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Preliminares

- Sugestão do tema;

- Relevância do tema;

- Nossa visão pessoal sobre:

- Coesão

- Lealdade

- Missão



Minha sugestão

Lealdade às pessoas e á 

missão!

(Como a lealdade pode unir as 

pessoas em torno de uma missão)



O que é lealdade?

“A lealdade determina os limites das diversas

tratativas referentes aos relacionamentos

interpessoais, em especial aqueles que acontecem

dentro de um ambiente onde há hierarquia,

determinando a honra, responsabilidade, decência

e honestidade entre todos os envolvidos”

(Carl Schmitt)



Por que a lealdade

é importante?
“A lealdade nos une em um ambiente 

de respeito mútuo e garante o 

cumprimento de nossa missão de 

acordo com o compromisso que 

assumimos” (Guilherme Gimenez)



3 tipos de lealdade

Lealdade 

Organizacional

Lealdade 

Hierárquica

Lealdade aos 

princípios



LEALDADE ORGANIZACIONAL

• Carga horária

• Regras gerais

• Excelência no trabalho

• Missão e visão da organização

• Modelo adotado



LEALDADE HIERÁRQUICA

• Respeito à chefias

• Noção clara de limites

• Honra aos líderes

• Convivência amistosa, respeitosa e dedicada



LEALDADE AOS PRINCÍPIOS

Princípios são “poderosas correntes que nos 

mantem ligados uns aos outros e à 

organização. Eles nos garantem falar uma 

mesma língua e dão segurança aos que 

dependem de nós” (SCOTT, Cynthia D. Visão, 

Valores e Missão Organizacional Construindo a 

organização do futuro)



Lealdade requer persuasão

“Ninguém pode ser leal enquanto não tiver sido completamente 

persuadido”

Persuasão é o convencimento completo de que algo é verdadeiro, 

possível ou válido e que vale a pena

Somente somos leais quando estamos seguros à respeito da 

organização, dos outros e até de nós mesmos



A Lealdade reconhece o princípio da autoridade

A lealdade reconhece hierarquia, cargos, autoridade 

A lealdade reconhece as estruturas



A lealdade busca transparência

A lealdade não aceita a hipocrisia

A lealdade não esconde informação

A franqueza respaldada na honra e respeito é uma boa 

ferramenta para compartilhar ideias e resolver diferenças em 

um ambiente de compromisso mútuo



A lealdade domina sobre as emoções

Nossa lealdade e compromisso deve estar 

baseada em princípios, não em emoções. 

A lealdade a Deus é quebrada quando a 

Palavra e seus princípios são ignorados e 

deixados de lado. 

A lealdade verdadeira é para com Deus e para 

com a sua Palavra.



A Lealdade precisa ser consciente

Você precisa analisar muitas coisas de modo a definir ser 

leal ou permanecer leal a alguém. 

A lealdade está baseada em uma decisão consciente e não 

em uma disposição transitória, impensada e que não 

calculou os riscos.



Tendo a lealdade como base...

“podemos nos unir em torno da mesma missão e

fazer dela a ‘missão comum’ que nos incentivará a

trabalharmos coesos, fiéis à organização e uns aos

outros enquanto membros da mesma equipe”

(Jim Collins – Good to Great)



A missão é maior do que nós mesmos...

• Maior do que nossa ideia pessoal

• Maior do que nossas ambições pessoais

• Maior do que nossa avaliação

• Maior do que nossa visão pessoal



Cada parceiro deve estar consciente...

“Do quanto é importante o seu engajamento total 

com a missão. Ao perder essa noção pode-se 

comprometer uma série de coisas, inclusive o 

sucesso. Companhias bem sucedidas tem algo em 

comum: todos os parceiros conhecem, defendem e 

trabalham para o cumprimento da missão”



Você é leal a uma missão a ponto de trabalhar com 

pessoas diferentes de você?

“Ser leal a uma missão é respeitar todos os que 

estão envolvidos nessa missão, honrando-os por 

fazerem parte da mesma equipe que você.”


