
o passado, falávamos para nossos funcionários: "Você é parte do proble
ma ou da solução? Não me traga problema, traga soluções!" E neste 
cenário, o mundo era relativamente mais lento. Aprendíamos a repetir, 

mas agora o segredo é aprender a aprender. E, dentre os vários papéis atuais dos 
líderes é o desenvolvimento do talento para aprender a aprender o mais funda
mental. Veja: 70% dos executivos classificados como "high potential", nos Estados 
Unidos, são considerados incapazes para o futuro. A razão é simples: não resolve
remos o futuro com o que sabemos agora e, sim, com o que vamos aprender ao 
caminharmos. É o talento humano presente na criança e que não pode ser sufoca
do pelas algemas do nosso "próprio adulto". 

O novo papel dos líderes contemporâneos transforma-se na matéria-prima 
mágica do século XXI. O modelo antigo não funciona. O novo modelo não existe. A 
nebulosidade entre uma coisa e outra confunde até os mais dispostos e bem inten
cionados. Talvez não haja o que não pudéssemos reaprender ao estudarmos os 
grandes saltos e movimentos transformadores da história das organizações. Fui 
rever a brilhante obra de Louis Pasteur, que de 1857 a 1877 criou uma das mais 
espetaculares realizações científicas da história. A vacina contra a hidrofobia foi um 
marco na criação de Pasteur, dentre outras descobertas vitais para todo o nosso 
futuro. No extraordinário livro "A emoção e a regra", do sociólogo italiano 
Domenico De Masi, encontramos algumas regras de sucesso na liderança organiza
cional criadora do Instituto Pasteur, de Paris: 

• Desenvolver a atividade através da fórmula de grupo de trabalhos; 
• Conduzir pesquisas de modo interdisciplinar, reunindo a diversidade; 
• Desejo constante de inovação; 
• Atenção dada à difusão interna, e no exterior, do conhecimento adquirido; 
• Superar a distinção entre ciência pura e ciência aplicada. Na empresa, isso signifi

caria a relação entre os valores virtuosos e o lucro sustentável; 
• Atenção dada à estética, nas grandes e nas pequenas coisas; 
• Grande empenho na atividade de formação das pessoas; 
• Foco total na qualidade do produto e na sua produção em larga escala, 

perseguindo melhoras qualitativas em eficácia e eficiência. 

"Não me venha com problemas, e sim com soluções!" é uma frase que já era. 
Que deve ser deletada do novo vocabulário. Líderes contemporâneos criam gru
pos que aprendem a aprender juntos. Não se escondem atrás de suas mesas atuan
do como despachantes burocratas ou como "cobradores" do que os outros deve
riam fazer para ele. lideres modernos não são pilotos de escrivaninhas ou digita
dores inveterados dos correios eletrônicos. 

Talvez não haja nada de novo que já não tenha sido feito ou ensinado. Toda a 
questão é onde colocamos a fonte de nossas atenções. Esse é o diferencial dos 
líderes sustentáveis versus os dispensáveis. 

Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 148, p. 24, out. 2010.




