ao Seminário online de Liderança 
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-> Áudio Book motivacional para compartilhar com sua 
equipe;

-> Minicursos de Liderança;

-> Ferramentas de testes e dinâmicas para treinamentos e 
reuniões de equipes;

-> Outros Brindes Exclusivos
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SÔNIA JORDÃO

Autoridade em liderança, palestrante e escritora, com centenas 
de artigos publicados. Autora do livro “A Arte de Liderar – 
Vivenciando mudanças num mundo globalizado” e de outros 
quatro livros. Coautora de dois livros. Engenheira Mecânica, com 
quatro pós-graduações, possui grande experiência como 
consultora, gerente e professora.

www.soniajordao.com.br

/fanpagesoniajordao

contato@soniajordao.com.br

/soniajordao

O LÍDER INSPIRADOR

02



orque razão uma pessoa, mais do que outra, é aceita como 
líder dentro de um grupo? O termo liderança, por ser muito 
abrangente, apresenta vários conceitos, por isso não

poderíamos lhe atribuir uma única definição. No entanto, mesmo que você 
entenda o que é liderança em toda sua complexidade, sabe como ser um 
verdadeiro líder? Mais ainda, você sabe como ser um líder capaz de 
conseguir com que pessoas tenham o desejo sincero e espontâneo de 
seguirem você, adotarem teus exemplos como inspiração para suas vidas e 
suas ações?

Liderança é a arte de conduzir as pessoas para que façam o que é 
necessário por livre e espontânea vontade. Sempre que alguém levar outra 
pessoa em uma direção específica, sempre que influenciar o outro a tomar 
certas atitudes, estará liderando; mesmo que não tenha um cargo ou 
posição de poder.

A boa liderança acontece com aqueles que mantêm pessoas que 
neles acreditam e pessoas que os seguem. Além disso, também se 
preocupam em saber quantos líderes conseguiram desenvolver entre esses 
seguidores. Entretanto, quando o foco é uma Organização, seja ela ou não 
de cunho financeiro, podemos acrescentar que líderes são aqueles que 
conseguem os resultados esperados por meio do trabalho de outras 
pessoas.

O líder inspirador não dá ordens, controla ou pune. Ele colabora, 
orienta, desenvolve conhecimentos e habilidades, apoia-se na solução de 
problemas e reconhece o esforço e o mérito pessoal de seus liderados. Para 
ele, as pessoas são o que de mais importante existe em seu trabalho. Um 
chefe costuma dizer para os membros de sua equipe o que fazer, porém um 
bom líder vai explicar para seus liderados o porquê de se fazer determinada 
atividade. 

Estando à frente de uma equipe, é bom procurar antever os 

problemas e diligenciar as soluções. Para ser um líder inspirador é 

necessário ter conhecimento sobre a própria função, ter um bom 

relacionamento interpessoal, aceitar as responsabilidades do cargo e ser 

aberto a mudanças. Líderes especiais conseguem extrair o melhor de cada 

pessoa, dando-lhes autoridade para que possam ter suas próprias ideias e 

agirem de acordo com elas. Além disso, é necessário que tenham coragem 

de encarar a realidade, questioná-la e mudá-la, levando as outras pessoas a 

fazerem o mesmo. 
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LEANDRO SAMBINI

Chef Gelatiere pela Carpigiani Gelato University, atua há mais de 
20 anos na fabricação de sorvetes artesanais. Participou com 
louvor de campeonatos nacionais e internacionais obtendo 
premiações de destaque no 2º Campeonato Brasileiro de 
Sorveteria (Belo Horizonte/MG), na Copa Nacional de Sorveteria 
e Confeitaria na feira Food Hospitality World (São Paulo/SP), no 
Campeonato Latino Americano de Gelato em 2017, realizado em 
Buenos Aires, Argentina, conquistando o 3º lugar na colocação 
geral. Leandro é um dos poucos chefs gelatieres brasileiros 
associados a FIC – Federação Italiana de Chefes e fundador da 
rede de franquias que mais cresce no Brasil no seguimento de 
sorvetes artesanais, a SR SORVETE.
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DO FRACASSO AO SUCESSO EM CINCO ETAPAS 

www.srsorvete.com.br

/srsorvetecravinhos

leandro.sambini@srsorvete.com.br



eu nome é Leandro Francisco Sambini, nasci em 9 de 
junho de 1977, num bairro rural chamado Aldeia na 
cidade de Itápolis SP. Sou descendente de italianos, meu 

bisavô Pietro Sambini chegou ao Brasil com treze anos juntamente com os 
pais e irmãos em 1887, vindos de Bagnolo di Pò, Região do Vêneto. Sou o 
segundo filho de uma família de quatro irmãos e tive uma infância muito 
pobre. Meu pai, Alcides, era um produtor rural muito humilde e analfabeto; 
minha mãe, Maria, sonhava em estudar quando jovem, mas cursou 
somente até a 4ª série primária. Os desafios que enfrentamos só fortalecia 
meu desejo de “vencer na vida”. Eu sempre fui muito inquieto em relação 
ao mundo onde estava inserido, sempre tive vontade de mudar, de fazer 
algo relevante. Nunca me conformei com a minha realidade. Pessoas que 
querem empreender me perguntam como saber se possuem “veia 
empreendedora”. Eu sempre respondo dizendo: se você é inquieto e tem 
boas ideias, está sempre pensando a frente do seu tempo já é um forte 
indício de que poderá se tornar um líder empreendedor. 

A minha inquietação me levava a desenvolver e liderar diversos 
projetos culturais, de esporte e lazer em minha comunidade na pré-
adolescência. As dificuldades me ensinavam a ser determinado: conseguia 
patrocínio para camisas de times de futebol que eu montava, medalhas 
para campeonatos, organizava caravanas para levar os demais jovens da 
comunidade para assistir jogos profissionais de futebol e etc. Eu não 
conhecia, de maneira formal, as características de um líder, nem tampouco 
eu me considerava um. Mas olhando para trás e lembrando de fatos como 
esses, além das diversas vezes que representei a escola em Gincanas de 
Matemática e outras eventualidades, percebo que Deus estava me 
preparando para ser um líder determinado e conquistar todas as 
realizações que estou alcançando na vida.

