
Entre as convidadas do 
debate, realizado durante a 
tarde desta quinta-feira, a 
deputada estadual Silvana 
Covatti (PP); a diretora de 
estratégia de agricultura e 
meio ambiente para Amé-
rica Latina da Bayer, Ales-
sandra Fajardo; diretora de 
comunicação do núcleo 
feminino do agronegócio 
de São Paulo, Maria There-
za Rezende; e coordena-
dora estadual de mulheres 
trabalhadoras rurais da 
Fetag/RS, Lévida Pivoto 
Pavanello. Mais dois de-
bates sobre o tema serão 
realizados: em Itaiópolis, 
Santa Catarina, no dia 15 
de outubro, e em Irati, no 
Paraná, no dia 23.

O DEBATE

Desafios da liderança 
feminina em debate
Promovido pela 
JTI, evento reuniu 
mulheres para 
discussão, atividades 
voltadas à autoestima, 
entre outros 

Evento foi realizado junto ao Parque da Expoagro

MEIO RURAL
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Os desafios da liderança 
no meio rural esti-
veram em discussão 

nesta quinta-feira, dia 26. Pro-
movido pela Japan Tobacco 
International (JTI), o evento 
“Força Feminina em Campo” 
proporcionou que as mulheres 
participassem de debates, de 
momentos voltados à autoes-
tima, de combate do trabalho 
infantil, entre outros.  As ati-
vidades se concentraram no 
Parque da Expoagro Afubra, 
em Rincão Del Rey, Rio Pardo.

Segundo o vice-presidente 
de Leaf Supply da JTI, Paulo 
Saath, cada vez mais a mulher, 
não apenas no campo, mas na 
sociedade, desempenha papel 
multifuncional. “Além de suas 
atividades diárias, cuida da 
casa, da família e da educação 
dos filhos”, disse, ao referir-se 
à importância do evento, que 
mostra o poder da mulher e a 
participação dela no mundo 
dos negócios. “É cada vez 
mais relevante o papel dela 
neste processo de gestão e 
tomada de decisão”, afirma 
ele, reconhecendo que, embo-
ra a participação da mulher 
nas decisões do campo tenha 
aumentado nos últimos anos, 
ainda é preciso evoluir. “Mas, 

aos poucos, os paradigmas vão 
sendo quebrados e a mulher 
vai se sentindo empoderada”, 
destaca.

FORÇA FEMININA
A JTI, segundo Saath, tem 

internamente um programa 
forte de formação de lideran-
ças, que conta com diretrizes 
globais, mas que são adapta-
das à realidade local. “A nossa 
equipe trabalha muito forte 
no processo de formação de 
liderança olhando para o fu-
turo, para uma liderança cada 
vez mais diversificada, tanto 
na questão da participação da 
mulher quanto na diversidade 
de ideias”, pontua. “E no cam-
po, trazemos a mulher para os 
eventos técnicos e discussão de 
novas tecnologias”, acrescenta.

Em busca de aprendizado e 
conhecimento, Andréia Silva-
na Machado, de 36 anos, natu-
ral de Candelária, esteve pela 
segunda vez em um evento 
com foco no trabalho feminino. 
Na opinião dela, a iniciativa é 
importante para que a mulher 
carregue um sentimento de  

GUILHERME BICA

A literatura corporativa está repleta de livros que 
prometem revelar as técnicas ocultas utilizadas pelos 
grandes líderes para influenciar e mobilizar pessoas. 

O psicólogo norte-americano Howard Gardner, 
um dos renomados pesquisadores da Universidade 
de Harvard, elaborou ao longo de uma década, uma 
espécie de raio X dos cérebros mais influentes da 
história. Focalizando da primeira ministra britânica 
Margaret Thatcher ao maior CEO do século XX Jack 
Welch, analisou como essas personalidades muda-
ram a cabeça de outras pessoas. 

Acreditava-se até então que influenciar pes-
soas era uma habilidade comportamental, e não 
intelectual. Que o cantor era mais importante do 
que a canção. Que quem fala era mais importante 
do que aquilo que estava sendo falado. No entan-
to, descobriu-se que os líderes mais influentes do 
mundo expõem suas ideias de uma forma racional 
e sistemática, com uma estrutura de argumentação 
envolvente. 

Na verdade, a mente processa e arquiva infor-
mações de diversas formas. Cada ideia que temos 
é representada por uma imagem, um som ou por 
outros tipos de signos mentais. Para mudar uma pes-
soa ou suas opiniões, é necessário remodelar essas 
roupagens que a mente dá a cada ideia. E isso pode 
ser feito de várias maneiras, inclusive conversando.

Provocar mudanças é uma habilidade obrigatória 
para qualquer líder. Acontece que raramente as pes-
soas estão preparadas para mudar na velocidade que 
o mundo dos negócios requer. Pelo contrário, por 
natureza, a mente humana prefere as mordomias da 
estabilidade às incertezas da mudança. As pessoas 
costumam criar uma fixação pelos hábitos e com-
portamentos que se mostraram eficazes no passado. 
A tendência à acomodação é uma verdadeira dor de 
cabeça para gestores que tentam implantar novos 
paradigmas em suas empresas. 

A resistência às mudanças é resultado do pró-
prio amadurecimento da mente humana. Durante a 
infância, as pessoas facilmente mudam conceitos, 
opiniões e atitudes. Às vezes, fazem isso até volun-
tariamente. Entretanto, na medida em que amadure-
cemos e nossas conexões cerebrais se consolidam, 
a mudança se torna muito difícil. 

Segundo a pesquisa, há três fatores que deter-
minam o grau de teimosia do cérebro: a idade, o 
envolvimento emocional e a exposição pública do 
indivíduo. Quanto mais velhos ficamos, menor é nos-
sa tolerância ao novo. Se temos uma ligação afetiva 
muito forte com uma ideologia, ou se precisamos 
zelar por uma posição pública, dificilmente assimi-
lamos pontos de vista diferentes.

Poderá ler mais a respeito desse tema em 
www.institutoclaitonfernandez.srv.br.
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valorização e reconhecimento. 
Ela conta que a realidade da 
mulher no meio rural ainda é 
desafiadora, justamente pela 
grande quantidade de tarefas 
que existem não apenas no 
campo, mas dentro de casa.


