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À Cícero Mariano, 
pelo apoio ao projeto “+ humano”. 
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Passava da meia-noite, quando o telefone no pequeno apartamento da 
Boulevard Saint-Germain, Paris, tocou. Omar Rivadenera despertou 

assustado. Quem seria àquela hora, em pleno inverno? Era mês de janeiro. 
Naquela noite, uma camada fina de neve havia caído sobre a cidade. O 
termômetro beirava zero grau. Uma chuva gelada cooperava para a cria-
ção de um ambiente úmido e frio nas calçadas.

Do outro lado da linha uma voz conhecida:
— Omar?
— Sim!
— Omar, meu filho, é sua mãe. Um problema grave aconteceu. Seu 

pai acaba de sofrer um acidente de carro e, neste momento, está sendo 
conduzido para um hospital em Caracas.

— Como?! — indagou aturdido Rivadenera, sonambulando.
— Esta tarde, quando se dirigia de Maracay para Caracas, um moto-

rista de uma carreta cochilou ao volante, saiu de sua pista e colidiu com 
diversos veículos que trafegavam em sentido contrário. O carro de seu pai 
foi atingido. Um acidente terrível! Venha o mais rápido possível.

— Sim, mãe. Vou para Caracas no primeiro voo disponível – concor-
dou Omar, ainda aturdido com a notícia.

Após o término da ligação, durante alguns segundos manteve o tele-
fone nas mãos, desorientado, abalado, chocado, sem saber como conduzir 
os próximos movimentos.

O que fazer naquele momento? — pensou Rivadenera. Ligar para a noiva 
Ahava ou para seus amigos Pietro e Jean Pierre? Àquela hora nada poderiam fazer. 
O deslocamento até o apartamento de um deles não era recomendável. Nada poden-
do fazer àquelas horas, o mais sensato seria esperar o amanhecer.
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Esperar. Impossível o retornar ao leito e adormecer. Ajeitou o traves-
seiro sobre a cabeceira da cama, enrolou-se no cobertor para se proteger 
do frio, acomodou as costas no travesseiro, procurando uma posição con-
fortável para aguardar o dia. Seria uma longa noite. Estava vivendo um 
momento crucial. Decisões importantes deveriam ser adotadas a partir 
daquele instante. Não estava preparado. Até aquele ponto em sua vida 
tinha sido poupado, pelos pais, dos problemas. Sua mente, agitada, saltava 
de um pensamento a outro.

A princípio, pensou nos Rivadeneras. Descendia de uma família pe-
quena, unida, que residia em Maracay, capital do Estado de Aragua. Seu 
pai, Julio Rivadenera, era engenheiro. Profissional obstinado, dedicado ao 
trabalho, que partiu do nada e conseguiu criar uma cadeia de hotéis de 
luxo em seu país. Sua mãe, uma linda mulher, chegou a se candidatar a 
miss pelo Estado de Aragua, visando atingir o título de Miss Venezuela. 
Não foi eleita, embora por sua beleza merecesse. Era de se esperar que ela 
se apaixonasse por um homem charmoso, elegante, vistoso. Este não era 
o perfil do senhor Julio Rivadenera. Entretanto, possuía qualidades que 
atraem as mulheres: transmitia segurança, tinha iniciativa, era amável e 
atencioso. Suas duas irmãs: Paloma, formada em Administração de Em-
presas, nunca havia exercido a profissão por não ser necessário, e Luna, 
diplomada em Psicologia, também não havia atuado na área, por desco-
nhecer à qual especialidade deveria se dedicar. Omar Rivadenera direcio-
nou suas atenções para a música clássica. Amava o violino. Dono de um 
precioso talento, para aperfeiçoar seus estudos, com o apoio do pai foi para 
Paris, tendo como professor Louis Olivier, maestro famoso, exigente ao 
extremo com seus alunos.

O senhor Julio Rivadenera, ainda jovem, abriu seu primeiro hotel em 
Maracay. Dedicado ao trabalho, conseguiu ampliar seu empreendimento, 
tornando seu estabelecimento um hotel de primeira categoria. Por ser um 
empreendedor, partiu para a abertura de novos hotéis, dando preferência 
às cidades de grande porte: Valência e Puerto Cabello, no Estado de Ca-
rabobo, Maracaíbo, em Zulia, e seu último empreendimento em Caracas, 
Distrito Federal. A matriz de seu grupo era em Maracay, onde a família 
residia. 

Por se tratar de uma cadeia composta por cinco hotéis, de primeira 
linha, muito exigia. O senhor Julio Rivadenera, à frente de seus negócios, 
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em viagens constantes, pouco tempo tinha para se dedicar à família. Mas 
era um bom marido, um bom pai e se preocupava em dar aos filhos tudo 
o que em sua infância e juventude pobre não possuiu. Preocupou-se com 
os estudos dos filhos. Deu a oportunidade a cada um de se dedicar à fa-
culdade que fosse de seu interesse. Não exigiu que nenhum seguisse seus 
passos e nem cobrou o “sucesso” em suas escolhas profissionais. Apoiava. 
Não exigia.