O COMEÇO

Na minha juventude eu já era um sonhador e, por vezes, muito 
criticado por isso. Mas sonhar me tirava do lugar comum, me fazia acreditar 
que tudo era possível. Você sonha com dias melhores? Seus sonhos são tão 
fortes a ponto de se tornarem um desejo intrínseco à sua essência? 
Parabéns! Mas não basta ficar sonhando, é preciso ter determinação para 
dar o primeiro passo e agir com assertividade. Eu começo minha história
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ISAAC SANTOS

Presidente e fundador da Nutrition Store, a Rede Bodyshop que 
mais cresce no Brasil. Apaixonado por vencer, empresário com 
mais de 15 anos de experiência entre os Estados Unidos e o 
Brasil. Palestrante, mentor empresarial e coach. Especialista em 
comunicação, frequência comportamental e PNL formado pelo 
Richard Bandler.

www.nutritionstore.com.br

/NutritionStoreOficial

ias@nutritionstore.com.br

/NutritionStoreOficial

/nutritionstoreoficial

O LÍDER E A PROSPERIDADE

04



o longo da minha vida tenho escutado muito falar sobre 
sucesso e prosperidade. Escuto comentarem sobre histórias 
incríveis de pessoas que alcançaram patamares 

extraordinários em suas finanças, como se essa fosse uma realidade para 
poucos «sortudos» enquanto a grande maioria é obrigada sobreviver e a se 
adaptar a um mundo totalmente desprovido de sucesso. Na verdade, a 
prosperidade começa com um estado de espírito. Pessoas de sucesso antes 
de alcançarem essa posição, assumiram uma postura mental de sucesso. Se 
você tem interesse em aprender de forma sistemática como eu fiz para 
alcançar a prosperidade e ser um líder de destaque em meu segmento 
empresarial, preste muita atenção no que vou lhe dizer.

Sou um homem realizado que conquistei antes dos 40 anos de vida 
quase tudo que comecei a sonhar aos 6 anos de idade. Nasci e fui criado 
em um bairro pobre de Salvador BA (Massaranduba, na cidade baixa) até 
os meus 19 anos de idade, a minha mãe era dona de casa e meu pai 
assalariado. Sempre tive o sonho de ser muito rico, na verdade, o meu 
sonho resumia-se em ser milionário, ter muitos imóveis, carros, lancha, 
conhecer vários países do mundo, falar mais de um idioma e ter dinheiro 
para poder doar, usufruir e construir muita riqueza. Hoje sou grato à Deus 
por ter conquistado os meus sonhos e os sonhos da minha família. 

Tudo que eu escrevi sobre sucesso é baseado na minha experiência 
própria de mais de 20 anos de trabalho e em alguns poucos anos de estudo 
sobre comportamento humano e modelagem de pessoas que atingiram 
altos níveis empresariais e financeiros. Algumas coisas podem não fazer 
sentido para você à primeira vista. Caso isso aconteça, sugiro que você 
invista algumas horas do seu tempo ruminando a informação e 
comparando-a com as pessoas de sucesso que você conhece. 
Provavelmente você achará em todas ou em quase todas essas pessoas (de 
sucesso), as características que serão descritas a seguir.     

O primeiro ingrediente que compõe a fórmula da prosperidade é a 
PAIXÃO. Sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o 
comportamento e o pensamento humano. Pessoas bem sucedidas são 
apaixonadas pelo que fazem! Elas se envolvem de corpo e alma na sua 
missão de forma espontânea. A paixão faz de você um líder  contagiando e 
inspirando as pessoas em volta. Uma pessoa apaixonada não tem tempo e 
espaço para o medo de aprender, a preguiça de fazer e o tédio de 
recomeçar.
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MARCIO ANTUNES

Nos últimos 16 anos atuou como executivo na maior empresa 
privada do Brasil na área de Alimentação, respondendo por 
faturamento anual de 165 milhões de reais, atendendo clientes 
como Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e Extra, Makro, Cencosud, 
Assai, Atacadão e os maiores players regionais do Rio de Janeiro. 
Colaborou na estruturação a criação dos cursos de formação, 
intercambio nacional e internacional com fabricantes como Bayer, 
Cyanamid (Syngenta) Basf, Dow AgroSciences, Monsanto, FMC 
etc. É Escritor, Coach e Palestrante / consultor da UNISV nas 
áreas de Liderança e Inteligência Emocional.

www.marcioantunes.com

/marcioantunesoficial

contato@marcioantunes.com

/marcioantunesoficial
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ara ser líder não é necessário ocupar um cargo de chefia. 
Inclusive, em diversos momentos de nossas vidas 
desempenhamos o papel de líderes mesmo sem perceber:

desde quando éramos crianças liderando brincadeiras; na vida estudantil 
liderando equipes de atividades escolares; ao iniciarmos o processo de 
maturidade com os amigos e em situações familiares ou diante de ocasiões 
específicas no trabalho. Em princípio, todos somos líderes em algum 
momento. Lembro-me de uma tarde de treinamento militar de 1986 em 
Brasília, quando um oficial do Corpo de Bombeiros me disse que a 
liderança aparece sempre que existe um agrupamento com mais de duas 
pessoas. Podemos notar que isso acontece naturalmente, até mesmo numa 
roda de bate-papo entre amigos: quem fala mais; quem é mais engraçado; 
quem chama mais a atenção e etc. Em casa, a liderança aparece na disputa 
entre irmãos, na condução da casa quando um dos pais se destaca por sua 
iniciativa...e assim se dá em todo ou qualquer grupo social. Essa liderança 
“informal” acontece, geralmente, quando uma pessoa se destaca das 
demais, gerando a confiança do grupo, mesmo que ela não tenha um cargo 
de liderança. O líder comanda pessoas, atraindo atenção e influenciando 
mentalidades e comportamentos.

