
O "Padrão Beat"

No 2° Congresso de Recursos Humanos do ABC, o desafio foi decifrarmos o

que é o "padrão beat" do executivo, profissional, líder. A cultura "beat" já

nasce com a proposta de não ter padrão, por isso sintetizar sua própria

antítese é uma empolgante jornada. O termo "beat" nasce do livro "On the Road",

do americano Jack Kerouac, ao final dos anos 1950. Uma ocasional crítica do New

York Times revelou para uma juventude emergente, na busca das suas próprias

diferenças, um novo sentido, uma nova razão, ou um lindo sonho para viver. O "pé

na estrada", ir ao mundo, sair de casa, a aventura, a busca de alguma coisa transfor-

mou-se num padrão comportamental. Bob Dylan quando leu o livro de Kerouac

pegou a estrada e foi "virar" mundo.

A vida imita a arte e a arte ilumina ângulos da vida. As fábulas de Grimm, Ander-

sen, Lobato, Viriato e outros tratam eternamente das nossas viagens, para um dia,

cedo ou tarde, voltarmos "pra casa". E o que trazemos nesse regresso? Funda-

mentalmente voltamos a nós mesmos, dentro de uma consciência mais clara.

Na busca desse "padrão beat" para o ambiente corporativo e executivo, alguns

pontos ficam marcantes e notórios. O "beat" é uma onívora vontade de observação

perene. A nova empresa sem os sentidos conectados nas inspirações das reali-

dades externas não cria e não lucra. O líder "beat" é sustentável. Significa não tirar

do futuro para ganhar no presente. Representa descobrir riquezas aqui e agora,

sem contaminar o amanhã.

O imprevisível é a lei. A nova molécula que amplia a capacidade fotossintética

das plantas, descoberta pela Basf, registra o mesmo palmilhar pelo desconhecido.

A ruptura dos planejamentos estratégicos clássicos comprova a vitória da incerteza

sobre todas as certezas. Em 1999 tínhamos na nova lei das telecomunicações o

desafio de prover uma linha fixa para cada endereço no Brasil. O telefone fixo esta-

cionou em 40 milhões e os celulares atingem, em 2009, mais de 135 milhões de

aparelhos... e crescendo. Imprevisível.

No mundo, no ano 2000 tínhamos l bilhão de aparelhos móveis. Hoje mais de 4,3

bilhões e, em algum momento dos próximos anos, mais do que toda a população da

terra. Os gigantes da mídia não vieram da mídia, vieram de garagens e jovens com

seus pés na estrada e mão nos clicks. Impensável. O prêmio Nobel da Economia não

foi para um economista, foi para uma cientista política - Elinor Ostrom - com sua

tese "The dream of the commons", assegurando que a sociedade civil organizada

pode resolver os seus desafios de sustentabilidade e responsabilidade social.

O "RH" sai do RH e vira pessoas. E cada pessoa assume o RH. O "padrão beat"

reside na consciência de que são os acordes da guitarra que criam o compositor e

jamais o contrário. É um permitir e dar-se às experiências. Afinal, o que é talento?

Exatamente isso: a capacidade de um ser humano de experienciar, com todos os

sentidos, o mundo que o cerca.
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