
Os aspectos administrativos e as contribuições para o desenvolvimento de 

ações responsáveis pela efetivação da proposta pedagógica da escola. Os 

aspectos financeiros, materiais e humanos, como também a transparência, a 

divulgação e a avaliação interna e externa da escola, são abordados como 

elementos da gestão democrática.





Superintendente Executivo - Grupo AESC

Diretor Geral – Grupo OPET

Diretor – Grupo UNIPAC

Gerente de Operações - AMBEV

Formação Profissional

Fotografo

Consultor Jr. - SEBRAE

30 anos de Carreira



CEO,  FGV Internacional

Conselheiro de Administração, IBGC

Doutorando em Administração, UCS

Mestrado - Ciência e Tecnologia, UFRJ

Administração, UEMG

MBA – T. E.  em Gestão e Economia Empresarial, UFRJ

MBA - Gestão de Projetos, OPET

Master em Neurolinguística, EL

Master Coaching, IBC

Governança Corporativa, F D C

Formação Acadêmica











Como funciona?

Exposição e Bate Papo

Vídeo e anotações

Exposição e Bate Papo











O QUE UM PROFISSIONAL PENSA AO CONHECER O LÍDER?

“Uma pessoa CALOROSA, CONFIÁVEL que também é FORTE provoca admiração, 

mas só depois que você estabeleceu a confiança é que sua força se torna um dom e não 

uma ameaça.”

Posso CONFIAR no líder?

Eu posso RESPEITAR o líder?

Só depois ela pensa se você é COMPETENTE ou 
não?



Precisamos de Mentoria





Prestação de 
Contas

TransparênciaEquidade

Responsabilidade 
Corporativa

Governança 
Corporativa

Como 
proceder?



Vídeo - Bernardinho











Crie Sentido

Crie Proposito





Trabalho NÃO é castigo



A falta de humildade

E tudo isso vai desaparecer...



Gente que não têm dúvida

Só seres que se arriscam erram



Sustentabilidade



A satisfação paralisa, adormece, entorpece





A finalidade central do poder 

é servir.



Muitos fazem de tudo para chegar à posição de liderança. Menos porque devam, 

mais porque estão enamorados da função. Mas quando eles não têm o que é 

preciso para exercê-la, a pior coisa que pode acontecer é justamente que eles 

cheguem lá, seja por mérito próprio ou por demérito de quem lá os colocar. Pior 

não só para eles, mas para toda a empresa.



Líderes não hesitam em corrigir quem sistematicamente desempenha mal, a 

despeito de amizade e lealdade. Alguns sairão, outros por ele serão 

saídos. Líderes criam espaço para os melhores, pois grandes talentos incomodam 

e não é fácil tê-los no time. Gerir é lidar com isso. Pastores religiosos exortam as 

pessoas a se amarem; líderes administram vaidades e crises. Onde há gente boa e 

motivada, há conflitos de interesses e posições.



Democracia  e Disciplina

Curto e Longo PrazoInovação e Foco
Imaginação e pragmatismo

Eficiência, eficácia e criatividade

O que vai Requerer?
Direcionamento  da 

sua ação Pessoal

Escolhas e prioridades da 
Organização

Coordenação e Integração



Referência

Disposto a ensinar

Aponta Direções

Estabelece desafios
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A prática é muito mais dinâmica que a teoria, e o

erro irá ocorrer. Através dele se adquire um tipo de

conhecimento que NÃO PODE SER ENSINADO.

A relação com a LIDERANÇA é marcada por respeito e confiança. Ele vai permitir 

conselhos, provocações e estímulos que desenvolvam os talentos do aprendiz



Más Há Armadilhas e Barreiras...

Estilo de Gestão

Histórico Pessoal

Pressões de Curto Prazo

Resistências e Inércias da Organização





GENTILEZA





Alice: “Para onde vai essa estrada?”
Gato: “Para onde você quer ir?”

Alice: “Eu não sei, estou perdida.”
Gato: “ Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.”

(ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS)









Obrigado!!!
Gustavo Gastardelli de Oliveira Fontes

54 9 8162-6452
gustavogof@gmail.com


