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OS QUATRO PASSOS PARA UMA

EMPRESA APAIXONADA
uando não há paixão dentro do seu coração, não
tem força que o faça causar comoção na equipe. E
colaboradores não comovidos significam clientes

mal atendidos.
Sem paixão não existe força suficiente para os grandes

movimentos. A paixão é uma energia concentrada em um
único ponto. Paixão é convicção. O apaixonado não duvida.
Dizem que uma ótima definição de louco é
a de que um louco não duvida, se duvidasse
não seria louco.

Podemos imaginar o poder de constru-
ção e de destruição da paixão. Pode destru-
ir quando ela é colocada a serviço dos
fanatismos, ou, num negócio, quando nos
apaixonamos pelo caminho errado. Pela
tecnologia obsoleta, pelo segmento de
mercado que não existe mais, pelo executi-
vo errado na função...

Importante é observar que, na vida e nos
negócios, sem paixão os resultados são sem-
pre medíocres, comuns. Então fica a per-
gunta: como criar um negócio apaixo-
nante?

O primeiro passo é mirar na causa certa.
Não comece simplesmente fazendo certo
todas as coisas. Paixão pela eficiência não
costuma levar à eficácia. O que o leva ao su-
cesso não é fazer certo as coisas. E fazer certo as coisas certas.
Esgote o melhor do seu pensamento e das visões negociais.
Ouça bons consultores. Leia livros de gestão. Identifique o
que precisa ser feito: a coisa. E, depois, preocupe-se em fazer
essa coisa corretamente. Idealmente enxergando antes dos
outros.

O segundo passo começa dentro de você mesmo. Você é
um líder apaixonado? Se você não está fervendo, como irá
esquentar alguém? Se o foco determinado dentro de você
não for suficientemente alavancador para transbordar e irra-
diar para todos, a sua causa não irá comover sua equipe. E
encantar não é comover. Comover é deixar experiências mar-
cantes nas pessoas que não se desvanecerão com o tempo.

"Importante é
observar que,

na vida e nos negócios,
sem paixão os
resultados são

sempre medíocres"

O terceiro passo é o talento de exteriorizar os sentimen-
tos. Não seja uni "economizador" de sentimentos. Um
conta-gotas sentimental. Antigamente, as pessoas pre-
cisavam ver para crer, hoje elas precisam sentir para crer.
Vibre com as pequenas vitórias do empreendimento e corri-
ja as pequenas derrotas. Não existe catástrofe não anunciada
e não existe vitória que não tenha sido antes desenhada.

O quarto passo é o empenho e a dedica-
ção total com a qual você recruta e seleciona
pessoas para estarem ao seu lado no negócio.
A competência com a qual você promove,
elogia, reposiciona, demite, corrige. Esses
sinais da realidade falam muito alto, na voz
silenciosa das organizações. Somos o resul-
tado da montagem de uma equipe. Uma
grande equipe é aquela onde os seus pontos
fracos estão acima da média dos concor-
rentes. E isso ocorre por que os pontos altos
do time cobrem suas deficiências.

Não existem times perfeitos, nem pes-
soas perfeitas. O que existe é uma diversi-
dade de encaixe. Um encaixe de peças que
forma uma forte corrente realizadora.

Na hora da seleção, da montagem do
grupo de colaboradores, cabe ao líder
apaixonado buscar pessoas que possam se
apaixonar pela causa, muito mais do que

por ele. Pessoas diferentes, diversas, que sejam acima de
tudo não resignadas perante os obstáculos e as dificuldades
naturais que sempre surgem na realização de uma obra.
Pessoas que não sejam somente apaixonadas pela superfície.
Pessoas apaixonadas pelo todo, pelo conteúdo, pelas causas
que geram os efeitos. É o olhar amável que cria o ser amado.

Uma empresa apaixonada rumando para a direção certa,
o ponto futuro, é absolutamente imbatível!

Paixão é tudo? Não. Porém, se a razão orienta, é a paixão
que movimenta.

A lógica pode não conduzir à paixão, mas a paixão, reu-
nião de fé e crença focadas, conduzem mais cedo ou mais
tarde à inevitável lógica.
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