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LIDERANÇA

Exercer o poder de influenciar o comporta-
mento de pessoas ou grupos exige o desen-
volvimento de habilidades que os líderes têm

como dom natural ou aprendem ao longo da vida.
O poder já foi erroneamente associado ao con-
ceito de autoridade, o que repercutiu diretamente
nas organizações. Hoje esse modelo está total-
mente superado e deu lugar aos modelos
participativos de liderança. Liderar tornou-se uma
competência gerencial em que o líder estimula
sua equipe para
atingir bons resul-
tados com flexi-
bilidade, inova-
ção e motivação
para o trabalho.

Grandes líde-
res recheiam a li-
teratura e o imagi-
nário empresarial.
Sujeitos compe-
tentes, responsá-
veis únicos pelos
resultados de suas respectivas empresas, admi-
rados por seus colaboradores e pela sociedade.
Enfim, indispensáveis exemplos a serem seguidos.

Com a globalização, as empresas se tornaram
mais complexas, com consumidores cada vez mais
exigentes e acirrada concorrência por mercados e
nichos. Neste cenário, apostar todas as fichas em
um único líder apresenta limitações e um risco
muito alto. Assim, as empresas estão sendo obri-
gadas a reverem seus conceitos de liderança. Os
novos e modernos líderes são, primeiramente,
líderes de si mesmos: profissionais que tomam

para si a co-responsabilidade pelo sucesso da
empresa e desempenham suas funções com com-
prometimento, buscando a excelência nos servi-
ços e a satisfação dos clientes.

O paradigma de que um grande líder conduz
sozinho seus liderados e coloca a empresa “nos
trilhos” já está superado. Cada um de nós é res-
ponsável pela sua própria vida, sua carreira, seus
clientes e resultados.

Com isso, o grande desafio do novo líder é o
crescimento pessoal e da empresa. Ainda são ne-
cessárias várias das competências “tradicionais”,
como integridade, visão de longo prazo, autocon-
fiança e possibilidade de construção de parcerias
internas e externas. Outras novas se agregaram a
elas: participação, serviço à equipe, desenvolvi-
mento dos colaboradores e profundo respeito.

É a consciência de um novo papel se incor-
porando no dia-a-dia da empresa, substituindo pa-
radigmas ultrapassados por modelos que incen-
tivam a participação, a iniciativa e autonomia dos
funcionários, buscando fazer do trabalho um lugar
de crescimento tanto profissional quanto pessoal.

O novo líder é aquele com a capacidade de
enxergar o futuro, de projetar seu sonho, encon-
trar oportunidades para todos os interessados,
compartilhar decisões e mobilizar sua equipe para
ajudar a transformar esse sonho em realidade,
independentemente do cargo que ocupa, indepen-
dente do tamanho e qualidade de sua equipe.

*Sócio-diretor da Franquality Consultoria em
RH, vice-presidente do Conselho Deliberativo
da ABRH-SP e membro do comitê de criação do
CONARH 2006

O fim do grande líder
SALA DE CASOS

Sucesso em destaque
As empresas Orbitall, AES Eletropaulo,

FeDex, Sadia, Roche, Ticket e Banco Vo-
torantim pertencem a segmentos de negó-

cios bastante distintos, mas todas têm algo em co-
mum: no ano passado, elas foram destaque da
Sala de Casos de Sucesso, juntamente com Tech-
ware, Agência Goiana de Administração e Ser-
viços Públicos, Termotécnica e Grupo Accor.

Tradicionalmente montada dentro do CONARH
– Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, a
Sala de Casos de Sucesso tem como objetivo apre-
sentar ao público do evento – cerca de 2,7 mil pro-
fissionais – projetos exclusivos que visaram a solu-
cionar uma demanda em gestão de pessoas e, co-
mo o próprio nome indica, resultaram em sucesso.
“O congressista tem interesse em conhecer solu-
ções encontradas por empresas conceituadas pa-
ra problemas que, em muitos casos, são similares
aos que ele está enfrentando no seu trabalho”, diz
Augusto Gaspar, responsável pelo espaço.

