
Depois do "homem máquina",
surge um novo tipo de líder: aquele
que prima pela qualidade de vida

O filósofo Henry Thoreau afirmava
que não há problema algum em se
erguer um castelo em pleno ar — des-
de que se construam, também, cami-
nhos que levem a ele. Assim é com a
liderança. Líder é aquele que, dis-
tinguindo possibilidades que ainda não
tomaram forma, sabe elaborar as es-
tratégias apropriadas para converter
sua visão em algo concreto. Liderar,
em outras palavras, é tornar as mu-
danças possíveis.

Fritjof Capra, em seu livro Sabe-
doria Incomum, afirma que o mundo
está passando por uma profunda me-
tamorfose — cujo fundamento é uma
gradual substituição de valores. As coi-
sas tangíveis, ligadas à existência da
matéria, vão-se tornando cada vez me-
nos importantes. Por outro lado, cres-
ce a preocupação com aspectos de
maior sutileza, como a dimensão es-
piritual do homem, a essência da lide-
rança etc.

Essa tendência transformou, in-
clusive, a maneira como se mede o
valor de uma empresa. A avaliação já
não é feita apenas em termos de
patrimônio físico, seja ele constituído
de dinheiro, prédios, máquinas ou ter-
renos. Em vez disso, atribui-se cada
vez mais importância ao capital hu-
mano de uma organização - como, por
exemplo, a capacidade intelectual dos
funcionários.

A valorização do tempo, a neces-
sidade de soluções cada vez mais ime-
diatas, exige mentes capazes de que-
brar regras e trazer inovações. Já não
se pode esperar por um planejamen-
to a longo prazo: pesquisa, desenvol-

vimento, fabricação e consumo - tudo
ocorre ao mesmo tempo. De quebra,
a empresa moderna passa a assumir
as características de um fenômeno in-
telectual. Essa mudança de conceito
torna cada vez mais importante a lin-
guagem simbólica e lúdica no trato
com os funcionários e colegas. É uma
forma de aumentar a motivação, for-
talecer o comprometimento e estimu-
lar os talentos de cada um. Junto des-
sa concepção, surge o desafio de equi-
librar a liberdade com a ordem, a
criatividade com a eficácia e a intuição
com a sabedoria acumulada. Resolver
essa equação, nos dias de hoje, está
no centro da busca pela excelência.

Homem máquina - Durante mui-
to tempo, o aspecto humano andou
esquecido e até reprimido no mundo
dos negócios. Já passamos pela era
do "homem máquina", fruto de um
paradigma cartesiano e newtoniano
que vigorou na esfera do trabalho.
Esse modelo encarava as pessoas
como conjuntos de peças e engrena-
gens e desconsiderava a capacidade
humana de sentir e ter idéias. Mais
tarde, teve início a era do "homem
organizacional" - cujo modelo é o exe-
cutivo sem tempo para si mesmo, que
é sufocado pelas urgências da profis-
são e perde o controle sobre sua pró-
pria vida: leva serviço e problemas
para casa, esquece o aniversário da
esposa e dos filhos e, quando se apo-
senta, logo adoece e morre.

Hoje, no entanto, o paradigma
mudou. Um novo perfil tomou forma.
O modelo do profissional contemporâ-
neo está bem distante dos mecanis-

essência da liderança está no com-
promisso de concretizar sonhos.



mos do "homem máquina" e da ari-
dez impessoal do "homem organiza-
cional". Ele deve se adaptar não ape-
nas às necessidades das organizações,
mas a uma vida mais inteira, produti-
va e feliz. Consciência crítica, sólida
noção de valores, visão da parte e do
todo e aptidão para equilibrá-las - es-
tas são algumas das qualidades cen-
trais do novo profissional. Além dis-
so, ele deve ter versatilidade com com-
promissos e resultados, disposição para
influenciar o ambiente e ousadia para
desafiar normas rígidas. Ou seja: deve
ser, antes de mais nada, um agente
de mudanças.

Incompatível com ambientes au-
tocráticos, o novo profissional pode ser
mal compreendido, marginalizado ou
até considerado um anarquista. Mas
ele conhece seu valor próprio, assim
como o de seus colegas e o das insti-
tuições a que pertence. Sabe adaptar-
se aos sistemas e transformá-los em
benefício para o grupo. Não é difícil
encontrá-lo. Ele está nos pisos das in-
dústrias, nas mesas dos escritórios,
na prestação de serviços, no comér-
cio, nas escolas e nos teatros. Sua
presença, cada vez mais freqüente, é
a prova de que o momento atual está
maduro para um resgate do homem
em sua essência.

Há algum tempo, li um livro que
pode trazer profunda inspiração para
diretores corporativos: Fora de Cena,
o Teatro por trás do Palco, do brasilei-
ro Paulo Roberto de Oliveira. Nele, o
autor narra suas experiências como ad-
ministrador de teatro, trazendo exem-
plos de pessoas que pegam a vida em
suas mãos e a transformam. Em um
parágrafo revelador, ele define sua pró-
pria profissão: "O Administrador de
Teatro dirige um estabelecimento cujo
objetivo é fazer as pessoas sonharem,
fantasiarem, viverem um mundo ir-
real. Essa tarefa é semelhante a diri-
gir um hospício — com a diferença que,
no caso do teatro, esses 'loucos' podem
mudar o país, as cabeças, o mundo. Ato-
res são pedaços de Deus disfarçados
em demônios (...). Administre isso.
Fale com Deus e com o demônio ao
mesmo tempo. Consiga o respeito dos
atores. Deixe que eles façam de você
um coadjuvante em suas vidas - as-
sim, você se tornará um verdadeiro
Administrador de Teatro, profissão

que não existe em nenhum quadro
hierárquico. Será apenas o sujeito
que coloca ordem em uma casa cheia
de gênios".

Quando li essas palavras, pensei:
aí está a essência viva da liderança.
Pois o líder genuíno é aquele que dá
espaço para que o gênio dos outros flo-
resça. E isso só pode ser alcançado atra-
vés do equilíbrio entre criatividade e
compaixão, alegria e ética, tangível e
intangível. Explorando a riqueza hu-
mana e o potencial criativo que exis-
te em cada um de nós, podemos fazer
com que nossa vida profissional seja
muito mais produtiva e eficaz. Temos
em nossas mãos o dom de provocar
mudanças. Transformar é agir - e
nossas ações podem se voltar para a
melhoria da qualidade de vida. Vale
lembrar certa frase de Mário de
Andrade: "Quem tem mais medo da
mudança do que da desgraça não tem
outro remédio além de se conformar
com a segunda opção".
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