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Entre dezenas de defi nições sobre liderança, di-
zer que líder é aquele que conhece o caminho 

e possui a capacidade de infl uenciar e conduzir as 
pessoas numa direção, parece-nos ser uma boa 
forma de defi nir o papel de alguém que ocupa tal 
posição. Não bastante, olhando para o dia-a-dia 
de todos nós, exemplos não faltariam para validar 
tal afi rmação. Um pai por exemplo, ao conduzir 
seu fi lho na direção esperada, atuou como líder. 
Uma médica, ao prescrever um medicamento e 
convencer o paciente a fazer uso de tal remé-
dio, usou de sua liderança para. Assim como, 
um agente de trânsito ao organizar a passagem 
dos carros e pedestres por um cruzamento sem 
semáforo, também foi líder. 

Note que, seguindo essa lógica, é possível 
citar inúmeros exemplos onde a presença 
do líder é facilmente identifi cada, inclusive 
dentro de todos os setores ou departamentos 
das organizações. Portanto, sabendo que os 
líderes estão por todos os lados, a grande 
questão deixa de ser a sua presença, afi nal 
esses estão lá, e passa a ser o posicionamento 
desses líderes diante dos seus liderados.

Retomando aos personagens citados, um 
pai sem argumentos pode até se impor e 
obrigar seu fi lho realizar alguma tarefa, mas 
provavelmente seu fi lho não compreenderá a 

importância daquele feito, e no futuro, aquela 
mesma tarefa precisará ser cobrada pelo pai. 
Do mesmo modo, não é raro encontrar nas or-
ganizações, gestores criando relacionamentos 
hostis, e através de ações pouco colaborativas 
e tratativas interpessoais inadequadas, ao 
invés de unir e aproximar as pessoas na sua 
equipe, distanciam-se.

A liderança é tóxica quando pautada pelo 
medo, imposição, grito, desdenho e tantas 
outras formas de opressão e esse modelo causa 
traumas, por isso, não cabe mais nos dias de 
hoje. Pessoas geridas por líderes tóxicos vão 
embora, ou adoecem. E você, que tipo de 
sensação ou sentimento tem espalhado por 
onde passa? Seus colaboradores diriam que 
você cria traumas ou deixa legado? Liderança 
tóxica não deixa legado, cria traumas.

Sabemos que colaborador feliz traz mais 
resultados para a empresa. Desta forma, para 
minimizar o impacto de uma liderança tóxica, 
entra em cena um novo modelo de gestão de 
pessoas, o Employee Experience (ou em uma 
tradução livre: Experiência do Colaborador). 
Neste modelo, devemos pensar como a nossa 
gestão pode gerar a melhor experiência para o 
funcionário de modo a gerar o seu engajamento.

Obviamente, são diversas as experiências 
que um colaborador passa durante a sua 
estadia na organização: boas, ruins, inesque-
cíveis... mas como realizar isso com todas as 
experiências de um funcionário por meio da 
sua conexão com a organização – todas as 
interações do colaborador, desde o primeiro 

contato como um candidato potencial, até o 
fi m do vínculo de trabalho com a empresa? No 
contexto corporativo, o Employee Experience 
abrange iniciativas inovadoras que visam uma 
melhoria gradativa no clima organizacional. De 
acordo com a Deloitte (2019), cada vez mais os 
empregadores devem providenciar desenvol-
vimento mais rápido, movimentar as pessoas 
mais regularmente, promover ciclos contínuos 
de promoção e fornecer mais ferramentas aos 
funcionários, para que eles gerenciem suas 
carreiras. Cabe então ao RH entender que as 
pessoas querem ter experiências positivas e 
se sentir bem no seu trabalho. 

Quando feita de maneira estratégica, a 
implementação de um modelo de gestão de 
pessoas baseado em Employee Experience 
confere um valor agregado maior para a 
retenção de talentos — e também a atração 
deles. Isso porque ajuda a empresa a reforçar 
sua imagem positiva da empresa no mercado, 
despertando o interesse de profi ssionais que 
buscam essa valorização.

Colaboradores que não se sentem bem 
onde estão, que não gostam das tarefas que 
desempenham ou que não se relacionam bem 
com os demais colegas de trabalho, tendem 
a manter seus níveis de produtividade cada 
vez mais baixos. 