Como abordado pela Sônia Jordão no segundo capítulo, surgem, 
nas organizações, diferentes tipos de lideranças. A pergunta que temos de 
fazer diante tudo isso é: Que tipo de líder eu sou? Autocrático (sou 
autoritário, minhas ideias são impostas ao grupo, a opinião dos outros não 
me interessa)? Democrático (estimulo a participação do grupo e oriento as 
tarefa, as decisões são tomadas após o debate em grupo)? Ou Liberal 
(confio totalmente no grupo, Delego as decisões e minha participação é 
mínima)? Sem dúvidas existem modelos, mas acredito que o melhor 
modelo de Liderança é aquela que transforma. O líder transformador 
muda a própria vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Para isso é 
preciso se sentir confortável consigo mesmo, com suas crenças, valores e 
diretrizes éticas e morais de sua função.

Para lhe ajudar a descobrir que tipo de líder você é peço que se 
imagine em cargo de chefia enquanto oficial da polícia militar em três 
situações extremas:

Digamos que você como um oficial da polícia militar, lidera vários 
homens no acompanhamento de uma manifestação com milhares de 
pessoas onde tudo pode acontecer. De repente explode o efeito boiada e os 
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pessoal e profissional. Lápis na mão, vamos ao exercício:

AUTOAVALIAÇÃO & PLANO DE AÇÃO

Ser um líder transformador significa que você deve se superar a todo 
instante. Espero que as orientações dadas nesse capítulo tenham lhe 
mostrado o alinhamento de seus valores mais íntimos e lhe proporcionado 
mais segurança na jornada, menos perda de tempo e subsídios para 
decisões mais assertivas.

Sucesso!
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Eu...... Nota de 
0 a 10 

Plano de ação para melhoria (se necessário) 

Tenho Clareza   
 

Sou Observador   
 

Tenho Empatia   
 

Sou 
automotivado 

  

Motivo o Time   
 

Sou Humildade   
 

Tenho Confiança 
Na equipe 

  

Tenho Iniciativa   
 

Tenho Crenças 
positivas 

  

Incentivo a 
Equipe 

  

Fortaleço o 
Estado de 
Merecimento 

  

Celebro as 
Conquistas 

  

Sou Grato   
 

Sou Constante   
 

Sou Visionário   
 

Sou Alegre e 
divertido 

  
 

Sou Disciplinado   
 

 



JERRY COUTINHO

Docente em Educação Corporativa e Gestão Estratégica de 
Pessoas prestando serviços para o SENAC Rio de Janeiro e 
SENAC Minas Gerais. Docente do curso de Administração da 
PUCMINAS nas disciplinas Gestão de Pessoas e Políticas de 
Negociação e Psicologia Aplicada a Administração. Instrutor e 
Consultor de treinamentos em liderança e gestão de pessoas do 
Casting da UNISV - Universidade do Sucesso em Vendas.

www.editoraunisv.com.br/jerry-coutinho

jerrycoutinho@unisv.com.br 

/JerryCoutinhoTreinamentosPalestras
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oda empresa, sem sombra de dúvidas, sonha em ter como 
seus profissionais, pessoas com capacidade de entregar os 
melhores resultados possíveis. Pessoas que tenham 

competências que as tornem Talentos Valiosos! Funcionários que 
entreguem mais do que se espera e que agreguem valor à organização 
como um todo. Tais profissionais quando reunidos em uma equipe, podem 
ser direcionados pelo líder para o desenvolvimento da Alta Performance. 
Sendo a presença desse tipo de equipe objetivo maior para o sucesso de 
toda organização, por que é tão incomum e raro encontrarmos esse perfil 
nos quadros de funcionários? É o que veremos nesse capítulo, onde 
exploro em síntese, alguns dos pontos principais que devem ser 
considerados pelo Líder que deseja formar equipes aptas para o 
desenvolvimento da alta performance.

CAPTAÇÃO DE TALENTOS

Cabe ao líder preparar sua empresa para atrair profissionais 
talentosos. Esse tipo de profissional pode escolher onde quer trabalhar. Ele 
sabe de suas qualidades, competências profissionais e que qualquer 
empresa que busca os melhores resultados estará ávida por ele. Portanto, 
ele pode escolher em qual empresa vai querer trabalhar. No seu processo 
de escolha, irá procurar uma empresa que tenham boa visibilidade na 
sociedade em que está inserida: se possui uma boa reputação; 
responsabilidade social e ambiental; ética e honestidade. Além de valores 
que estejam de acordo com seus valores pessoais. As empresas que 
possuem essas qualidades já saem na frente das demais no processo de 
atrair os profissionais mais talentosos. A esse conjunto de ações de atração 
damos o nome de Empresabilidade, que é a capacidade da empresa em 
atrair bons candidatos para seus processos seletivos. Todas as estratégias 
de desenvolvimento elaboradas e implementadas pelo líder deve ter foco 
na construção de uma imagem positiva da empresa, mais do que isso, 
todas as atividades e comportamento do próprio líder deve estar de acordo 
com os valores defendidos pela organização em que ele atua.

Por isso a empresa deve possuir uma Cultura Organizacional 
saudável. A Cultura Organizacional é o DNA da entidade e ela é formada 
pela Missão, Visão, Valores e Estratégias.  Ela é saudável quando as ações 
empreendidas e o clima organizacional estão de acordo com o que é
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Idealizadora da ACADEMIA DE LEÕES, uma inovadora escola 
para a Formação de Líderes de Alta Performance. Atua como 
Coach e trainer de grandes corporações. É graduada em 
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Desenvolvimento Humano. Além de Practitioner e Master em 
Programação Neurolinguística com Certificação Internacional.

www.adrianaprates.com.br
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LIÇÕES DA ACADEMIA DE LEÕES



a primavera de 1982, quando eu tinha doze anos de idade, 
me deparei com um livro verde escuro de capa dura em 
cima da escrivaninha do quarto da minha irmã, intitulado 

6
“Nossas forças mentais”, do autor Prentice Mulford . Ao ler aquele livro 
descobri a carreira que eu iria trilhar. Ao passar dos anos, pouco a pouco 
meu propósito foi ficando cada vez mais nítido, tanto pelo conhecimento 
adquirido, quanto pela prática na construção de minha carreira. Hoje eu 
quero compartilhar com você o que descobri acerca do “leão” que existe 
em cada um de nós, e o quanto o líder pode se beneficiar com esse poder. 
Foi por isso, que eu criei a Academia de Leões, um programa de 
empoderamento de liderança para a vida, com um método sustentado 
sobre três pilares extremamente eficazes, lições que eu apresento a você 
nesse livro. Vamos lá!