INSCRIÇÕES ABERTAS
O comitê de criação do CONARH já está ava-

liando experiências bem-sucedidas para a Sala de
Casos de Sucesso 2006 e também abriu as ins-
crições, que vão até o dia 8 de maio, para as
empresas interessadas em participar do processo
de seleção. 

Os cases participantes devem ter sido pla-
nejados, desenvolvidos e implementados pela

própria empresa,
com auxílio ou não
de consultorias ex-
ternas. Este ano,
serão seleciona-
dos oito projetos
que estejam alinha-
dos com o tema
central do CONARH
– Transformar para
Competir – e con-
templem as seguin-
tes áreas:

• Responsabilidade Social Corporativa
• Consultoria Interna de RH
• Coaching
• Cultura e Organização
• Pesquisas 
• Tecnologia a serviço de RH
• RH em Parcerias, Alianças e Cadeia de Valor
• Profissionalização de Herdeiros

O fim do único e grande líder será tema de uma
das palestras do CONARH 2006 – 32º Congresso
Nacional sobre Gestão de Pessoas, que acontecerá
de 22 a 25 de agosto, no Transamérica Expo Center,
em São Paulo (SP). “Os processos de gestão estão
cada vez mais distribuídos na organização. Por que
isso também não aconteceria com a liderança?”,
questiona o coordenador do comitê de criação
do evento, Luiz Augusto Costa Leite. A proposta da
palestra é identificar situações e discutir a lide-
rança a partir da mudança dos modelos organiza-
cionais que levam à maior flexibilidade, produtivi-
dade e competitividade.

Costa Leite enfatiza que os níveis hierárquicos
das organizações serão cada vez menos precisos

na distribuição do trabalho: equipes de projetos
internos, grupos de parceria com clientes e for-
necedores e atividades de responsabilidade
social são apenas alguns exemplos de formatos
que exigem líderes profissionais que não pre-
cisam ser necessariamente gerentes funcionais
ou especialistas.

A liderança, portanto, necessita ser distribuída
e cada profissional será potencialmente o líder de
alguma coisa – ou em algum momento. “O que isso
significa e como se chega lá é a proposta de debate
do CONARH”, finaliza.

Informações e inscrições:
www.conarh.com.br

EM PAUTA NO CONARH

Mundial em Cingapura
GLOBAL

De 29 de maio a 1º de junho, Cingapura reali-
zará o 11º Congresso Mundial sobre Gestão
de Pessoas. Promovido pela World Fede-

ration of Personnel Management Associations
(WFPMA), o evento acontecerá no Singapore
Expo, com o tema Powering Human Capital (Dando
Poder ao Capital Humano).

Para os associados do Sistema Nacional ABRH,
o Singapore Human Resources Institute (SHRI), que
organiza o evento em conjunto com a Asia Pacific
Federation of Human Resource Management
(APFHRM), oferece condições especiais nas inscri-

ções: o valor passa de US$ 1.200 para  US$ 650.
Os interessados podem se inscrever diretamente

pelo site do congresso. No campo “I belong to a
country organisation of WFPMA”, os associados
devem informar de qual seccional do Sistema
Nacional ABRH fazem parte para validar o desconto.

Informações:
Tel. (11) 3256-0455, com Katia Secolin

inscrições:
www.hrcongress2006.com

Curso de graduação com foco em serviços
EDUCAÇÃO CORPORATIVA

AAcadémie Accor, universidade corporativa
do Grupo Accor, fechou uma parceria com
a Fundação Escola de Comércio Álvares

Penteado (Fecap), para oferecer aos colaborado-
res da empresa um curso de graduação voltado ao
mercado de serviços. 

A grade curricular do Curso Seqüencial de Ges-

tão de Serviços conta com disciplinas como Gestão
do Fator Humano, Estratégias de Relacionamento
com Clientes, Marketing e Custos em Serviços.

Aberto a todas as unidades da Accor Brasil, o
curso tem duração de dois anos e capacita os par-
ticipantes para atuar em qualquer setor ligado à
gestão de serviços.

