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Gestores discutem teorias de liderança durante palestra 
 
Um líder que participa, estimula e recompensa seus comandados, sem deixar de cobrar 
resultados. EsSa figura, presente na maioria dos manuais e best sellers de gestão, foi discutida na 
manhã de ontem, no Rio de Janeiro, por profissionais de Recursos Humanos (RH) de grandes 
empresas em palestra apresentada pelo professor Paulo Vieira de Campos, promovida pela 
consultoria RightSaadFellipelli, especializada em transição de carreiras e consultoria 
organizacional.  
 
Procuramos levar os participantes à reflexão sobre seus processos na gestão de RH de suas 
empresas e como desenvolver a liderança nas equipes. O trabalho de liderança reflete em vários 
outros pontos, como equipe, coaching e importância do feedback, por exemplo. Líder é aquele que 
consegue inspirar explicou Campos, que além de consultor é professor na Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM).  
 
Os 50 gestores presentes puderam debater, em grupo, quais os processos já obtém melhor 
resultado em suas equipes e o que precisa ser modificado. Segundo Vitor Kacser, diretor da Right 
SaadFellipelli no Rio, em alguns casos, um olhar de fora pode ser uma boa opção de refletir sobre 
o momento da empresa. "Mas a reflexão interna é o primeiro passo", diz o executivo. 
 
A gerente de RH da Claro, Lucia Cipriano acredita que essas mudanças atingem até mesmo a 
atribuição de funções para seu departamento. Segundo ela, é importante transmitir as novas 
teorias de gestão de pessoas para outros gestores na organização. "Trabalho com RH há muito 
tempo. Vejo que é importante manter-me atualizada. Com o respaldo do gestor de RH, os 
gestores de cada área atuam como gestor de pessoas dentro de sua equipe, identificando talentos 
e desenvolvendo potenciais", avaliou Lucia.  
 
Para Campos, o líder precisa mostrar a importância do trabalho, através da motivação. "Outro 
ponto é motivar pelo exemplo. O líder deve se afirmar através de suas posturas e atitudes. Se a 
mensagem que chega não é a mesma exercida pelo líder, não há motivação." 
 
A gerente de RH da Vivo, Audrey Paciello, lembra que essa tem sido uma grande preocupação de 
sua organização. Lideranças imaturas não motivam propriamente seus comandados. "Com a 
promoção de ótimos técnicos, buscamos prepará-los com as novas tendências da liderança. Com 
o treinamento, aprenderam a convergir para desafios, saber ouvir os anseios da equipe, e acima 
de tudo, trabalhar com ela", avaliou.  
 
Tanto ela como Lucia, da Claro, acreditam que a preparação da carreira de qualquer profissional 
atualmente deve ser compartilhada entre empresa e funcionário, e o líder é parte importante no 
processo.  
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