
Liderar exige rezar o Santo “Meme” de cada dia, todo dia.  
José Luiz Tejon Megido  
 
O meme é o equivalente mental ao “gene”. Significa impactos que educam ou deseducam a 
sua máquina cerebral, dependendo do seu ponto de vista sobre tudo na vida. Por exemplo, 
ficar preocupado com a migalha que cai no chão da cozinha e não prestar atenção no forno 
que esquece ligado a noite toda, é um exemplo de foco ou de falha de meme. Por isso, se você 
tiver alguém em casa, potencial terrorista da unidade familiar, não hesite: compre EPI’s, 
cartazes sinalizadores e instale uma Cipa imediatamente no seu lar. Questão de obrigar via 
memes, a prestar atenção naquilo que não presta. 
 
A propaganda é uma genial arma criadora de memes na sociedade. Coca Cola é felicidade; 
Harley Davidson é liberdade; Natura é sustentabilidade; Vitoria Secret é sexysociedade; meu 
violão Ovation é countryrock identification; Heineken é: mulheres inteligentes e homens 
panacas; e Caixa Econômica Federal é o novo agrobonito da Paula Fernandes e do Almir…e 
assim por diante e adiante, a arte do marketing é a de construir memes. 
 
Na liderança a luta é estabelecida dentre os 11% extraordinariamente engajados no trabalho, 
na coisa a ser feita, versus os outros 11% totalmente desengajados no trabalho ou em 
qualquer coisa a ser feita. Basta ter algo para ser realizado, que sempre veremos os 11% de 
cada lado. O drama do líder está exatamente em o que e como fazer com os demais 78% da 
turma do meio. A galera da arquibancada, que nem está nas cadeiras especiais e nem na geral 
baixa do lado das bandeirinhas do escanteio. Por isso dá-lhe memes, todo dia e de cada dia. 
 
Nas palestras o que fazemos é reforçar memes. Os dos valores, dos sentidos. Por que ser 
íntegro, por que ser leal, por que colocar clientes em primeiro lugar, por que trabalhar com 
amor, por que sucesso ocorre como decorrência de felicidade? Mas aí vem a grande dificuldade 
do novo líder: não basta falar, precisa ser o exemplo em si. E aí a coisa engrossa, pois o novo 
líder precisa falar consigo mesmo e alterar os seus memes. Isso implica em estabelecer lutas 
com os genes egocêntricos e voltados exclusivamente para reprodução dos seus prazeres. 
Perguntei a um grupo de líderes: “qual é o maior sentido de vida para vocês?” E responderam: 
“nossos filhos”. Eu disse, entendo na pessoa de vocês, mas como líderes, deveria ser a obra, e 
sobre os colaboradores, para vocês deveriam ser exatamente os filhos dos membros da sua 
equipe. Haja revolução de memes… Mas se não rezar todo dia o de cada dia, não alteramos os 
78% que vão fazer sempre toda a diferença. 
 
Fonte: Exame. [Portal]. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/rede-de-
blogs/cabeca-de-lider/>. Acesso em: 5 set. 2013. 
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