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De acordo com César Souza, a desmistificação do papel corporativo nas instituições onde a 
figura do gestor, que detém o poder, mas que se isola em seu gabinete está com os dias 
contados. Pois confundir poder com liderança, além de ultrapassado é contraproducente, 
enfatiza o autor em seu livro “O Caminho das Estrelas” recentemente publicado. 

Concordando com seu ponto de vista acredito, que, para que, uma instituição cumpra sua 
missão, faz-se necessário uma interação constante com sua equipe administrativa, para que o 
desenvolvimento de liderança se fortaleça através do estabelecimento de vínculos, com a troca 
de idéias, na escuta de opiniões para o desenvolvimento de suas ações como também na 
prevenção ou superação de conflitos. 

É comum nos dias atuais dentro das instituições nos depararmos com a situação acima citada, 
pois, alguns dirigentes são dados poderes, porém sem possuírem habilidades administrativas 
para liderar dificultando o crescimento da empresa e o desempenho dos outros profissionais 
para realizarem suas tarefas. 

Precisamos de gestores com o perfil de líderes, que desenvolvam relacionamentos, que mesmo 
sem ser estrela tenha luz própria, competência e coragem de mudar. Consciência e a 
humildade de reconhecer quando a decisão tomada não foi a melhor. 

Que acompanhe e estabeleça à confiança, o respeito, a comunicação clara e cordial entre os 
membros da equipe de trabalho como fatores fundamentais para a definição de objetivos e 
prática de ações de qualidade. 

Tenha como prioridade de gestão um ambiente de trabalho acolhedor, onde os servidores 
sejam valorizados dentro dos princípios éticos e morais, com uma política salarial justa e 
oportunidades de crescimento para todos que fazem parte do quadro de funcionários da 
instituição. 

Avalie a organização, a limpeza, a iluminação, a escolha dos móveis e equipamentos 
adequados favorece o bem estar social facilitando o desenvolvimento das atividades do setor 
favorecendo a harmonia entre o grupo, produzindo o otimismo, a motivação, o entusiasmo e o 
aumento do desempenho do potencial humano despertando suas habilidades criativas. 

SILVEIRA, Mara Musa Soares. Poder X liderança na instituição. Psicopedagogia, dez. 2008. 
Disponível em: <http://www.psicopedagogia.com.br>. Acesso em: 4 dez. 2008.  
 
 


