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Entre os dias 7 e 9 de novembro, foi promovido o HSM Expomanagement, um evento para
mais de 3 mil participantes, na cidade de São Paulo. Foram realizadas 21 palestras, proferidas por
renomados profissionais nas áreas de gestão, estratégia, inovação, liderança e outras.
De maneira geral, o enfoque do encontro abordou os desafios da sustentabilidade da gestão sendo que o conceito de sustentabilidade abrangeu aspectos como integração com o meio ambiente,
liderança efetiva, colaboração, inovação e gestão de mudança.
Foram muitos temas interessantes, mas gostaria de compartilhar com vocês o que considerei
essencial nas palestras de Peter Senge e Rosabeth Moss Kanter.
Peter Senge, considerado pelo Financial Times, pelo The Wall Street Journal e pela Business
Week um dos maiores especialistas em Management do mundo, é autor dos sucessos de venda “A
quinta disciplina”, “A dança das mudanças” e “A revolução decisiva”, com mais de um milhão de
cópias vendidas. É também o criador do conceito de learning organization, ou organização que
aprende, muito utilizado em todo o mundo. Nos últimos anos, ele tem concentrado seus esforços
na pesquisa do impacto da sustentabilidade na gestão empresarial.
Em sua palestra, intitulada “A revolução necessária – a gestão da sustentabilidade como
vantagem competitiva”, Senge defende que líderes são aqueles que participam da construção
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da cultura organizacional, bem como de suas “capabilities”, entendidas como a capacidade de
desempenhar determinada função. Segundo sua avaliação, as organizações que perduram possuem
algumas características em comum, como identidade (o senso de quem nós somos transcende o que
fazemos), tolerância (abertura para aquilo que desconhecemos), conservadorismo fiscal (manter o
controle sobre o próprio destino) e sensibilidade ambiental (senso maior de responsabilidade, como
um subproduto natural do modo como atuamos). Para ele, a fim de que se possa entender o bom
desempenho, o gestor precisa ir atrás da alegria, ou seja, daquilo que dá prazer quando realmente
se trabalha. Também tratou dos sistemas colaborativos nas organizações, e afirmou que as pesquisas
mostram que qualquer sistema social colaborativo se espalha por todo o organograma. Portanto,
embora o organograma controle os aspectos financeiros e de desempenho, na verdade, o trabalho
em si é realizado horizontalmente.
Outro ponto abordado foi o ciclo da confiança, abrangido pelas ações de confiar, colaborar,
ouvir e compreender. Em contraposição, há o ciclo da falta de confiança, ou de não ouvir os outros,
compreendido pela falta de confiança, segregação social, incapacidade de ouvir, desentendimentos,
redundância, competição interna, medo, redução dos recursos e aumento dos custos. A tarefa do
bom gestor é tentar criar um ciclo de confiança em sua equipe.
Rosabeth Moss Kanter, uma consagrada professora de Management na Harvard Business
School, criou o programa avançado de Inovação e Liderança. Ela é autora de dezoito livros,
incluindo o aclamado “SuperCorp”, e foi eleita pelo The Times de Londres uma das 50 mulheres
mais poderosas do mundo.
De maneira bastante peculiar, a professora Kanter explorou cinco conceitos que, em sua
avaliação, marcam uma “Superorganização”. O primeiro deles é que “ganhar é melhor do que
perder” — e isso porque ganhar produz melhores comportamentos; equipes vencedoras ficam
juntas, saem juntas, celebram juntas, conversam sobre o que fizeram e no que podem melhorar. Em
segundo lugar, ela explica que “ganhar pode ser um pouco monótono”, pois estar em equipes que
ganham exige preparação, profissionalismo, perseverança e disciplina, que são as características que
distinguem vencedores de perdedores. Em terceiro, “não é o talento individual que conta, mas o
da equipe”. Nesse sentido, é necessário possuir uma rede de suporte dentro da equipe para que os
talentos individuais aflorem. Em quarto, “ganhadores pensam em termos de objetivos pequenos,
mesmo que grandes objetivos estejam mais adiante”. Assim, fica o pensamento de que pequenas
conquistas levam a grandes realizações.
Por fim, ela afirma que “a verdadeira diferença entre vencedores e perdedores está na maneira
como os primeiros lidam com as derrotas” (que são inevitáveis e sempre existem).
Espero que vocês tenham considerado interessantes os pontos levantados pelos autores e que
possamos ampliar o debate sobre essas e outras questões em nossas reflexões estratégicas.
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