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De vez em quando, os comerciais da televisão contêm alguma verdade. Tempos atrás, a IBM 
veiculou um filme simplesinho. Dois executivos conversavam. Um deles, com o jornal aberto, 
comentava: "Tá esc rito aqui que a Internet é o futuro dos negócios. Precisamos colocar nossa 
empresa na Internet". O outro faz uma pausa, pensa e lasca: "É? E por quê?". O primeiro 
responde: "Não sei, tá escrito aqui." 
 
Poucas pessoas param para pensar sobre isso. Por que fazer? Só porque todo mundo vai atrás? 
Esse comportamento de manada não é novo. Há 200 ou 300 anos, a Europa foi invadida pela 
"Febre das Tulipas". Todos queriam ter essas flores em casa. Um dos primeiros símbolos de status 
da burguesia nascente, as flores mais raras chegavam a valer mais do que casas. Era tulipa para 
cá, tulipa para lá. 
 
Passaram-se os anos, a demanda mudou: outros artigos, outras formas de pensamento, outras 
idéias. A humanidade parece se convencer, de tempos em tempos, que a cura para todos os 
males se encontra em alguma novidade. Com isso, já surgiram armações incríveis, como a 
máquina de análise magnética do sangue, do começo do século XX. Pessoas exigiam que seus 
médicos tivessem o tal do aparelho. Impressionava! Do tamanho de uma máquina de xerox, cheio 
de lâmpadas, luzes e alavancas, a máquina prometia descobrir o que havia de errado com o 
"equilíbrio magnético" do sangue das pessoas e apresentar "diagnósticos precisos". O pessoal só 
começou a desconfiar quando uma máquina deu um diagnóstico de tuberculose a uma amostra de 
sangue de uma galinha. E saudável! E desconfiaram mais ainda quando abriram a máquina e 
descobriram que ela não fazia absolutamente nada além de acender luzes em seqüência. Mas aí, 
milhares de pessoas já tinham comprado gato por lebre.  
 
O mesmo vale para a Internet e a informática. De repente, o que valia era o mundo virtual. 
Empresas "pontocom" fariam fortunas, levariam os mercados à falência. Era preciso estar na 
Internet de qualquer maneira. Dar adeus à velha realidade. Mas essa tal de realidade é muito 
teimosa. Insiste em nos mostrar que é muito difícil algo acontecer, assim, num salto.  
 
A maioria das "pontocom" faliram. Quem tinha dinheiro investido em bolsas de valores viu suas 
ações em empresas virtuais virarem pó. Engraçado, o mercado do seu João, aqui na esquina de 
casa, continua em pé há mais de 20 anos. Ele não informatizou seu negócio nem desenvolveu um 
site para vendas virtuais de cenouras, rabanetes, alfaces e afins. Não que o seu João não deva se 
preocupar com a tecnologia, mas "vamos com calma", como diz o seu João, sabiamente. 
 
No campo das idéias, passamos pelo idealismo da paz e amor, dos anos 70. Houve o domínio 
irrestrito das preocupações ecológicas, no final dos anos 80 e 90. Ou você era verde, não poluía, 
ou era execrado da sociedade. 
 
Hoje, vivemos a ditadura do mercado. Ele exige que você, para se dar bem nos negócios, na 
carreira, deve ser possuidor de 255 (ou mais) qualidades aplicáveis em prol da empresa 
(mercado). Esses serão os bem-aventurados (premiados). São as pessoas que devem correr atrás 
e fazer tudo sozinhas. Família, escola e sociedade lavam as mãos. São as pessoas que devem se 
adequar e construir suas imagens de acordo com que o mercado espera. 
 
E o que o mercado espera, segundo uma entrevista do professor Marco Aurelio Vianna à revista 
Aprendiz (edição de março/abril de 2003), é uma lista enorme de habilidades, características, 
competências e conhecimentos. Vianna relacionou – e reproduzo aqui com suas próprias palavras 
– "algumas prioridades, sem a pretensão de esgotar o assunto ou de criar uma ‘síntese do 
sucesso’". São elas: 
 



• Ter, no limite da excelência, perfeito sistema de administração do seu tempo para o 
caminho pessoal do desenvolvimento – apesar de toda a mudança, o dia continuará com 
24 horas.  

 
• Fazer uma completa revisão sobre as crenças, valores e paradigmas pessoais.  
 
• Aprender a desaprender o passado também no âmbito técnico e profissional.  
 
