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O livro O Líder Integral revela as condutas para que você seja uma 
pessoa melhor e um modelo de referência para seus funcionários. 
Destaca-se pela capacidade de ajudar líderes a conquistar resultados 
de forma ética, utilizando um enfoque humanista na orientação dire-
tiva e no reconhecimento das potencialidades.

Você saberá como construir vínculos fortes entre as pessoas e fazer 
a diferença em suas vidas, manifestando competências essenciais de 
liderança que formam o caráter profissional e o interesse genuíno em 
multiplicar o desempenho e engajamento de todos da sua equipe.

Desejosas por um futuro promissor, as organizações clamam por lí-
deres que buscam a superação de resultados a partir de valores e 
princípios sólidos, mesmo em ambientes de adversidade e mudança; 
que consigam transmitir confiança, respeito e admiração por meio 
da produção de um relacionamento autêntico e equilibrado, criado a 
partir da legitimação, inclusão e fortalecimento das diferenças.

Aprenda como modificar positivamente a forma como se relaciona com 
sua equipe, desenvolvendo-a de forma integral. Saberá engajá-los de 

tal forma que farão mais do que imaginam poder re-
alizar, não por obrigação, mas porque se inspiram 

em um modelo exemplar.

Waleska Farias contribui de forma espetacu-
lar para a construção de uma geração de 
líderes modernos e afinados com o propó-
sito de se fazer uma gestão transparente, 
madura e sustentável. Que investe dispo-
sição, tempo e conhecimento para apri-
morar o melhor de si, exercendo seu pa-
pel de líder com elegância e maestria.

EDUARDO CARMELLO 
 Diretor da Entheusiasmos 

Consultoria em Talentos Humanos

Waleska Farias é coach e consultora de 
carreira e imagem. Formada em comu-
nicação social com especialização em 
relações públicas e marketing. Pós gra-
duada em Teoria Psicanalítica e Práticas 
Institucionais. Formação em Coaching 
Integrado - Coaching Executivo, Life 
Coaching e Quantum Evolution pelo 
ICI Integrated Coaching Institute - Cre-
denciado pelo ICF International Coach 
Federation, Master Avatar - Cursos In-
ternacionais Avatar®, Certificada em 
Programação Neurolinguística (INAp). 
Professora dos cursos de formação de 
valores e padrões de conduta no CA-
DEMP – FGV. Articulista e colunista 
da Revista Versatille e Blog da Exame, 
dentre outros.

Quando executiva do segmento de 
private bank de instituições financeiras 
como Crédit Lyonnais e  Credit Agri-
cole foi responsável pelo marketing 
de relacionamento e conexões com 
investidores, gestão de ativos e coor-
denação de atividades presenciais de 
valor. Hoje, à frente da Waleska Farias, 
Coaching, Carreira e Imagem desenvol-
ve programas de liderança, coaching 
executivo e mentoring para gestores 
de grandes empresas com foco na 
melhoria dos aspectos comportamen-
tais da gestão de pessoas, através da 
criação de um diferencial que agregue 
valor ao processo de capacitação do 
capital humano e contribua para a sus-
tentabilidade das relações de trabalho 
nas organizações.

“Ser líder é um conceito abstrato e 
muitas vezes intangível, com diversas 
possibilidades de interpretações, com-
parações e referências que ultrapassam 
culturas, hábitos, comportamentos e 
manifestações sociais. Talvez por isso, 
a liderança seja uma das mais comple-
xas competências que um ser humano 
possa desenvolver. Contudo, isso traz 
uma inquietação: será possível regis-
trar um conceito dessa envergadura 
em um único livro?

Essa é a grata surpresa que Waleska nos 
traz nessa obra, pois com uma estrutura 
de pensamento coerente e simples, ela 
demonstra que é possível refletir sobre 
a liderança sob a lente do ser integral. 
Navegando com maestria por temas co-
nhecidos, tais como autoconhecimento, 
resiliência, ética, administração do tem-
po e até mesmo os desafios geracionais, 
Waleska conduz o leitor a um agradável 
passeio pelo tema liderança, construin-
do uma arquitetura simples e franca so-
bre os principais dilemas que um líder 
encontra nos dias atuais.”

SIDNEI OLIVEIRA 
Amigo, escritor e consultor. 

Autor dos livros da série Geração Y e 
colunista na Exame.com
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