1ª LIÇÃO DA ACADEMIA DE LEÕES: AUTOCONHECIMENTO

Consegue imaginar o que aconteceria com você ao perceber que 
acordou sozinho em uma caverna escura? Imagine uma escuridão tão 
grande que você não enxerga a própria mão em frente dos olhos e, além 
disso, não consegue ouvir nada. Parece que não há qualquer indício de 
civilização. Imagine sua aflição neste momento. O que passa em sua 
cabeça? De repente, você começa a avistar um pequeno feixe de luz ao 
fundo, a medida que você se aproxima esta luz se amplia ao ponto de você 
enxergar seus pés e inclusive as paredes úmidas da caverna. Neste 
momento você sente uma leve brisa e ouve pequenos ruídos da natureza 
ao longe. Você continua, finalmente chega a saída da caverna e se depara 
com uma linda vista das montanhas e toda a exuberante natureza que a 
circunda. Sua sensação é de alívio e de completo bem estar...

A diferença entre você estar nessa caverna escura e avistar seu lado 
externo, é basicamente a mesma quando você começa a se conhecer de 
verdade. E isso é muito importante. Como um líder pode saber o que 
realmente quer se nem ao menos ele sabe quem é? 

Esta primeira lição consiste no encontro de “Você com Você”, ou 
seja, seu autoconhecimento. Mas já adianto que sair fazendo cursos e mais 

_______________________
6 MULFORD(1961) 
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TODOS SOMOS PROFESSORES, MAS NEM TODOS LIDERAM

LUCIANA FLÁVIA DE ALMEIDA

Graduada em Turismo pela FACEX-RN, Especialista em docência 
para educação profissional pelo SENAC-RN. Possui Certificações 
em: Professional & Self Coach, Analista 360º pelo IBC e Analista 
Comportamental pelo Método Coaching Assement. Possui larga 
experiência com Liderança Educacional, somando 15 anos de 
atuação na área docente. Atua como coach e palestrante na área 
educacional e outras áreas afins.
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iquei muito feliz com o convite feito pelos organizadores 
desse livro para falar sobre a liderança na prática docente. O 
líder é o indivíduo que não somente comanda, como

também influencia nas decisões pessoais de seus liderados. Muitos 
professores fracassam ao agirem como se fossem responsáveis somente 
pelo desenvolvimento intelectual do aluno. Na sala de aula, o professor 
pode ser um líder inspirador ou um exemplo derrotista. Dessa forma, o 
educador jamais se encontrará em uma região neutra na formação 
emocional do estudante. Nesse sentido, quero apresentar a liderança como 
prática docente essencial no processo ensino-aprendizagem. E você, seja 
ou não professor, ao desejar ser um líder de resultados deverá estar 
atento(a) aos conceitos aqui apresentados. Afinal de contas, ninguém 
ensina e influencia as pessoas tanto quanto faz o líder. Não é mesmo?

Pressupondo que ensinar seja imprescindível para uma boa 
liderança, pretendo apresentar de forma sucinta, os caminhos possíveis 
diante dos desafios e das oportunidades pertinentes ao Líder Educador na 
escola e nas empresas. Busco uma abordagem simples e prática, 
discorrendo pela rápida evolução no papel do educador; os ideais 
ultrapassados, porém, persistentes da educação padronizada para todos; e 
as ferramentas disponíveis para o Coach Educacional, que oferecerá aos 
seus alunos e liderados oportunidade de se tornarem também líderes.

.
LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO

Falar de liderança é algo curioso e reflexivo para experiência prática 
do ensino-aprendizagem. Motivar, ou criar o clima motivacional para ação 
com maior assertividade é uma das principais atribuições do Líder 

10
Educador. Falando sobre liderança educacional, Heloísa Lück  afirma, em 
seu livro A Gestão Participativa na Escola, que todos educadores sejam ou 
não gestores escolar, são responsáveis por estabelecer direção e 
promoverem ações capazes de motivar o educando não apenas para que 
esse tenha uma boa experiência educacional, como ainda venha desejar 
ser um agente de multiplicação de mudanças positivas na sociedade.

Ao educador cabe ser o mediador do educando levando-o a 
aprender em todos os aspectos, ou seja, na aquisição e desenvolvimento
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JOÃO VIDAL

Escritor e Palestrante, Formado em Life e Executive Coach pela 
Academia Brasileira de Coaching (ABRACOACHING). Fundador 
e diretor da JOERK Consultoria em Vendas, soma em seu 
currículo mais de 40 anos de experiência nas áreas de Liderança, 
Formação e Treinamentos de Equipes de Vendas internas e 
externas. Autor do livro Vender é a arte de Crer (Editora UNISV). 
Coautor dos livros Consultoria empresarial, Coach Alta 
Performance, Marketing Pessoal Aplicado aos Relaciona-
mentos” (Editora Ser Mais) e Liderança Estratégica (Editora 
Leader), além de DVD’s e Cd’s de treinamentos para alta perfor-
mance de equipes empresariais.
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ue bom estar aqui com você e poder compartilhar um pouco 
da minha história de vida e do meu aprendizado com 
liderança. Eu sou João Vidal e comecei a minha vida em

uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, chamada Itanhomi. Eu 
vivi muitas experiências em minha infância e adolescência que só depois 
de adulto e convivendo no mundo dos negócios é que fui perceber que 
desde sempre eu trazia na minha essência os traços da liderança. Isso não 
quer dizer que liderança seja algo que nasce com a gente. Muitas pessoas 
têm estes traços desde a infância, mas tendo ou não na própria essência as 
características da liderança, elas podem e devem ser desenvolvidas.

Todos nós precisamos aprender a liderar começando pelos próprios 
talentos, tempo e recursos, porque cedo ou tarde, independentemente da 
ocupação ou posição de cada um, nos encontraremos diante de situações e 
desafios que requererão o uso da liderança, sendo ela intuitiva ou de 
formação. 

