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“A vida do homem é tão breve e fugidia
quanto um piscar de um olho...”
(Shaka de Virgem).
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Prefácio
O que estes Cavaleiros têm a ver
com Liderança e Administração?

Desde minha infância sempre acompanhei diversos desenhos e séries
de super-heróis, na época sem nem saber distinguir quando um desenho era japonês ou americano. E a série Os Cavaleiros do Zodíaco foi a
primeira do tipo japonês (animê), que me lembro de ter acompanhado.
Só que eu não imaginava que iria ficar cada vez mais fascinado por tudo
aquilo.
Quando comecei a assistir, eu não entendia ao certo o que eram signos, constelações nem nada do tipo. Sabia apenas que era um desenho
incrível! Todo dia fazia questão de assistir e comentar com os amigos na
escola.
Fui crescendo e meu entusiasmo por este animê aumentava a cada ano.
Quando finalmente conheci o mangá que deu origem à obra que eu acompanhava desde a infância pela TV, pude me aprofundar nas suas lições implícitas e comecei a enxergar todo este universo de outra maneira.
Cavaleiros, para mim não era mais só um desenho de infância, mas
era algo que me cativou desde sempre e que até hoje tem muito a me
ensinar.

Leitores de todas as idades e profissões
poderão se inspirar nos valores
presentes nesta série, não somente
para se tornarem líderes melhores,
como também, acima de tudo,
seres humanos melhores.
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Foi com esse sentimento, que mistura a nostalgia de acompanhar há 20
anos uma obra com a satisfação de ver que aquelas histórias poderiam ter
muito mais a transmitir do que lutas entre personagens de olhos enormes e
armaduras metalizadas, que tive a ideia de utilizar esse tema na conclusão
do meu curso de Administração.
Eu poderia bem ter estudado o marketing de produtos da série, o mercado consumidor de tais produtos ou algo do tipo com foco em algum
campo de estudo financeiro ou voltado para produtos, porém pensei em
ir além, busquei estudar de qual maneira cada protagonista deste animê
influencia os demais. Busquei saber o que os faz serem líderes, e como eles
de fato atuam ao tomar a frente em momentos de tomadas de decisões.
Cavaleiros foi uma série que, por toda uma geração, liderou os assuntos
entre crianças e jovens. Foi a série que fez renascer por um momento a extinta Rede Manchete. E, sem dúvida, foi a série que me acompanhou desde
a infância até a idade adulta. Por isto, além de usar um tema tão significativo para a minha trajetória pessoal em um trabalho de conclusão de curso
universitário, está sendo ainda mais importante a experiência de adaptar
este trabalho para publicação em forma de livro, podendo assim atingir
uma quantidade muito maior de apreciadores dos Cavaleiros do Zodíaco.
Hoje, certamente milhares de apreciadores veteranos destas fantásticas
aventuras estão estudando Administração, ou já estão formados nessa área.
E tenho certeza de que, além dos estudantes, professores e profissionais de
Administração e atividades afins, muitos outros leitores de todas as idades
e profissões poderão se inspirar nos valores presentes nesta série. Valores
que podem ser decisivos em nossa vida, não somente para nos tornarmos
líderes melhores, como também, acima de tudo, seres humanos melhores.
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