
omprometimento, vontade, atitude, otimismo, resiliência, criatividade, 

ousadia, cooperação, velocidade, foco, sustentabilidade e, por aí, estão 

algumas das virtudes necessárias para uma carreira de sucesso. A grande 

questão é descobrirmos onde que esses ingredientes essenciais humanos são for-

mados e desenvolvidos? Não se trata de adquirir habilidades ou conhecimentos. A 

alavanca é o "a" da atitude, que precisa ser calcada num ponto firme de apoio, 

chamado "valores", que podem ser bem definidos como a compreensão e a cons-

ciência do universo que nos cerca. E a síntese da liderança. Mas como nascem os 

líderes? No berço, conservando os grandes ativos do início de vida: a capacidade de 

estar sempre apaixonado pelos novos aprendizados e o talento de permanecer 

eternamente jovem. Desta forma, o segredo do sucesso de qualquer organização 

está na sua competência de reinvenção. 

Um estudioso e amigo, já dizia: "Uma boa cooperativa é uma horda de egoístas 

bem intencionados". Assim, entendemos que uma corporação sustentável é aquela 

que estará sempre na busca da superação do seu melhor. Duas regras de ouro são 

sagradas nesse projeto humano de organizações virtuosas: a liderança eficaz pelo 

exemplo em si e a arte de descobrir novas fórmulas de agir na sociedade. 

A liderança que cito significa o comprometimento de todos. Quando desejamos 

idéias inovadoras da base, o topo da pirâmide também precisa participar, oferecen-

do contribuições novas dentro da sua própria esfera de responsabilidades. Em outra 

organização, vi o diretor geral inovar, definindo para si mesmo tempo máximo para 

reuniões e respostas de e-mails. Isso porque, uma pesquisa na empresa revelou que 

reuniões, e-mails e apresentações já consumiam 75% do tempo dos executivos, oca-

sionando graves reflexos no core do negócio. O que fazer para isso? Ter idéias, ino-

var, mas que isso comece desde cima. E uma cultura assim, deve ser bem estrutura-

da e definida desde os primeiros anos de escola. Precisamos construir valores de 

empreendedorismo e de firmeza de caráter, na base infantil e juvenil. Os novos edu-

cadores e gestores da educação no país precisam vender para os acionistas e presi-

dentes das empresas públicas e privadas, a imediata integração escola-empresa, 

amor ao trabalho dignificante e paixão pelo permanente e mutante aprender. 

O "luxo for ali" social será a grande virada integradora do moderno capital cons-

ciente, com a educação e o seu comprometimento com os seres humanos, desde o 

berço até a maior idade. Seja para fins de formação de quadros, seja como uma 

inteligente estratégia de marketing construtora de imagem e de criação de novos 

consumidores, ou melhor, como uma inevitável consciência humanista do sentido 

de ser de qualquer empreendimento socioeconômico - sustentável. Em poucas 

palavras, vamos identificar e preparar pessoas desde suas essências. Aos 25 anos, 

pode ser tarde demais para o que desejamos ter nos ambientes corporativos, que 

hoje são aceleradamente competitivos e que na contra mão, precisam ser "estupida-

mente" cooperativos! 
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