
Liderança

Por Patrícia Capo, jornalista, coordenadora de Comunicação da ABTCP e editora-
responsável de Publicações. Especializada em Comunicação Corporativa, 
Jornalismo Científico e Liderança Empresarial.  
Email: patriciacapo@abtcp.org.br

Liderança

Zé Pacel começa uma 
nova aventura...
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Nosso Papel começa 

o ano na coluna 

Liderança trazendo 

novidades! a partir da 

próxima edição, terá início a 

nova série sobre o assunto, 

baseada na adaptação da 

obra Integridade – A coragem 

de enfrentar as demandas 

da realidade – Como as seis 

qualidades essenciais de um 

líder determinam seu sucesso 

nos negócios (tradução livre) 

do original: Integrity – The 

courage to meet the demands 

of reality – How six essential 

qualities determine your suc-

cess in business. 

o autor do livro, Dr. Henry 

Cloud, psicólogo com extensa 

experiência em consultoria 

empresarial, publicou o best 

seller Boundaries (Fronteiras), 

além de promover conferên-

cias executivas sobre lider-

ança e líderes.

Nosso mais amado e 

corajoso líder-personagem da 

Papelomania Celulósica, Zé 

Pacel, mostrará, através das 

fábulas da liderança – sem-

pre com bom humor e boas 

intenções –, o comportamento 

de um líder bem sucedido 

nos negócios. assim, o leitor 

será levado a refletir sobre 

seu próprio comportamento 

dentro de sua empresa com 

sua equipe.

Falar de liderança parece 

tão transcendental, mas, na 

verdade, é tão simples! Con-

tudo, o simples é difícil de ser 

praticado e feito. isso é exato, 

só que requer disciplina, uma 

palavra tão bonitinha e tão 

rejeitada pela maioria dos 

seres humanos! Não é fácil 

vencer a preguiça de cada dia 

para ter novas atitudes, para 

realmente mudar!

Como disse um consultor 

organizacional certa vez em 

uma palestra aqui, na aBtCP, 

se a nossa mãe não nos deix-

asse todos mijados quando 

menorezinhos, para que a 

sensação nos incomodasse 

e nos motivasse a aprender 

a ir ao banheiro fazer nossas 

necessidades, nós, adultos, 

continuaríamos usando fral-

das!!!!! Já pensou que beleza 

podermos trabalhar sem 

levantar da cadeira o tempo 

todo para ir ao banheiro???? 

a produtividade seria máxi-

ma, concordam?

Então, leitores, agradecen-

do a fidelidade de vocês – e 

os emails que me enviam al-

guns, me motivando a continuar 

escrevendo a coluna –, convido 

a todos para embarcar em mais 

esta nova aventura do universo 

corporativo! Como diria Zé 

Pacel a sua equipe: “Então, pes-

soas, vamos trabalhar!!!!!!!
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