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Você já ouviu falar na liderança servidora? No âmbito da ad-

ministração, mais especificadamente, na gestão de pessoas, 

novos modelos estão conquistando espaço na nova realidade 

social. No tocante a liderança, tema bastante discutido no meio 

dos negócios, mas também nas outras áreas onde há atuação 

de grupos e equipes. James C. Hunter trouxe uma nova tendên-

cia de liderança que certamente será o modelo mais utilizado 

nas próximas décadas, a liderança servidora. Surgido há apenas 

alguns anos, esse modelo vem ganhando força a cada dia nas 

organizações e na vida de executivos de alta direção das mais 

variadas empresas.

A liderança servidora na administração consiste em aplicar o 

pensar não somente nos negócios, mas também nas pessoas. 

Essa é talvez a mais importante mudança que deve ocorrer nas 

empresas para torná-las mais competitivas no mercado.

Estudiosos do tema relatam que o maior propósito dessa li-

derança é ajudar a sua equipe a se desenvolver, é estar mais 

preocupado em servir os seus liderados, do que apenas dar 

ordens. É aquele que percebe que o seu sucesso depende 

diretamente de sua equipe. Pensando e agindo assim, recebe 

mais retornos que os outros tipos de liderança. Trata-se de um 

líder espiritualizado, que ajuda em vez de ser servido e acima 

de tudo é ético.

Embora este seja um tema de novidade para o ramo de ges-

tão, milhões de anos atrás, Jesus foi o maior exemplo de lideran-

ça servidora que já existiu. A liderança de Cristo está totalmente 

ligada a influência, respeito, acolhimento, cuidado e amor as 

pessoas. Jesus foi o homem mais importante desta terra e veio 

até ela somente para servir e resgatar a humanidade do pecado 

e da morte.

Uma Liderança Servidora
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