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“Tenham cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos se tornam as suas 
palavras; 
 
Tenham cuidado com suas palavras, porque suas palavras se transformam em suas ações; 
 
Cuidado com suas ações, porque suas ações se transformam em seus hábitos; 
 
Cuidado com os seus hábitos, porque os seus hábitos se transformam no seu caráter; 
 
Cuidado com o seu caráter, porque o seu caráter se transforma no seu destino” 
 
(autor anônimo).  
 
 
San Diego (EUA) - Esse ditado foi o tom do início da palestra da presidente-fundadora da 
Fundação Peter F. Drucker, Frances Hesselbein, na International Conference & Exposition (ASTD), 
evento mundial de treinamento que ocorre anualmente, em San Diego.  
 
Quem esperava uma palestra dura, a partir do currículo de Frances Hesselbein, que chegou a 
receber a mais importante menção horosa dada a um civil e foi bandeirante voluntária, com uma 
série de atuações no exército americano, foi surpreendido com o tom filosófico de sua fala.  
 
É preciso lembrar que Frances passou um terço do seu tempo com líderes corporativos e com 
organizações sem fim lucrativo, além do mundo acadêmico e, nesse ponto, dedicou algum tempo 
ao exército americano. Nos últimos oitos anos trabalhou com o chefe da Casa Militar.  
 
A presidente-fundadora da Fundação Peter F. Drucker chamou todos de ‘revolucionários’ na área 
de treinamento. Disse que estamos vivendo uma época de líderes. E que a qualidade da liderança 
é apenas um reflexo da qualidade do carater do líder. A arte de liderança é definida na própria 
vida, assegurou, quando se incorporam valores e princípios do comportamento no cotidiano.  
 
A primeira responsabilidade de um líder, segundo Frances, é definir realidade e a última dizer 
obrigado. Entre uma ponta e outra, o líder é apenas um bom servidor.  
 
Ela citou alguns estudos e disse que algumas conclusões levam para o seguinte perfil do líder: 
comprometimento com a missão; visão de comunicação e integridade pessoal.  
 
Lembrou, ainda, a mensagem de Peter Drucker, que diz que a liderança não é privilégio, nem 
dinheiro. É antes de tudo responsabilidade. Pediu, entretanto, que cada um encontrasse a sua 
própria crença sobre o que é liderança.  
 
Frances disse que tem sua própria definição. Para ela, liderança é uma questão de como ser e não 
como fazer.  
 
Ela contou que foi a única mulher a falar na conferência em Washington, a convite do Instituto 
Einsenhower, para almirantes, líderes civis, do campo nacional de segurança do país. “Dez anos 
atrás eu não acho que alguém como eu seria convidada pelo Departamento de Defesa dos EUA 
para falar com mais de 200 generais e almirantes, porque alguém como eu parece sempre uma 
bandeirante”. Disse isso, para mostrar que as lideranças estão mudando sua forma de pensar. “E 
pessoas como eu e você estamos entrando por essas portas”.  
 



Época de ansiedade 
 
Estamos num momento incrível na história da vida dos líderes, segundo Frances, porque é uma 
época de grande ansiedade. “Os líderes sabem que as respostas antigas já não servem para as 
novas questões atuais”, afirmou.  
 
O tom de Frances, entretanto, algumas vezes lembrava o de um comando maior. “O futuro 
conclama o nosso país e os líderes éticos em todos os setores e em todos níveis da companhia; 
nem um, nem dois líderes, mas muitos deles delegando poderes.” “Líderes esses com um 
compasso moral, delegando o tempo todo.”  
 
Hoje para os líderes em todos os setores, o grande desafio é conduzir essa mudança, com 
inovação e disciplina diária, recomendou.  
 
Frances contou que foi buscar uma definição, com Peter Drucker, para a palavra inovação e 
chegou à seguinte conclusão: mudança que cria uma nova dimensão de performance de 
desempenho. E essa tem sido a mensagem dela nos últimos 12 anos. Ela diz que o trabalho de 
todo líder não é dar energia, mas sim liberar energia.  
 
E quando atuou no governo, criou um sistema de gerenciamento circular que " libera a energia do 
povo, do espírito humano, uma abordagem de equipe no governo. “Há mais de 30 anos, eu não 
sabia que a nossa sociedade estava entrando num período fortíssimo de mudança", justificou.  
 
A liderança, segundo a presidente-fundadora da Fundação Peter F. Drucker, é uma questão de ser 
e não de fazer. Ela diz que trabalhou para 788 mil homens e mulheres e menos de 1% de pessoas 
eram empregadas. E que triplicou a representação étnica da organização em todos os níveis. 
“Vocês sabem bem que ninguém faz isso sentado atrás de uma mesa dizendo como um deus: que 
haja diversidade”.  
 
Frances falou da agenda carregada de compromissos para traduzir a facilidade com que transita 
quando o tema é liderança aliada à diversidade. Esta semana estará com executivos da Toyota, 
em seguida com membros da Fundação Shapiro e, antes disso, ASTD. “Isso é diversidade”, 
afirmou.  
 
Realismo  
 
Frances disse que certamente Peter Drucker iria dizer, se estivesse na ASTD, que não são os 
negócios, não é governo, não é o mundo governamental, tampouco o empresarial, mas sim o 
setor social que vai salvar a sociedade. Segundo ela, Drucker não é pessimista, mas 
extremamente realista em relação aos próximos dez anos. Ela disse que antes de 11 de setembro, 
Drucker supreendeu as pessoas ao prever grandes confusões políticas para os próximos dez anos 
em muitas partes do mundo.  
 
E esses dez meses, segundo ela, têm sido uma lição de liderança definida em mil maneiras e 
colocou à disposição dos participantes da ASTD o manual de liderança do Exército Americano para 
consulta.  
 
Em 2010, segundo ela, a liderança terá sofrido muitas mudanças, mas os líderes (inclusive os 
executivos de treinamento) vão ajudar a mudar a cultura do mundo, no sentido de construir uma 
comunidade em favor da diversidade. 
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