
GUIA PARA
LIDERANÇA



Para superar esta fase desafiadora minimizando os 
riscos, o papel do líder é cada vez mais importante e 
requisitado no dia a dia das organizações. Na 
Seguros SURA, valorizamos o desenvolvimento e 
aprimoramento de habilidades e capacidades dos 
nossos profissionais confiando no poder de 
transformação que essas competências geram no 
trabalho de todos.

Neste material, você encontrará orientações e 
dicas para lidar com os desafios da liderança e 
aperfeiçoar suas aptidões auxiliando a sua equipe 
da melhor maneira nesse momento de adversidade.



Pensando em impulsionar você como líder, estruturamos algumas dicas para te ajudar nesse 
momento de crise:

ADMINISTRE A SI MESMO: 

Antes de qualquer coisa, é muito importante que você reserve um tempo para você, olhar 
para dentro de si, entender suas emoções. Lembre-se de que o seu bem-estar é muito 
importante: se você não estiver bem, dificilmente conseguirá ajudar os seus colaboradores. 

Um líder precisa ter as emoções em dia para ser um pilar de sustentação. Cair nas 
armadilhas do estresse é um convite às decisões impulsivas e ao esgotamento mental que 
resultam em comunicações incorretas e, por vezes, irritadiças – gerando conflitos e 
aumentando a demanda de problemas a serem resolvidos.

Ficar em casa é uma atitude generosa de autocuidado e responsabilidade com o próximo 
nesse momento, mas também pode ser uma oportunidade para refletir e nos conhecermos 
melhor.

Reflita: o que está funcionando bem para você? Como você se percebe nesse momento? 
Quais são as emoções presentes? Mantenha-se equilibrado, exercite-se, alimente-se 
adequadamente e deixe um tempo para ficar com quem é importante para você.  

CONFIANÇA É O GUIA:

Em mares agitados, a confiança é o guia. Ela deve começar a partir de você. Se você ocupa 
uma posição de gestão é porque mereceu esse lugar. Agora, mais do que nunca, é hora de 
colocar o seu valor em prática. Confiança gera conexão. Quando os liderados sentem 
segurança em relação aos gestores, é infinitamente mais fácil conduzir equipes em direção 
às soluções eficazes.

Seu papel é criar esse ambiente por meio de acolhimento e transparência. Isso envolve 
vulnerabilidade. Você não precisa esconder sua humanidade, pelo contrário. Coragem não é 
desprovida de medo.



ORGANIZE-SE E ORGANIZE AS METAS:

Tenha claro o que é esperado e quais são as metas da sua área. 

Já parou para pensar qual é o seu plano de trabalho de forma detalhada? Concentre-se nos 
planos de ação semana a semana. As coisas estão mudando em um ritmo muito mais rápido. 
Crie um conjunto tático de etapas para essa nova maneira de trabalhar, pense 
estrategicamente, conduza (e reconduza) o planejamento do cenário – planos B, C e D – e 
esteja disposto a se adaptar rapidamente. 

É o momento para você e sua equipe criarem juntos novas rotinas. Pensem em definir novas 
metas, alterar formas de trabalho, estimular a comunicação e imaginar maneiras de manter 
a agilidade. Você pode utilizar plataformas on-line gratuitas, como o Trello (aplicativo de 
gerenciamento de projetos), para acompanhar mais de perto as atividades e identificar mais 
rapidamente quem pode precisar de alguma ajuda.

DEIXE CLARO OS PAPÉIS E AS RESPONSABILIDADES DA 
SUA EQUIPE:

Você não está sozinho, não deve tentar ser um super-herói e lembre-se: todos nós somos 
mais inteligentes do que qualquer um de nós. Reúna sua equipe para garantir o alinhamento 
de planos, prioridades e contingências de modo a envolvê-los no planejamento desse 
cenário. Trabalhe com os integrantes para diferenciar os realmente importantes dos 
meramente urgentes – e ajude-os a fazer o mesmo com seus times. 

Mostre que mesmo durante uma crise ainda há trabalho e espaço para todos, envolva a 
equipe em projetos diferentes, agregando valor e responsabilidade às suas ideias, e permita 
que usem mais da criatividade e autonomia para resolver coisas do dia a dia. É hora de 
descentralizar atividades. Pense em uma redistribuição para alcançar e desenvolver 
resultados melhores: uma alternativa é identificarem juntos quais são as maiores 
necessidades da área e dividi-las. 

INFORME-SE:

Isso significa ir além de apenas assistir ao noticiário da TV. Não se deixe levar pelo 
sensacionalismo e não o projete em seus liderados. Uma boa fonte para monitorar é o 
relatório diário de situação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além de acompanhar as informações externas, esteja atento ao que acontece internamente 
e seja um porta-voz para sua equipe, levando as principais informações e posicionamentos 
da empresa nesse período. 



