
unca medimos tanta coisa no mundo como hoje: partes por bilhão de 
poluentes, nanosensores na ponte Golden Gate, rastreabilidade. No 
mundo corporativo, temos poderosos suportes de database marketing, 

modelos de recrutamento, gestão do giro das mercadorias, percepção registrada 
na íris de nossos olhos do impacto das embalagens. Na comunicação, a interativi
dade dominou, e o Google consegue mostrar para o mundo o que acontece na 
tribo dos índios Suruí, em Rondônia, do ponto de vista da preservação das flo
restas. Os exemplos são na base de milhões. Entramos num planeta sob sensores. 

Ao medir o que não medíamos, ao saber o que não sabíamos, alteramos o que 
era antes conhecido. Isso passa a exigir do novo profissional um ângulo imperativo 
nos seus acordes humanos chamado de sensibilidade. Sem a sensibilidade para 
deixar-se impactar pelos novos registros da informação, este profissional da ge
ração Y não conseguirá ficar "responsivo". O que isso quer dizer? Significa dar 
respostas em altíssima velocidade. E, sem isso, não estará preparado para a gerên
cia e a liderança em 2020. 

O nome da gestão no futuro é totalmente baseada em "intuição". E o treina
mento da intuição começa com os sensores, sensibilização, responsividade e 
(shazam!) uma antevisão já do futuro a ser criado. Se você é considerado "high 

potential" na sua empresa, parabéns. Mas sem zonas de conforto, 70% dos "hp's" 
não servirão ao futuro. Por quê? A resposta é simples, o futuro não é criado com o 
que sabemos hoje, mas com o que iremos aprender no futuro. 

Assim, a pergunta vital é: Como está a sua criança interior? Você se diverte con
sigo mesmo, brinca, imagina, adora o jogo e não o fim do jogo? Você tem paixões 
pelo processo? Você adora aprender brincadeiras novas? Você ama seu grupo de 
colegas, com os quais vai brincar (trabalhar) todos os dias? E, você é criativo? Aquela 
pessoa que reúne um jeito diferente de servir um cafezinho com o mesmo açúcar e 
leite, mas que o resultado sempre se mostra diferente? 

Esses são os desafios e as coisas sensacionais da nova era da gestão e da lideran
ça no mundo dos tempos, em que os sensores e a sensibilização dominam tudo. 
Sensibilize-se e responda. Liberte a sua intuição, porque sem ela, não há um futuro. 
Onde ela mora? Aí dentro de você. Na sua bela criança interior. Apaixone-se pelo 
jogo do trabalho, como as crianças se apaixonam pelas brincadeiras da infância. 

Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 13, n. 145, p. 26, jul. 2010.