Pós em Florianópolis

Estão abertas as inscrições para a segunda
turma do curso de pós-graduação lato sensu
Responsabilidade Social e Gestão do Tercei-

ro Setor, realizado pela Faculdade Estácio de Sá,
no município catarinense de São José, em par-
ceria com a regional Florianópolis da ABRH-SC.

O curso, cujo início está previsto para
este mês, tem duração de 450 horas/aula: 14
meses contemplam aula presencial e quatro,

monografia com orientador. O objetivo é formar
e capacitar profissionais para atuar no de-
senvolvimento e gestão de projetos e estra-
tégias de responsabilidade social e ações so-
ciais em organizações privadas, públicas e do
terceiro setor.

Informações:
Tel. (48) 3222-2459

Em 2005, Celso Oliveira, do Banco
Votorantim, falou dos Resultados
do Trabalho de Coaching
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O formulário de proposta de participação 
está disponível para download no site
www.conarh.com.br. É só clicar em 

O Congresso, selecionar Sala de Casos e baixar
o formulário que, depois de preenchido, deve

ser encaminhado para o e-mail
augusto.gaspar@abrhnacional.org.br.
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PELA ABRH

Aniversário com homenagens

Opresidente da ABRH-
Nacional, Ralph Che-
lotti, foi um dos ho-

menageados na festa de
comemoração dos 40 anos
da ABRH-RJ, realizada no
dia 29 de março. Em um jan-
tar para mais de 350 pessoas,
a seccional carioca também
homenageou todos os seus
ex-presidentes, que colabo-
raram para o crescimento da
gestão de pessoas no Estado
do Rio de Janeiro.

Na foto, da esq. para a
dir., Nelson Savioli (presi-
dente do Conselho Deliberativo da ABRH-RJ),
Chelotti, Marli de Souza (vice-presidente do Con-

selho), o vice-presidente da associação, Robson
Santarém, e a presidente Leyla Nascimento.
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PR recebe Tenda dos Gurus

Almiro dos Reis Neto*

Depois do Pará e Amazonas, é a vez da re-
gião Sul do país abrigar a Tenda dos Gu-
rus, evento criado e realizado pelo Sis-

tema Nacional ABRH. O consultor e palestrante
Eugenio Mussak, que esteve
nos dois estados em março,
volta à Tenda no próximo dia
25, desta vez para se apre-
sentar em Curitiba (PR).

O evento contempla
duas etapas: a Palestra com o Guru, seguida do
Encontro com o Guru. Na palestra, Mussak
apresentará o tema Ação estratégica – do pen-
samento à prática, para falar do pensamento
estratégico em gestão de pessoas e fazer uma
revisão dos temas freqüentemente ignorados
por uma rotina que se foca na solução de pro-
blemas imediatos e na obtenção compulsória
dos resultados. Ele vai relacionar os tópicos
rotineiros da gestão com a estratégia organi-
zacional, com o objetivo de gerar uma nova
condição de análise das expectativas, dos
planos e das contingências inerentes à gestão

de pessoas. Depois, no Encontro com o Guru, os
interessados terão a oportunidade de aprofun-
dar o tema em um “bate bola” com Mussak.

A palestra tem início às 16h e o encontro, às
17h45, após um coffee
break. Os participantes po-
dem optar por se inscrever
em ambas as etapas ou
apenas em uma delas. Os
inscritos no Encontro com

o Guru poderão, automaticamente, assistir
à palestra.

Promovida pela ABRH-PR, a versão para-
naense da Tenda dos Gurus acontece no Centro
Integrado dos Empresários e Trabalhadores das
Indústrias do Estado do Paraná (Cietep).

Informações e inscrições:
ABRH-PR
Tel. (41) 3262-4317

ABRH-Nacional
Tel. (11) 3256-0455

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:Co-6:20060406:

Ce6Empregos
QUINTA-FEIRA,6DEABRILDE2006 ●OESTADODES.PAULO

 

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 abr. 2006. Empregos. p. Ce 6.