Desse modo, Paloma, formada em Administração, desconhecia como 
o empreendimento de seu pai era conduzido. Fazia visitas esporádicas aos 
hotéis. Nunca assumiu um cargo ou posição na empresa. Não tinha um 
motivo para trabalhar. As pessoas têm dois motivos para se dedicar com 
afinco a um trabalho: necessidade ou um talento que exige se manifestar. Ela 
carecia desses motivos.

Casou-se, a contragosto de seu pai, após sua formatura, com um jo-
vem empresário: Juan Perez. Era titular de uma empresa importadora 
de medicamentos. Filho de família abastada, não era afeto ao trabalho. 
Como um bon-vivant, dedicava a parte da manhã aos negócios e, à tarde, 
após o almoço, em companhia dos amigos permanecia nos bons restau-
rantes, saboreando seus whiskies de boa procedência. Como herança do 
pai, possuía um apartamento no sul de Miami, área nobre, e para lá, como 
muitos outros venezuelanos, viajava a “negócios” e à cata de prazeres. Um 
“Mercedes” na garagem e um iate de luxo na marina estavam à sua espera. 
Colecionava casos amorosos. Paloma de tudo isso tinha conhecimento. 
Fazia “vista grossa”. Ruim com ele, pior sem ele — pensava.

Luna, com seu diploma de Psicologia, não sabia ao certo se se dedica-
ria à psicologia clínica ou empresarial. O pai a levou às empresas para ver 
se despertava nela algum interesse. Sem sucesso. Sua paixão era direcio-
nada às academias, aos salões de beleza, aos shoppings e à troca de sapatos, 
bolsas e carros. Sua mãe, desde que casou direcionou sua dedicação ao lar.

Omar Rivadenera, dono de um talento para música, ignorava por 
completo os negócios da família. Quando jovem, teve a oportunidade 
de acompanhar seu pai em suas viagens. O senhor Rivadenera procura-
va transmitir ao filho seus conhecimentos, sua maneira de conduzir seu 
empreendimento, seu modelo de gestão. Quem sabe, criar um herdeiro. 
Para Omar, tudo aquilo não despertava interesse. Era como uma comida 
insossa, sem sal e sem açúcar. Impossível para um gênio, um talento para 
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a música, ser motivado para um empreendimento desta natureza. Faltava 
o gosto para a gestão. Faltava o mais importante: o talento para a liderança. 
Seu pai, por ter essa consciência, não insistia. Deixou o filho seguir o seu 
caminho.

Deixou os filhos seguirem os seus caminhos por saber que para a con-
dução de seus negócios era necessária uma liderança firme. Por entender 
que o talento de liderança não pode ser ensinado, requer, sim, ser aprimo-
rado. Assim entendia o senhor Julio Rivadenera: desde que o indivíduo 
nasça com um talento para liderança, ou seja, uma visão inspiradora, uma 
percepção estratégica e com o domínio da arte da inclusão, poderia aprimorar 
tais dons. Sabia que qualquer um pode aprender técnicas de liderança e 
ser, até certo ponto, bem-sucedido. Para a condução de seu grupo hotelei-
ro, isso não bastava. 

Um grande músico, esportista, artista, estrategista, empresário, ho-
mem de ciência... Desde que tenha nascido com um talento poderá, atra-
vés de orientação adequada, aprimorar seu dom. Mas nenhum mestre 
fará de um músico medíocre um grande músico. O mesmo ocorre com 
a liderança. A liderança requer características humanas que afastam um enorme 
contingente de seu caminho.

E algo mais que o senhor Rivadenera tinha aprendido com a vida: ela é 
econômica. Não desperdiça. Para criar, seja um gênio, seja um grande líder, 
é necessário “séculos”. Há a herança vinda de gerações; a herança vinda de 
família; educadores que influenciam na formação do gênio ou do líder; há 
o próprio esforço daquele que nasceu com o talento e necessita se sacri-
ficar para seu desenvolvimento. Todo este trabalho feito pela vida requer 
economia, pois quando se coloca aqui, falta ali. Tudo na Natureza é me-
dido. O senhor Julio Rivadenera, mirando a História, percebia que nunca 
havia conhecido dois gênios, do mesmo calibre, pai e filho, seja na música, 
na ciência, na política, no empreendedorismo. A Natureza é econômica.

Seu filho, Omar Rivadenera, possuía um grande talento para a mú-
sica. Era o talento de um “mestre”. Há o talento especial do grande mes-
tre. Se considerarmos na música, Bach, Mozart, Vivaldi, como exemplos, 
constata-se que a maestria na composição musical em seu tempo foi tão 
completa quanto se pode imaginar. Influenciaram gerações, mas não eram 
líderes. Em verdade mantiveram-se alheios às outras pessoas, presos a seu 
próprio mundo de padrões sonoros. Tal como outros grandes mestres, a 
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relação deles com o seu trabalho se tornou importante e determinante 
acima de tudo.

