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A lei darwinista só sobrevivem os que conseguem se adaptar ao meio ambiente e não os mais 
fortes ou inteligentes ganha novo brilho na área do capital humano. A capacidade de 
adaptação, antes uma premissa para a sobrevivência de espécies, é agora fundamental 
também para o sucesso profissional.  
 
Mudanças sempre ocorrem no mundo corporativo. No entanto, a crescente inovação 
tecnológica exige esforços maiores de atualização em um ritmo ainda mais intenso. Por 
exemplo, a comunicação tornou-se instantânea para todos, o que propicia melhor acesso ao 
conhecimento e também a possibilidade de se falar com qualquer parte do universo a qualquer 
momento e em qualquer hora. Resultado: uma nova geração chegou ao mercado de trabalho 
com valores sólidos, muita autonomia e capacidade para desenvolver diversas tarefas ao 
mesmo tempo.  
 
Trata-se de uma completa revolução no mundo das corporações e da nossa sociedade. Como 
não poderia deixar de acontecer, sempre que o novo desponta no radar existe um cenário de 
conflitos de gerações (boomers, geração X e geração Y), com mudanças radicais nos negócios, 
nas economias e nos modelos de liderança do passado, que não necessariamente serão os 
mais eficazes.  
 
Quem poderá liderar neste novo ambiente? Aqui a teoria da evolução elaborada por Charles 
Darwin reina absoluta. Somente uma liderança capaz de se comportar de acordo com cada 
momento, utilizar práticas novas e comunicar-se de forma a atender às necessidades de cada 
um será capaz de gerar resultados sustentáveis e sobreviver até a próxima onda evolucionista.  
 
Onde buscar a criatividade? Por incrível que pareça, justamente na flexibilidade que se faz 
necessária para nos adaptarmos às circunstâncias do momento. O líder precisa perceber o que 
não está manifesto, para poder farejar oportunidades antes que sejam visíveis aos outros e, 
assim, agir com rapidez, o que é fundamental em um mundo de tantas mudanças. Para que 
isto ocorra, é necessário que o líder fique aberto, se desvencilhe de paradigmas, tenha muita 
disciplina e aja com muita ética para vencer dois grandes vilões: ambição e corrupção.  
 
O trabalho do coach é fazer com que o executivo descubra as respostas dentro de si e 
encontre formas de se adaptar a estas mudanças. É necessário que ele reforce seus pontos 
fortes e trabalhe em sua área de melhoria. Só um processo de autoconhecimento, aliado a 
valores sólidos e a uma ampliação da consciência podem levar a uma liderança criativa. Vale 
relembrar Sun Tzu em "A Arte da Guerra", onde ele diz: "Aquele que conhece o inimigo e a si 
mesmo lutará cem batalhas sem perigo de derrota; para aquele que não conhece o inimigo, 
mas conhece a si mesmo, as chances para a vitória ou para a derrota serão iguais; aquele que 
não conhece nem o inimigo e nem a si próprio, será derrotado em todas as batalhas".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 jun. 2008, Vida Executiva, p. C9. 