Eu me lembro de que quando tinha por volta dos meus seis anos de 
idade, na maioria das vezes, eu que influenciava os meus irmãos e amigos 
na escolha e regras das nossas brincadeiras. Eles mesmos perguntavam: 
“do que vamos brincar hoje?” isso me deixava muito feliz porque eu já 
gostava de ter atitude e gerenciar para que tudo fosse feito com muita 
justiça e que todos se divertissem. Até hoje, alguns deles me procuram para 
aconselhamento em decisões importantes para vida.

Lembro-me também que aos sete anos, quando fui para escola, em 
pouco tempo a professora já me escalava como supervisor dos colegas que 
tinham dificuldades de comportamento na sala. Quando ela ia conversar 
com a diretora ou tinha que sair por algum outro motivo me pedia para 
ficar no controle da turma. Na verdade, eu ficava contente pela confiança 
que ela depositava em mim e preocupado com alguns colegas que não 
gostavam dos meus relatórios sobre suas ações. Eu mal sabia que tais 
desafios também fazem parte da nobre missão do líder.

Aos 16 anos de idade eu nunca havia saído de minha cidade 
sozinho, não tinha experiência e preparo para enfrentar aquele que seria o 
maior desafio de minha vida, um desafio estarrecedor, algo que tirou o 
chão dos meus pés: no dia 23 de dezembro de 1974 vi o meu mundo cair 
quando perdi meu pai que faleceu deixando ao meu encargo a 
responsabilidade de auxiliar minha mãe no sustento e criação de seis 
irmãos mais novos, com idade entre 01 e 14 anos.
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Palestrante, Coach formada pela Sociedade Brasileira de 
Coaching. Psicóloga com MBA em Gestão de Pessoas e 
Gestão de Projetos. Especialista em desenvolvimento de 
Liderança, Equipes e Comunicação. Atua nas áreas de 
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primeira vez que lembro ter ouvido a junção dos termos 
liderança e cultura em uma única frase, foi da boca de um 
headhunter em entrevista para admissão que participei

 anos atrás. A pergunta decisiva para minha contratação foi: “Os problemas 
dessa fábrica, no que se referem a Absenteísmo, Turn over e falta de 
engajamento, são provenientes da cultura ou de falhas na liderança?" Eu 
nem pensei para responder, pois já atuava como Gestora de Recursos 
Humanos há algum tempo e sempre tive foco na minha atuação como líder 
para alcançar resultados em equipe. Então respondi: “Liderança, sem 
dúvida!”. Eu acredito numa liderança efetiva e que pode agregar grandes 
resultados a uma organização, instituição e acima de tudo na vida das 
pessoas. Certamente, um líder tem o poder de construção ou de 
desconstrução na vida de um liderado e, respectivamente, na 
produtividade de uma equipe. Para minha surpresa, todos os outros 
candidatos responderam que era fator cultural, que não se tinha muito o 
que fazer diante tais problemas! Eu fico pensando: quantas pessoas que 
ocupam um cargo de liderança tem em mente que algumas coisas não se 
podem mudar por questões culturais de uma empresa, cidade ou nação? O 
que posso pressupor é que há comodismo por parte de tais lideranças, 
diante dos resultados desfavoráveis que são apresentados, em parte, por 
eles mesmos.

A partir dessa problemática, por meio de muita pesquisa e anos de 
experiência na formação de líderes, enumerei quatro soluções e um 
segredo para que a liderança tenha de fato um resultado essencial e efetivo, 
independentemente da cultura da empresa, diante situações comuns ou 
adversas:

1 - TOME AS RÉDEAS DA SITUAÇÃO

Existe um termo similar no empreendedorismo que nos ajuda a 
explicar esse item: “Busca de Oportunidade e Iniciativa”. Você deve 
conhecer o estudo do Dr. David McClelland, pesquisa realizada na década 
de 60 com 200 empreendedores em 3 continentes, por um período de 2 
anos. McClelland verificou que existem 30 comportamentos comuns entre 
os empreendedores de sucesso, que são também comuns entre os grandes 
líderes da história. Não é incomum essa similaridade, afinal, um bom 
empreendedor deve ser um bom líder para ter sucesso, e vice-versa. Uma
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THYERRY PIAGET CRUZ

Um jovem empresário (27 anos de idade) com larga experiência 
no mercado de consultoria e treinamento. Administrador de 
empresas com pós-graduação em Gestão de Pessoas e 
Coaching além de MBA em gerenciamento de Projetos. Atuou 
profissionalmente na Indústria, no Comércio, no Setor Público e 
em Serviços Educacionais. Na atualidade é empresário, 
Professor, Escritor, e Coach, além de Consultor e Palestrante do 
Casting da UNISV.
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cenário mercadológico mundial vem enfrentando muitas 
mudanças, e cada vez com maior velocidade nos últimos 
anos, exigindo com que seja extraído o máximo do

potencial das pessoas; e neste ponto o líder faz toda a diferença. O líder 
deve ser capaz de explorar o potencial de seus liderados, ainda que nem 
eles mesmos acreditem que o tenham. Isso só é possível quando o líder se 
torna um exemplo a ser seguido. Você quer que os seus subordinados 
deem o máximo de si? Faça o mesmo; quer assiduidade? Seja o primeiro a 
não falhar com seus horários, e assim por diante. Geralmente nós 
procuramos pessoas que nos inspirem a sermos melhores, por isso não 
existe ferramenta mais poderosa para um líder do que o exemplo.

O verdadeiro líder é assim atribuído não pelo cargo que ele possui, e 
sim pelo exemplo que ele dá. Dessa forma ele conquista o coração 
daqueles que o seguem não por medo ou necessidade de manter o 
emprego, mas por respeito e admiração. O exemplo é o meio que mantém 
a ligação mais forte entre líder e liderado e por um período mais longo de 
tempo. Assim foi com os grandes líderes da história como: Jesus, Martin 
Luther King, Mahatma Gandhi, entre outros, que até hoje mantêm 
seguidores assíduos e motivados. O papel do líder é inspirar as pessoas a 
lhe seguir, abraçar a causa, o projeto, independentemente de qual seja à 
proposta a ser seguida ou adotada. 