INVISTA EM COMUNICAÇÃO:

Você deve se comunicar com credibilidade, otimismo e ser realista, mas positivo. Com a 
maioria das pessoas trabalhando remotamente, configure várias e novas maneiras de 
manter contato. 

Como líder, preste atenção ao seu estilo e às suas estratégias de diálogo, seja deliberado e 
o mais presente possível. Defina o tipo e a frequência de comunicação certos para sua 
organização. Fazer breves reuniões para começar a semana pode ser útil para a equipe ficar 
atualizada do contexto geral e tirar a sensação de isolamento. Seja claro e específico com 
suas mensagens (o que os indivíduos precisam ouvir?) e não tenha medo de repetir os 
principais temas. 

ENCONTRE NOVAS MANEIRAS DE CRIAR CONEXÕES
COM O SEU TIME:

Comunique o máximo que puder, especialmente informalmente, e certifique-se de que os 
colaboradores possam contar com você: nada é pior do que um líder que desaparece quando 
a situação se torna difícil. Esteja disponível e sinta-se à vontade para falar sobre 
preocupações pessoais e profissionais. Tenha interesse em saber como está o emocional 
de seus liderados e o de suas famílias, mantendo sua escuta sempre ativa. 

Crie um grupo no TEAMS (ou em outra ferramenta de comunicação), reforce as mensagens 
no WhatsApp, invista mais em reuniões e não se esqueça de manter as conversas 
individuais, como feedbacks, de acordo com a necessidade. 

LEMBRE-SE DE SER AUTÊNTICO:

Não se esqueça por que as pessoas passaram a confiar em você e aproveite a sua 
personalidade natural para criar calma e foco. Você é uma inspiração para a equipe, e seus 
comportamentos refletem diretamente em cada um. Aproveite essa imagem para reforçar 
os princípios da empresa.

Em tempos de crise, os indivíduos anseiam pela aproximação familiar. Não esconda más 
notícias e seja honesto, inclusive dizendo “eu não sei” se não souber. Você não precisa ter 
todas as respostas – mas reserve um tempo para entender o que seus colaboradores estão 
perguntando e qual o motivo dessas perguntas.

Você, como líder, tem o papel de dar o tom de como será a operação remota, combinando os 
detalhes e ouvindo os incômodos que surgem com o choque cultural. Um cuidado especial é 
com a cobrança e com a administração do tempo: estar mais tempo on-line não significa 
que a equipe está mais presente ou produtiva. A dica é combinar entregas periódicas, seja 
no dia, seja na semana, para cada time.



SEJA LÍDER, SEJA HUMANO:

Entenda que é um momento jamais vivido por muitas gerações e compreender as emoções 
é importante. Esteja atento a tensões fora do normal e a comportamentos mais ríspidos, 
impacientes, tristes etc. e, ao perceber tais situações, proponha rodas de conversa para 
que possam se expressar e compartilhar sentimentos ou, se sentir que não estão abertos ao 
grupo, mostre que está disponível individualmente.

Para manter a humanidade do processo, também é recomendado ter atitudes um pouco 
mais informais para compartilhar experiências, como mandar foto da mesa de trabalho, foto 
do horário de almoço, fazer reuniões por vídeo no jardim de casa, combinar um happy hour 
virtual e, se tiver algum aniversariante nesse período, por que não uma comemoração 
também on-line? O líder tem um papel importante aqui, mostrando iniciativas positivas que 
os colaboradores podem copiar.

INCENTIVE O AUTOCONHECIMENTO:

Se você mesmo está aproveitando o momento para administrar e entender a si próprio, 
estimule que seus colaboradores tenham a mesma postura. Seja como um espelho e indique 
livros, aplicativos, podcasts, cursos on-line e demais materiais para essa iniciativa. Aqui vão 
algumas dicas: o aplicativo “Medite-se” para meditar, o aplicativo “Cogni” para registro e 
acompanhamento de emoções e o podcast “Autoconsciente”.

A DICA FINAL É ESCUTE, TENHA PACIÊNCIA E EMPATIA: 

Qualquer processo de mudança no trabalho exige um tempo para adaptação e terá desafios 
inesperados. No momento atual, preocupações com a saúde e o cenário incerto prejudicam 
a todos. Assim, é importante manter um canal aberto para comunicar e sanar dúvidas sobre 
medidas que passem segurança aos colaboradores, sobre a evolução da pandemia, o 
modelo de trabalho remoto, as expectativas de produtividade e eventuais conflitos.



JUNTOS, PODEMOS SUPERAR A COVID-19.
SE VOCÊ DESEJA FALAR CONOSCO PARA TIRAR
SUAS DÚVIDAS, AGENDE UM HORÁRIO COM A
EMPRESAS SURA PARA MARCARMOS NOSSO
ENCONTRO DE FORMA DIGITAL.

A SAÚDE É DE RESPONSABILIDADE DE TODOS.
MANTENHA A CALMA E NÃO SE ESQUEÇA DAS
MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITÁRIAS.

Para mais informações, visite
www.segurossura.com.br/empresas-sura