Através de um modelo de Employee Expe-
rience otimizado e de qualidade, o departa-
mento de RH é capaz de engajar o colaborador 
de forma que ele produza mais e com maior 
qualidade. Assim, quando há uma comunhão 

entre o pensamento estratégico da área 
com a inspiração propagada pela liderança, 
percebemos que as empresas viram modelos 
e os líderes, respeitados. Líderes livres de 
toxinas aproximam as pessoas, e o melhor 
de tudo, deixam um legado.

Até a próxima! 
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Há 60 anos morria Heitor Villa-
Lobos, um dos maiores nomes da 
música brasileira. Para o violonista 
Turíbio Santos, Villa-Lobos é único: 
"Acha que foi uma fadinha que jogou 
pó de pirlimpimpim? Não, foi Heitor 
Villa-Lobos que musicalizou nosso 
país"

Passando por diversas vertentes musicais, Villa-Lobos 
foi e ainda é considerado por muitos o maior músico 
erudito brasileiro. Mas o maestro, que conquistou o 

Brasil e o mundo, foi além com sua obra. Zizi Possi é uma 
das que se renderam aos encantos do compositor ainda nos 
anos 1990, quando gravou Melodia Sentimental. 

Para a cantora, a obra dele é muito especial: "Eu acho 
que a Melodia Sentimental tem um jeitão popular. É uma 
música que fi ca na cabeça. Dá aquela impressão de que a 
gente sempre conheceu essa música".

O compositor, maestro, violoncelista, pianista e violonista 
Villa-Lobos produziu cerca de mil obras ao longo de sua 
vida. Hoje, grande parte do trabalho está no museu que 
leva seu nome, no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu e 
viveu grande parte de sua vida. 

"No nosso acervo temos manuscritos originais e também 
rascunhos que Villa-Lobos costumava chamar de monstros, 
que ele utilizava para construir as ideias musicais e realizar 
as obras", destaca Claudia Castro, atual diretora do museu.

Localizado num casarão do século XIX, no espaço tam-
bém estão alguns objetos raros, como o piano que ele 
usava para compor em sua residência. Marcelo Rodolpho, 
consultor musical do museu, ressalta que o "local acabou 
se tornando a grande referência no mundo inteiro da obra 
de Villa-Lobos".

Filmes e fotografi as se juntam à imensa coleção que 
estará disponível ao público, a partir do ano que vem, por 
meio digital. O trabalho, fruto de longa pesquisa que teve 

A sumida Sinfonia 05 de um 
maestro que musicalizou o país
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início ainda na década de 1990, foi mostrado no programa 
Caminhos da Reportagem, que foi ao ar na última terça-
-feira (26), na TV Brasil.

No Museu Villa-Lobos também estão as primeiras partitu-
ras originais, manuscritas. Grande parte é de difícil leitura 
e nunca foi revisada. Uma parte delas está no acervo da 
Academia Brasileira de Música e, até pouco tempo, ainda 
eram desconhecidas do grande público, como as sinfonias.

"Muitos de nós jamais tínhamos ouvido a maioria delas. 
Nunca tinham sido tocadas", afi rma Arthur Nestrovski, di-

retor artístico da Orquestra 
Sinfônica do Estado de São 
Paulo (Osesp). 

Com o objetivo de manter 
viva a obra de Villa-Lobos 
para as gerações atuais e 
futuras, o maestro Isaac 
Karabtchevsky, em parceria 
com a Osesp e a Academia 
Brasileira de Música inicia-
ram um minucioso trabalho 
de revisão e editoração des-
sas sinfonias. 

Um projeto que durou sete 
anos e que traz uma peculia-

ridade. Villa-Lobos compôs 12 sinfonias, mas a de número 
05, que teria sido composta por ele nos anos 1940, nunca 
foi encontrada. Um sumiço que até hoje permanece como 
mistério. Para o maestro Isaac Karabtchevsky a sinfonia 05 
nunca existiu.

"Procuramos por toda parte, inclusive com nossos amigos 
mais íntimos e ligados pessoalmente a Villa-Lobos. Nunca 
aconteceu de termos acesso a qualquer manuscrito ou em-
brião do que poderia ter sido essa sinfonia" (TV Brasil/ABr).

Violonista Turíbio Santos.
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