Para isso, é necessário estar disposto a dar sempre o melhor de si na 
busca por conhecimento e na aplicação do que se sabe. Em minha vida 
pessoal e profissional sempre busquei ser um exemplo em tudo o que faço, 
dando o melhor de mim todos os dias, assim fui praticando desde muito 
cedo as habilidades que me fazem ser reconhecido como um líder. Não foi 
uma tarefa fácil, alguns erros foram cometidos e alguns acertos também, 
porém cada erro deve ser considerado como uma joia, pois são por meio 
dos erros que podemos extrair lições valiosas. Ninguém se torna um líder 
da noite para o dia, essa é uma jornada onde você deverá aprender e 
praticar diariamente. Estou em contínua aprendizagem, buscando algo 
novo todos os dias, e esta fome de conhecimento é o que me torna cada vez 
mais preparado para gerir pessoas e projetos.

Você que busca ser um líder em sua vida pessoal e/ou profissional, 
deverá sempre policiar suas atitudes e falas, deixar o ego de lado e 
trabalhar para o bem do grupo, pois cada decisão que você for tomar irá 
refletir nas vidas das pessoas à sua volta. Sendo assim, você deve sempre
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MARIA DO SOL

Coach Internacional formada por Tony Robbins, Palestrante 
Motivacional e escritora. Sua obra PARTO SEM DOR: Você 
também pode é um dos mais  ind icados l iv ros de 
condicionamento mental positivo para gestantes.

www.mariadosol.com.br
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LUCAS DE OLIVEIRA SALVADOR

Atua na área de emotional personal trainer (coaching emocional). 
Em paralelo a essa atividade realiza palestras e treinamentos 
sobre o tema para gestores e equipes de vendas. É pesquisador e 
estudioso das áreas de neuropsicologia, neurociência, 
neuromarketing, neuroeducação programação neurolinguística 
(PNL) e hipnose aplicadas em técnicas de vendas e controle 
mental emocional para vendedores e gestores. 
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MONICA FELICIANO

Personal Trainer e Terapeuta Corporal especialista no segmento 
de prevenção e saúde. Atende Líderes corporativos para que 
tenham melhor performance, qualidade de vida e maior 
produtividade no trabalho.

www.editoraunisv.com.br/monicafeliciano
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ADRIANO MORAIS MONTEIRO

Empresário com 10 anos de experiência no mercado de 
consultoria e treinamentos empresariais. Administrador de 
empresas com MBA em Controladoria e Análise Contábil 
Financeira. Na atualidade é Empresário, Consultor, Palestrante e 
Escritor, além de Consultor e Palestrante do Casting da UNISV. 
Tem contribuído cotidianamente para que grandes empresas 
potencializem seus resultados.

www.editoraunisv.com.br/adrianomorais

/adriano-morais-monteiro-80b326144

adryanoadm@hotmail.com

#Gestão de Vendas 360o

/ gestao_vendas360

O LÍDER DE VENDAS 360º

15

COMO ESTE MÉTODO ALAVANCOU 35% DAS VENDAS DE UMA EMPRESA



PAULO CESAR FANTINATO

Coach, Treinador, Palestrante e Professor com profunda 
experiência em estudos de liderança nos cenários corporativo e 
acadêmico. É engenheiro, mestre, com especialização em 
educação. Possui ainda certificações em Coach Personal, Análise 
de Perfil Comportamental Alpha Assessment e Profiler, além de 
Professional Leader e Executive Coach. Recebeu formação no 
programa QUANTUN LEAP (criado por T. Harv Eker/Success 
Resource). É fundador da Agregare Desenvolvimento de 
Pessoas e Organizações Ltda e trabalha em parceria com a 
UNISV na Formação de Alta Performance para líderes e suas 
respectivas equipes.

OS 10 PRINCÍPIOS DA
LIDERANÇA EM 

ALTA PERFORMANCE

www.editoraunisv.com.br/paulofantinato

/paulo-cesar-fantinato-918268a

contato@agregarecoaching.com

Aplicações Práticas para o Seu Plano de Ação



*Obras citadas pelos coautores e utilizadas como consulta na revisão dos organizadores sobre 

os conceitos da liderança.

AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE. Dados coletados em artigos diversos. 

Disponíveis em: <https://aasm.org/>

AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE. International Classification of Sleep 

Disorders, 2nd ed.: Diagnostic and coding manual. Westchester, Illinois: American 

Academy of Sleep Medicine; 2005.

ARISTÓTELES. De anima. Tradução de Maria Cecília Gomes dos Reis. São Paulo: Editora 

34, 2006.

BARBOSA, Jociandre. Motivação Espiritual. Inteligência para transformar sonhos em 

realidade. Fortaleza: IMBC Books, 2005.

BARBOSA, Jociandre; SARGIN, Igor (Organizadores) et al. Pessoas Comuns Resultados 

Extraordinários. Senador Pompeu: Editora UNISV, 2017.

BARSH, Joanna; LAVOIE, Johanne. Centered Leadership: Leading with Purpose, Clarity, 

and Impact. Editora Crown Business, 2014.

BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W.; PARADISO, Michael A. Neurociências. 

Desvendando o sistema nervoso. 4ª Edição. Porto Alegre: Editora Artmed, 2017.

BEE, HELEN; O ciclo vital. Trad. Regina Garcez. Porto Alegre: Artes Médicas. Editora Ltda, 

1997.

BENNIS, Warren. On Becoming a Leader. Editora Basic Books, 2009.

BIBLIA SAGRADA. A gratidão de Paulo para com os filipenses. Tradução de João Ferreira 

Almeida. Revista e atualizada no Brasil. 2ªed. Barueri SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 

1999. 896p.

BÍBLIA Sagrada. Trad. João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada no Brasil, 2* Edição. 

Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2009.

BLANCHARD, Ken. Liderança de Alto Nível. Como Criar e Liderar Organizações de Alto 

Desempenho. Editora Bookman, 2011.

