
Hierarquia ou liderança: do que precisamos para comunicar bem?  

Há cinco meses estou envolvida na organização de um evento realizado anualmente no Brasil 

pelos embaixadores e voluntários da ONG internacional One Young World (OYW), da qual faço 

parte desde o último ano. O evento, chamado de Caucus Brazil, assim como a OYW, tem como 

foco fomentar discussões e ações voltadas para o atingimento dos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU por meio da atuação e capacitação de jovens líderes.  

Bom, pelo prazo mencionado acima, você pode imaginar que ao começarmos a planejar as 

atividades estávamos considerando um evento presencial em um modelo que já tinha 

acontecido nas edições anteriores. Mas, veio a pandemia de COVID-19 e nada presencial passou 

a ser factível. Com outros 11 voluntários que fazem parte do comitê de organização, paramos 

para pensar sobre as novas possibilidades de realização, parcerias, palestrantes e agenda.  

Até aí, nenhum mistério. Afinal, evento virtual é o que mais estamos vendo nessa pandemia. 

Assim, o motivo da minha reflexão e de trazer o tema para esta coluna é ter visto nesses cinco 

meses um trabalho sem igual de colaboração e protagonismo entre o grupo de pessoas 

voluntárias nessa organização do evento. Todos assumindo, proativamente, responsabilidades 

e agindo com liderança para entregar com qualidade e prazo as atividades que se encarregaram.  

Sem nenhum vínculo de hierarquia entre si e com formações, experiências e com seus trabalhos 

remunerados e carreiras em empresas totalmente diferentes, esse time trabalhou de forma 

muito mais integrada do que várias equipes formais que já conheci. Fiquei me perguntando qual 

a razão disso.  

O primeiro ponto que acredito ter sido chave para cumprirmos com sucesso o objetivo de 

realizar o evento foi o compartilhamento do mesmo propósito entre todos do grupo. O 

segundo foi a clareza de comunicação desse propósito e do que era esperado de cada 

integrante do grupo.  

A comunicação fluiu de forma horizontal com compartilhamento tanto entre a equipe sobre os 

avanços na organização e cumprimento das atividades nos prazos, quanto com a audiência 

externa ao grupo, público alvo convidado para as sessões on-line, que foram divididas entre 

cinco sábados pela manhã e alcançaram até o momento - quatro edições realizadas - mais de 

100 conexões do início ao fim de cada evento.  

Além da comunicação entre o grupo e com o público alvo da ação, alcançado pelas redes sociais 

e por uma estratégia de micro influenciadores, ou seja, cada voluntário envolvendo sua rede de 

contatos e confiança; a comunicação do Caucus envolveu ainda o posicionamento com as 

empresas patrocinadoras e com os participantes convidados como painelistas.  

Três empresas - duas multinacionais de grande porte e uma produtora de conteúdo nacional e 

15 palestrantes entre professores, ativistas, empresários e executivos – todos referências em 

suas áreas de atuação - viram no evento OYW alinhamento com suas estratégias e propósito 

rumo à construção de um mundo sustentável e, mais do que isso, viram credibilidade nos 

embaixadores que os contataram para apresentação das propostas.  

Aqui trago o terceiro elemento que considero para o sucesso dessa organização voluntária, o 

reconhecimento entre o time. Ao escrever sobre o cumprimento dos objetivos que tínhamos 

não penso na minha conquista pessoal, mas penso no orgulho que sinto desses colegas que 

construíram tudo isso com emprenho e dedicação. Esse orgulho, que sinto ao escrever, foi 
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demonstrado por todos os voluntários ao final de cada um dos painéis, reconhecendo os que 

estavam à frente da organização de cada uma das sessões.  

Então, ao olhar para o trabalho desses últimos cinco meses e ao nos aproximarmos do último 

painel que será no dia 1º de agosto sobre “Economia Responsável”, assumo que para comunicar 

bem é possível, em muitos casos, dispensarmos a hierarquia. Enquanto, liderança é a base forte 

para uma comunicação bem feita - seja dentro do ambiente corporativo ou onde temos espaço 

para uma atuação mais descentralizada. Líderes precisam ser facilitadores, fomentar a 

comunicação entre a equipe e impulsionar seus times a serem protagonistas.  

Essa atitude somada a clareza de propósito/objetivo, definição das responsabilidades e 

reconhecimento pelas conquistas, podem fazer o sucesso de um processo comunicacional. E, de 

fato, fez o sucesso do One Young World Brazil Caucus 2020.  

 

Dedico este edição da coluna à toda comunidade de Embaixadores One Young World Brasil, 

representada por nossa líder e grande facilitadora de todos os processos, Suelen Nina; a cada 

painelista que enriqueceu nossas discussões e gentilmente cedeu seu tempo e experiência aos 

paineis nas manhãs de sábado; a minha família pela compreensão e apoio às horas de lazer que 

muitas vezes são redirecionadas ao voluntariado; e as lideranças das empresas que 

patrocinaram e tornaram possível a realização dessas sessões com qualidade: SKF, Johnson & 

Johnson Brasil e Tailor Me.  

Se você desejar saber mais sobre a atuação na prática de embaixadores One Young World, deixo 

o convite para conhecer o trabalho da Organização Humanitária Refúgio 343, fundada e liderada 

por integrantes da comunidade OYW no Brasil, que atua no acolhimento e interiorização de 

refugiados venezuelanos.  
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