
Ambiente propício  

Investir em condições onde as pessoas possam expressar suas idéias é fundamental para a 
formação de líderes. 

"Liderança é um fenômeno social muito mais relacionado a um ambiente que proporcione a 
sua criação do que a 'alguém especial' - seja pelo seu grau de importância, posição hierárquica 
ou DNA", afirmou a professora e membro do Fórum de Inovação da FGV, Silvana Aguiar, 
durante a palestra Por que precisamos de líderes, mediada pela diretora executiva de RH da 
Telefônica, Françoise Trapenard. Segundo a professora, além de ser um fenômeno forjado no 
meio, também tem 'algo de misterioso', pois tem a capacidade de conectar a realidade interna 
da comunidade onde exerce o comando, com a realidade externa. "É nesse equilíbrio, nesse 
diálogo entre as demandas internas e externas, que a liderança se transforma em algo 
imprescindível na contemporaneidade", completa Silvana.  

Ela explica que, dentro de uma empresa, por exemplo, o executivo deve, além de saber lidar 
com as metas estipuladas e conhecer a cultura e os valores empresariais, estar atento às 
mudanças econômicas e sociais e na necessidade de alinhar sua empresa com o mundo. 
"Liderança e cultura são duas faces da mesma moeda", afirma a professora, que para ilustrar o 
fenômeno da liderança cita como exemplo os Beatles. Na época do antológico show em Los 
Angeles que resultou no álbum Abbey Road, Silvana ainda era criança, mas não se esquece do 
impacto que o evento teve na cidade. "Los Angeles era famosa por ser árida e fria e ficou 
completamente mobilizada para ver os Beatles", lembra. "Ser líder está relacionado ao 
fenômeno de audiência, à capacidade de alguém impactar na escuta e nas ações dos outros", 
completa. 

A professora falou, ainda, da importância dos líderes para o sucesso das organizações. "As 
empresas precisam de líderes para crescer, ganhar competitividade e inovar", afirma Silvana. 
Segundo ela, investir em condições onde as pessoas possam expressar suas idéias e 
posicionamentos é fundamental para a formação de líderes. E são vários os fatores, continua a 
professora, para diagnosticar a cultura de uma empresa e saber se ela está apta a criar seus 
líderes. Como chegam as verdades às pessoas? São apresentadas de forma transparente? 
Como é o tempo da organização? O tempo de planejar, executar, pesquisar? De acordo com 
Silvana são essas perguntas que revelam o tipo de gestão que as pessoas estão inseridas. E 
por falar em pessoas, ela ressalta que entender como a corporação lida com seu capital 
humano também é um diferencial para a insurgência de novos talentos. As pessoas são 
tratadas com confiança? Como colaboradores capazes, autônomos e independentes? Segundo 
ela a resposta para essas perguntas é o primeiro passo para a desenvolvimento de lideranças. 

Disponível em:< http://revistamelhor.uol.com.br>. Acesso em 3 set. 2008 

 