BOUNHOURE, J. P., GALINIER, M., DIDIER, A., & LEOPHONTE, P. Sleep apnea 

syndromes and cardiovascular disease. Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, 

2005. 189 (3), 445-459.

BRASIL. Ministério da Saúde. Abordagem nutricional em diabetes mellitus. Coord.: 

Anelena Soccal Seyffarth, Laurenice Pereira Lima, Margarida Cardoso Leite. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2000.

BROWN JR, H. Jacson. Pequeno Manual de instruções para a vida. Trad. Érika Koblitz 

Essinger. Rio de Janeiro: Editora Tohmas Nelson Brasil, 2010.

BIBLIOGRAFIA*

                                         185                                         185                                         185



186                                                      186                                                      186                                                      

BUCKINGHAM, Marcus. COFFMAN, Curt; HATER, Jim. First, Break All the Rules: What 

the World's Greatest Managers Do Differently. Editora Unabridged, 2016.

CATMULL, Ed. Criatividade S. A. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2014.

CHRISTAKIS, Nicholas; FOWLER, James. O poder das conexões. Tradução de Edson 

Furmankiewicz. São Paulo: Elsevier Editora, 2009.

CHRISTENSEN, Clayton. O Dilema Da Inovacao. Quando as novas tecnologias levam as 

empresas ao fracasso. Editora Mbooks, 2011.

COLLINS, Jim. Empresas Feitas Para Vencer. Porque Algumas Empresas Alcançam a 

Excelência e Outras Não. São Paulo: Editora HSM, 2016.

COLLINS, Jim. Good to Great: Why Some Companies Make the leadership and Others 

Don't. Editora HarperBusiness, 2001.

CORTELLA, Mario Sergio. Qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre gestão, 

liderança e ética. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2007.

COVEY, Stephen. O 8º Hábito. Da eficácia à grandeza, Editora Elsevier, 2017.

COWEN, Alan, S.; DACHER, Keltner. Self-report captures 27 distinct categories of emotion 

bridged by continuous gradients. PNAS, published online September 5, 2017; doi: 

10.1073 / pnas. Disponível em: <http://www.pnas.org/content/pnas/early/2017/ 

08/30/1702247114.full.pdf>. Acesso em 30 de Março de 2017.

CRAMER, Kathryn D. Lead Positive: What Highly Effective Leaders See, Say, and Do. 

Editora Wiley, 2014.

CURY, Augusto. Ansiedade: Como Enfrentar o Mal do Século. São Paulo, Editora Saraiva, 

2013.

DROTTER, Stephen; RAM, Charan; NOEL, James. Pipeline de Liderança - 

Desenvolvimento de líderes como diferencial competitivo. 2ª Ed. Editora Elsevier, 

2013.

DRUCKER, Peter. Innovation and Entrepreneurship Reprint Edition. Editora 

HarperCollins, 2009.

DRUCKER, Peter. Managing for Results: Economic Tasks and Risk-Taking Decisions. 

Editora Harper Collins, 2006.

DRUCKER, Peter. Practice of Management Reissue Edition. Editora HarperBusiness, 2010.

DRUCKER, Peter. The Essential Drucker: The Best of Sixty Years of Peter Drucker's Essential 

Writings on Management. Editora Harper Collins, 2009.

DRUCKER, Peter; CHRISTENSEN, Clayton M. HBR's 10 Must Reads on Managing 

Yourself. Editora Havard Business Review, 2011.

DRUCKER, Peter; GOLEMAN, Daniel; LEE, Thomas H. HBR's 10 Must Reads on 

Leadership for Healthcare. Editora Harvard Business Review, 2018.

DRUKER, Peter. Managing Oneself. Editora Harvard, 2017.

EBERHART R, HU X, FORESMAN BH. Dangers of sleepiness and inattention while 

driving. J Am Osteopath Assoc 2000;100(Suppl 8):9-14.

ENGEL-ARIEL; SUSAN L., M.D. Como funciona seu corpo. Rio de Janeiro: Ed. Quark do 

Brasil Ltda, 1998.



                                         187                                         187                                         187

EXAME. Os 10 bilionários mais jovens do mundo em 2017. Matéria publicada por Rita 

Azevedo em 20 de Março de 2017. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/nego 

cios/os-10-bilionarios-mais-jovens-do-mundo-de-2017/>. Acesso em 02 de Fevereiro 

de 2018.

FERNANDES, Márcio. Felicidade dá lucro. Editora Portfólio Penguin, 2015.

FREIRE, Madalena et al. Avaliação e Planejamento: a prática educativa em questão. São 

Paulo: Espaço Pedagógico, 1997.

FRIEDMAN, Stewart. Leading the Life You Want: Skills for Integrating Work and Life. 

Editora Harvard Business School Press, 2014.

GOLEMAN, Daniel; BOYATZIS, Richard; MckEE, Annie. Primal Leadership: Unleashing 

the Power of Emotional Intelligence. Editora Harvard Business School Press, 2013.

GREGSON, Maureen Lemos. Maçã: equilíbrio e saúde. São Paulo: Editora Aliúde, 2009. 

HUNTER, James C.; O monge e o executivo, uma história sobre a essência da liderança. 

Editora Sextante: Rio de Janeiro, 2009.

HUNTER, James. Como Se Tornar Um Líder Servidor - Os Princípios de Liderança de o 

Monge e o Executivo. Editora Sextante, 2010.

JOHNSON, Spencer; BLANCHARD, Ken; CONSTANCE, Johnson. The New One Minute 

Manager. Editora William Morrow & Company, 2015.

JORDÃO, Sônia. A arte de liderar: Vivenciando mudanças num mundo globalizado. 3ª Ed. 

Belo Horizonte, Editora Tecer, 2006.

JUNG, Carl Gustav. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Vol. 9. Rio de Janeiro: Editora 

Vozes, 2011.

KAHNWEILER, Jennifer B. The Introverted Leader: Building on Your Quiet Strength 

Paperback. Editora Berrett-Koehler, 2013.

KLEIN, Stefan. The Science of Happiness: How Our Brains Make Us Happy - and What We 

Can Do to Get Happier. Da Capo Lifelong Books, 2006.

