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!odo profissional, em algum momento, ainda
vai liderar seu próprio chefe. A liderança»
como recurso distribuído já é fato e desenha

uma curva ascendente no ambiente corporativo
afinal, como é possível a uma empresa dar respos-
tas rápidas e eficazes a um mercado globalizado e
heio de urgências, se os seus líderes não sou-

berem delegar e flexibilizar?
Esse novo conceito, entretanto, requer uma

"evisão das competências necessárias ao exer-
icio da liderança e exige das empresas um co-

nhecimento essencial: gerenciar a fragmentação
da liderança sem perda da coesão. Um cenário
complexo do qual ninguém, em um futuro próximo,
terá escapado. É por isso que o CONARH 2006 -

32° Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas
vai tratar, no dia 24 de agosto, às 14h30, da
pulverização das lideranças, na palestra O Fim dof
Único e Grande Líder, com a participação do
superintendente geral da Associação Viva o
Centro, Marco Antônio Ramos de Almeida (foto).

A associação, cuja missão é revitalizar a zona
central da cidade de São Paulo, tem uma estrutura
hierárquica convencional (presidente, vice-
presidente, secretário, conselheiros e um corpo
administrativo), mas, no programa Ação Local, que
completou dez anos, existe um caso a servir de
referência no tocante à distribuição das lideran-
ças. Nele, o centro da capital paulista foi dividido
em 50 microrregiões, nas quais as comunidades
locais fundam pequenas ONGs independentes,
responsáveis por zelar a área na qual estão esta-
belecidas. Atualmente, são 4 mil associados ao
programa, entre empresas e condomínios resi-
denciais e comerciais e, desse universo, cerca de
500 pessoas, como gerentes de bancos, advoga-
dos, diretores de escola, síndicos, comerciantes,
moradores, exercem cargos de liderança, nas
diretorias e conselhos.

Para eles, a associação criou o Manual do
Dirigente, uma ferramenta de orientação sobre o
exercício da liderança, que na introdução rés-
salva: "Nada substitui a prática para determinar
como resolver cada questão. O dirigente da Ação
Local pode encontrar alternativas de intervenção,
aperfeiçoando o seu modo de conduta no dia-a-

s

dia comunitário. E por isso que a Associação Viva
o Centro aposta na iniciativa e criatividade dos
dirigentes das Ações Locais para corrigir e
melhorar permanentemente este guia."

Os diretores das ONGs são escolhidos anual-
mente por eleição geral, organizada pela Viva o
Centro, que exerce o papel de um TRE (Tribunal
Regional Eleitoral). São eleitos doze diretores para
cada Ação Local, que nomeiam os demais par-
ticipantes, inclusive os presidentes. As ONGs têm
uma estrutura igual à da Viva o Centro e são regu-
ladas e norteadas por quatro diretrizes - um esta-
tuto padrão desenvolvido pela associação; um
termo de cooperação, que estabelece direitos e
deveres de cada um dos lados; a missão das
ações locais; e um código de ética -, mas atuam
sob o princípio da independência. "Se não fosse
assim, perderiam a flexibilidade", explica Ramos
de Almeida.

Atualmente, o programa conta com 43 Ações
Locais. A meta é chegar a 50 e, depois, dobrar
esse número, abrangendo todo o centro da
cidade. A iniciativa criou uma legião de "zela-
dores" da coisa pública, que caminha com as
próprias pernas e atua para que o propósito
maior da associação seja atingido. Com essa
pulverização de lideranças, a Viva o Centro
mantém o compromisso de atuar de forma mais
global nas áreas social, cultural e econômica, e
também estrutural, em temas como telecomu-
nicação e transporte. "Acredito que nossa
experiência sirva de exemplo para outras
organizações. Para nós, é até mais complexo pois
se trata de um ambiente sobre o qual não temos
controle, ao passo que em.uma empresa isso não
acontece", completa o superintendente. O maior
aprendizado, diz ele, é descobrir que é possível
mudar a realidade agindo de forma local, com
ações de efetividade.

LIDERANÇAS TÊM EVENTOS ESPECIAIS 
No dia 21 de agosto, anterior ao início do

CONARH 2006, que será realizado no Transamé-
rica Expo Center, em São Paulo, o Hotel Sofitel,
também na capital paulista, vai sediar dois en-
contros complementares ao congresso: o 6° Fórum
dos Presidentes e o inédito Fórum Latino-Ame-
ricano de Dirigentes de Recursos Humanos.

A exemplo dos anos anteriores, o Fórum dos
Presidentes reunirá os principais dirigentes de
empresas instaladas no Brasil para a discussão e
reflexão sobre o papel da área de RH nos resul-
tados das organizações. Já o Fórum Latino-
Americano de Dirigentes de Recursos Humanos
deve reunir cerca de 30 executivos que atuam 
estrategicamente para integrar a área de RH das 
empresas em toda a América Latina. Para este
evento, está confirmada a participação do
jornalista e fundador do Great Place to Work
Institute, Robert Levering, responsável pelo
ranking das Melhores Empresas para Trabalhar
e das Melhores Empresas para Trabalhar na
América Latina (veja nesta página o resultado
mais recente).

Mais informações:
www.conarh.com.br
conarh@conarh.com.br
Tel. (11) 3951-8883
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