
vatar" é um filme que além de revelar o estado da arte em tecnologia 
cinematográfica, traz à luz o conflito das novas lideranças. Primeiro: o 
que é real e o que é virtual? Segundo: como conciliar a competitividade 

no universo da ética? Terceiro: quantas transformações e ultrapassagens sobre os 
limiares da nossa jornada somos capazes de superar? 

O presidente de uma grande corporação, em uma conversa pessoal, me falava 
da sua frustração com um jovem executivo. Um grande talento que estava sendo 
preparado para assumir altos postos na sua companhia. Plano de carreira, prestí
gio, respeito, "empowerment". Uma organização com visão de longo prazo, equi
líbrio entre os desejos de "ebitda" versus crescimento sustentável etc. Triste, ele me 
falava desse jovem que acabava de pedir demissão. Seguia para uma outra empre
sa, sob as tentações dos chamados ao ego. 

Um concorrente que havia sido adquirido por um fundo, com o objetivo de 
construir valor e depois vender, ofereceu um pacote de "benefícios" tentador. Esse 
amigo presidente conhece bem o perfil do jovem e já sabe da inadequação do seu 
perfil ao estilo de lucro alto a curtíssimo prazo dos novos acionistas e seus futuros 
chefes. 

Mas, o que mais deixou meu amigo preocupado é que o jovem talento falava 
muito mais do carro que ia ganhar no novo emprego do que qualquer outra con
sideração relevante. A marca do carro novo, o tipo, o elevado "status". A carrua
gem, definitivamente, estava colocada à frente dos cavalos. 

No reino de "Avatar" o que é real e o que é ilusão é a mais difícil de todas as artes 
para distinguir. As distrações são gigantescas e corremos o risco de viver a grande 
parte do tempo distraídos pelos mecanismos "3D" no nosso entorno, do lado de 
fora das salas do cinema. Aqui, no escritório, na sala de aula, em casa, ou mesmo 
enquanto você lê este artigo. Quem somos? Personagens reais ou avatares de nossa 
própria imaginação? 

Conciliar a forte competitividade com o universo da ética é outro desafio. No 
filme, a busca pelo minério causa a destruição da árvore deusa. No filme, o Avatar 
cria o novo ser real e consciente. As crises de setembro de 2008 e as ininterruptas 
revelações das quedas nas tentações do crime, subornos, ganhos materiais 
gulosos, em setores tanto privados como públicos, são agora confrontadas como a 
nova definição de liderança: "responsável pelo que cria e por aquilo que não 
destrói". 

Não basta mais empreender, ou seja, o famoso rouba mas faz, ou o construtor 
de impérios que deixa um rastro de destruição atrás de si. No reino da sustentabili
dade, responsabilidade social, comércio justo, consumo consciente, reequilibrar 
as volúpias das métricas do lucro com a longevidade organizacional e a nova com
petitividade passam a ser o desafio das novas lideranças pós-Avatar. 
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