KOUZES, James M.; POSNER, Barry Z.; CALVERT, Deb. Stop Selling and Start Leading: 

How to Make Extraordinary Sales Happen. Editora John Wiley & Sons, 2018.

KOUZES, James M.; POSNER, Barry. O desafio da liderança, 5ª Ed. São Paulo: Editora 

Campus, 2013.

LENCIONI, Patrick. Os 5 Desafios Das Equipes - Uma História Sobre Liderança. Editora 

Sextante, 2009.

LOWEN; ALEXANDER, M.D. A Espiritualidade do Corpo. Trad. Paulo César de Oliveira. 

São Paulo: Editora Cultrix, 1990.

LÜCK, Heloísa. A gestão participativa na escola. Petrópolis: Vozes, 2011.

MACLEAN, Paul. The triune brain in evolution. New York: Editora Springer Verlag, 1990.

MAXWELL, John C. As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Duque de Caxias: Editora Vida 

Melhor, 2015.

MAXWELL, John C. O líder 360º. Editora Thomas Nelson, 2010.

MAXWELL, John C. O livro de ouro da liderança. 2ª Ed. Duque de Caxias: Editora Vida 

Melhor, 2017.



MAXWELL, John C. Segredos da Liderança - Série Os 4 Segredos do Sucesso. Duque de 

Caxias: Editora Vida Melhor, 2016.

MCCLELLAND, David C. A sociedade competitiva: realização e progresso social. Rio de 

Janeiro: Expressão e Cultura, 1972.

MERRITT, James. Como impactar e influenciar pessoas: 9 Chaves para uma liderança de 

sucesso. Rio de Janeiro: Central Gospel, 2012.

MULFORD, Prentice. Nossas forças mentais. São Paulo: Editora O Pensamento, 1961.

MYATT, Mike. Hacking Leadership: The 11 Gaps Every Business Needs to Close and the 

Secrets to Closing Them Quickly. Editora Wiley, 2013.

PFEFFER, Jeffrey. Leadership BS: Fixing Workplaces and Careers One Truth at a Time. 

Editora HarperBusiness, 2015.

RIBEIRO, Lair. Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida! (DVD). Disponível em: 

<http://www.lairribeiro.com.br/catalogo/mude-sua-alimentacao-mude-sua-vida/>. 

Acesso em 09/02/2018.

ROBBINS, Tony. Unshakeable: How to thrive in a new era of volatity. St Dublin: Editora 

Simon IE, 2017.

ROHN, Jim. Strategies for Wealth & Happiness: Power Ideas from America's Foremost 

Business Philosopher. 2ª Edição. New Jersey: Editora Harmony, 1996.

SABINO, Fernando. No fim dá certo. Se não deu é porque não chegou ao fim. 5ªed. São 

Paulo: Editora Record, 1999.

SANDBERG, Sheryl. Faça Acontecer. Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar. Editora 

Companhia das Letras, 2013.

SHARMA, Robin. O Líder Sem Status. São Paulo: Editora Verus, 2010.

SINEK, Simon. Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don't. Editora 

Portfólio, 2014.

VEREECKEN, John. O líder vencedor: como os exemplos do Rei David podem transformá-

lo em um líder campeão. Editora Thomas Nelson, 2007.

WALTON, Sam; HUEY, John. Walton, Made in America: My Story. Editora Bantam Books, 

1993.

WARREN, Bennis. A essência do líder: o grande clássico de liderança. Editora Elsevier, 

2010.

188                                                      188                                                      188                                                      

www.editoraunisv.com.br/formacao-de-lideres



L
ID

E
R

A
N

Ç
A

 M
Á

X
IM

A

18 grandes Especialistas brasileiros abordam com maestria os 
conceitos fundamentais para formação de um LÍDER capaz de 
transformar fracassos em oportunidades, equipes em seguidores e 
pessoas comuns em talentos de valor. Um manual de referência 
para estudos acadêmicos e corporativos sobre desafios e 
oportunidades da liderança na atualidade. Não importa em qual 
fase de sua vida o leitor esteja, qual função desempenhe ou 
objetivos que tenha traçado para si, esse manual irá ajudá-lo(a) a se 
tornar um ser humano ainda melhor e um LÍDER EXTRAOR-
DINÁRIO.  Um dos mais indicados entre os livros de liderança da 
atualidade!

EDIÇAO ESPECIAL COM ACESSO A
SEMINÁRIO ONLINE DE LIDERANÇA DA UNISV

FORMAÇÃO DE LÍDERES EM ALTA PERFORMANCE
- Diversos Autores -

www.editoraunisv.com.br/formacao-de-lideres

Cód Barras
9788593653018

ALTURA: 23 cm

LARGURA: 16 cm

PESO: 0,333 kg

ACABAMENTO
Especial Brochura

NÚMERO DA EDIÇÃO
01 

ANO DA EDIÇÃO
2018

NÚMERO DE PÁGINAS
192
 
ORGANIZADORES
Jociandre Barbosa
Elias Damasceno



VENDAS 
CORPORATIVAS
                                                             

b Desconto exclusivo

b Capa personalizada com Logo de sua Empresa

b Página de apresentação de sua empresa ou com sua 
dedicatória no início do livro

b Palestra Motivacional para Líderes, presencial ou 
online, com um dos autores do livro para sua equipe ou
evento.

Sua Logo
aqui

OFERTA LIMITADA - Garanta já sua compra pelo site 
www.editoraunisv.com.br/vendas-corporativas ou ligue

para (88) 3449-1746 - editora@unisv.com.br

www.editoraunisv.com.br

B2B
www.editoraunisv.com.br/vendas-corporativas                           Resultados!

Presenteie toda sua equipe, clientes ou participantes
de seu evento com esse livro e receba:



www.editoraunisv.com.br
editora@unisv.com.br

Impresso pela Gráfica Santuário em
Papel Polem Soft 80grs Formato 16 X 23

Fonte Souvenir Lt BT

Publique o seu Livro com Qualidade
e distribua nos principais canais de vendas do Brasil:

editora

www.editoraunisv.com.br/formacao-de-lideres