Há — entendia o senhor Rivadenera — o talento especial dos grandes 
“realizadores”. Como exemplos poderiam ser Freud, no domínio da psica-
nálise, Maslow na psicologia humanística, Peter Drucker na administra-
ção. Mas não eram líderes, não criaram seguidores. Um grande realizador 
deve estar preparado para passar muito tempo sozinho, explorando ideias 
e conceitos que, a princípio, podem fazer pouco sentido para os outros. 
Cedo ou tarde, ele chega a uma nova formulação, que tem o potencial de 
agir sobre os outros e que pode transformar o campo em que atua. 

A vida na órbita de um talento realizador é estimulante, mas pode 
ser nociva à saúde. Freud, como exemplo de realizador, atraía indivíduos 
talentosos à sua volta. Sendo que a dedicação de Freud era voltada para seu 
trabalho e não para eles, não demonstrava a menor hesitação em se afastar 
daqueles que não mais podiam ser úteis nas missões de sua vida. Quase 
todos os colaboradores originais acabaram rompendo com ele ou foram 
por ele descartados. Manteve um interesse pela vida de outras pessoas; 
“pelo funcionamento de suas mentes”. Não era um líder.

Sua filha Luna, que havia direcionado seus estudos à psicologia, talvez 
tivesse o talento para a “introspecção”. Não o talento desejável para o papel 
de liderança. Pode-se observar um talento especial para a introspecção 
em grandes escritores e filósofos como Leon Tolstói, Fiódor Dostoiévski, 
Sören Kierkegaard. Como preocupação básica para estes indivíduos figu-
ra uma exploração de sua vida íntima, chegando à intimidade dos demais. 
Dostoiévski, como exemplo, deixou copiosos traços de suas introspecções 
em seus romances, ensaios, diários e cartas. Ele tinha um talento especial, 
uma mente brilhante, mas não era um líder.

Há o talento especial do “influenciador” voltado para a liderança: Ma-
hatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King — para Julio Ri-
vadenera seriam bons exemplos. O influenciador, neste caso, tem como 
principal objetivo direcionar outros indivíduos. Gandhi exerceu influên-
cia com sua liderança sobre vários movimentos políticos e sociais, por 
meio de seu poderoso exemplo pessoal. Líderes políticos, militares, em-
presariais influenciam diretamente. Influenciadores afetam os seguidores 
em virtude das mensagens que transmitem e das políticas que exercem. 
Um influenciador possui o que de mais importante existe na liderança: a 



18

capacidade de exercer o ato iniciador. Tomar a iniciativa diante de uma ne-
cessidade de mudança. Ele, de posse de uma visão inspiradora, consegue 
promover mudanças.

Sua filha Paloma, que estudou Administração, quem sabe poderia as-
sumir os seus negócios. Porém, não via nela os dons de liderança neces-
sários. No máximo poderia ser uma boa gestora. E, em se tratando de 
Paloma, havia outro agravante: Juan Perez, seu marido. Rivadenera temia 
que a filha, assumindo um cargo de relevo em sua empresa, pudesse atrair 
a presença de seu genro para seu grupo empresarial. Por seu perfil profis-
sional e caráter, isso Rivadenera não queria.

Diante de tudo isso, por respeito à individualidade, ao modo de ser 
e ao talento de cada um de seus filhos, deixou que seguissem seus cami-
nhos. Naquele momento, diante do ocorrido, nenhum dos filhos tinha 
condições para assumir o papel do pai no comando de seus negócios.

“Por que” — indagava Omar para si mesmo — “meu pai, ciente de 
que nenhum dos filhos tinha condição para, em sua ausência, exercer 
o seu papel, não preparou outro profissional de confiança para ocupar, 
numa eventualidade, o seu lugar?”.

Omar Rivadenera, por não viver no mundo das organizações, ignora-
va como as coisas acontecem. Aquele empreendedor, que parte do nada e 
constrói um império, passando pelos inúmeros ciclos de vida da organi-
zação, tende a querer manter o controle sobre os acontecimentos. Difícil 
entender e aceitar que em determinado momento tem que se retirar. 

E o elemento mais importante, difícil de ser entendido: a psicanálise 
demonstra que o subconsciente do ser humano é programado para não 
aceitar certos eventos. O ser humano acredita que determinadas coisas 
não irão ocorrer com ele. É um modo de tornar o viver mais cômodo. 
Acredita que a vida vai lhe tratar de modo especial. Ignora que a vida em 
seu caminhar é neutra. Que não existe para atender às suas expectativas. E 
mesmo quando a vida isto lhe demonstra, ele apela para os “deuses”, para 
que atendam seus rogos e façam seus milagres. Sim, o ser humano acre-
dita que determinadas coisas não irão ocorrer com ele: um desastre ou a 
morte, por exemplo, só ocorre com os demais. Incrível como tais eventos, 
sendo algo natural, quando ocorrem, as pessoas os encaram com surpresa: 
“Como isso pôde acontecer?”, “se ele não tivesse... Ou tivesse...”.