• Dedicar parcela importante de seu tempo e energia ao seu desenvolvimento e ao seu 

próprio conhecimento.  
 
• Se não otimista, ter pelo menos uma visão positiva do mundo e focar as oportunidades.  
 
• Trazer para si a responsabilidade individual sobre sua própria vida, evitando, a ferro e 

fogo, o pensamento filosófico de Nietzche: o inferno são os outros.  
 
• Cuidar do corpo, mente e cérebro como seus mais importantes ativos.  
 
• Entender a lei da contribuição, abandonando/evitando a perversa lei de Gerson.  
 
• Criar um forte diferencial pessoal.  
 
• Ter obsessão pelo conhecimento.  
 
• Ser amigo íntimo da mudança, tendo uma forte visão estratégica de longo prazo.  
 
• Planejar seu futuro para uma expectativa de vida muito maior do que hoje se imagina.  
 
• Desenvolver-se como um empreendedor, seja para trabalhar em empresas tradicionais, 

seja para ser seu próprio patrão.  
 
• Fazer de sua família um grupo aliado para enfrentar os novos desafios.  
 
• Buscar aumentar sua capacitação independentemente dos sistemas de educação 

tradicionais.  
 
• Aprender técnicas relativas ao campo das habilidades duráveis (controle da mente, 

neurolingüística, leitura dinâmica, memorização etc.).  
 
• Além de falar corretamente o inglês, aprender outro idioma diferenciado (japonês, alemão 

etc.).  
 
• Criar um amplo sentido de realização, enfrentando todas as dificuldades, incluindo aquelas 

decorrentes das limitações auto-impostas. Manter acesa a chama do prazer pela vitória e 
da vontade obcecada de ser campeão.  

 
• Desenvolver de maneira efetiva o seu coeficiente de inteligência emocional.  
 
• Adotar a persistência como premissa de vida, entendendo que erros são degraus de 

aprendizado para a vitória no futuro.  
 
• Conscientizar-se, com muita humildade, de que seu futuro será calcado em trilhas 

totalmente diferentes do passado.  
 



• Manter um alto padrão de comprometimento e paixão pelo trabalho, colocando entusiasmo 
(palavra grega que significa Deus dentro de si) em tudo que fizer.  

 
• Usar, abusar do sentimento do amor em todo o conjunto do seu pensamento e ação.  
 
• Buscar, prioritariamente, a sua espiritualidade e a compreensão dos estratos mais 

elevados da vida, evoluindo para o nível transpessoal.  
 
• Lembrar que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida.  

 
Sinceramente, caro leitor, você conhece alguém com todas essas 
características/virtudes/capacidades? Não mostre isso a seus pupilos, eles se assustarão. Antes 
que eu esqueça, onde é que se ensina tudo isso? Será que eu ainda tenho salvação? Como diz 
aquela propaganda: "Dá para tomar uma Kaiser antes?!".  
 
Eu não sei, mas acho que estamos descrevendo um ser único. Um gênio. Aliás, eu diria para esse 
ser repensar seu papel e, talvez, não ir trabalhar para alguém, mas criar seu próprio negócio. 
Talvez tornar-se um consultor e faturar horrores descrevendo suas qualidades únicas. Tem mais: 
quanto em dinheiro, nem vou falar de tempo, será investido para se obter essas competências 
todas? Acho que o Brasil está destinado ao eterno atraso, pois 90% de sua população não dispõe 
da renda mínima necessária para tal. 
 
O problema é que o comportamento é de manada e dá-lhe aperfeiçoar-se. Lembra-se do filme 
Forrest Gump, onde o personagem de Tom Hanks iniciava uma desenfreada corrida pelos Estados 
Unidos e, no final, milhares de seguidores a ele se juntaram? Tem gente estudando uma terceira 
e quarta língua estrangeira sem ao menos imaginar para qual multinacional irá trabalhar! Claro, o 
tal do mercado vê isso com bons olhos. Os gurus da sabedoria e dos caminhos promissores 
propagam isso. Abra o olho, mané! 
 
Espero que, algum dia, entremos na era do equilíbrio. De questionar algumas coisas. De querer, 
sim, o melhor para nossa carreira, mas que se vivermos unicamente em função dela acabaremos 
como desempregados da vida, o que é muito pior. 
 
Boa semana e boas aulas. 
Júlio Clebsch 
P.S.: O senhor Marco Aurélio Vianna não prega isoladamente. Muitos outros existem e são 
cegamente admirados. É o que eu classifico como "Síndrome de Forrest Gump". 
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