
ALTA GERÊNCIA

T
odos concordam
que o desempenho
do presidente de
uma empresa, assim
como o da equipe
de alta gerência,

tem influência direta sobre a lu-
cratividade de longo prazo. Mas
o que, exatamente, essas grandes
lideranças fazem? Como elas criam
vantagem competitiva sustentável na
organização?

As respostas a essas perguntas
não são tão óbvias, porém uma
análise mais acurada as torna mais
claras. As organizações mais bem-
sucedidas ao longo do tempo são
aquelas em que as pessoas agem de
forma decisiva e coerente, inovando
e desenvolvendo relações de alta
qualidade. A tarefa da liderança é
estimular esse tipo de iniciativa, de
maneira confiável e contínua.

Os executivos que conseguem
isso são como mágicos. Consciente-
mente ou não, eles aprenderam a
empregar uma ferramenta concei-
tuai que permite inspirar e liderar
uma organização em direção à
vantagem competitiva duradoura.
Essa ferramenta atende pelo nome
de "propósito moral".

Um propósito moral é um valor
que, quando articulado, fala direta-
mente ao senso, inato em algumas
pessoas, do que é certo e do que
vale a pena.

Um primeiro tipo de propósito
é o altruísmo. Por exemplo, por
tudo o que se sabe, Sam Walton

era um homem de negócios durão,
mas na empresa que ele fundou, o
Wal-Mart, ganhar dinheiro vinha em
segundo lugar, abaixo de um propó-
sito moral: oferecer aos clientes um
bom negócio. Ele fez com que seus
"associados" (como ele chamava os
funcionários) sentissem que seu tra-
balho valia a pena, ao estimular os
bons sentimentos naturais deles em
relação aos demais seres humanos.
Isso os levava -e leva até hoje- a tra-
tar os clientes de maneira amigável
e prestativa, o que, combinado com
os baixos preços praticados, cria o
tipo de lealdade por parte dos con-
sumidores que tem sido a vantagem
competitiva central da empresa.

É claro que quem vê de fora
pode não enxergar altruísmo em
Sam Walton, e sim interesse próprio.
Talvez haja boas razões para isso, o
que não muda o fato de que um
ideal de serviço impulsionou Sam
Walton e seus funcionários durante
toda sua vida e tornou possível o
sucesso do Wal-Mart.

Um segundo tipo de propósito
moral, de matiz bem diferente,
é o heroísmo, que permitiu que
Siegmund Warburg transformasse
a firma de serviços financeiros S.G.
Warburg em um dos dois principais
bancos de Londres, Inglaterra, de-
pois da Segunda Guerra Mundial.
Tratava-se de uma empresa altamen-
te disciplinada, inovadora e fora do
comum. Foi responsável, por exem-
plo, pelo primeiro lançamento de
eurobonds e por uma série de takeovers

hostis que ofenderam banqueiros
europeus mais tradicionais.

Warburg chamava sua aborda-
gem de haute banque. Ele buscava
criar uma aristocracia de financistas
de elite que levariam, em suas pa-
lavras, "as diversas potencialidades
do ser humano ao nível mais alto
possível". A força para vencer e
conquistar deu a ele e a sua firma
capacidades que seus competidores
não conseguiam nem imaginar.

O investidor Warren Buffett,
que também tende a desprezar os
modismos do mercado de ações,
possui uma forma própria de pro-
pósito moral: a excelência. Ele não
procura nem o altruísmo nem o
heroísmo. Nos textos que escreveu,
ele mesmo define seu propósito
como o de um artista em procura
da excelência.

Um quarto tipo de propósito
moral, a descoberta, impulsionou
muitos empreendedores, levando-
os a novos territórios da inovação.
Na década de 1930, esse propósito
levou Thomas J. Watson, o fundador
da IBM, a explorar o potencial, en-
tão distante, do processamento de
dados. De acordo com seus princí-
pios, Watson correu grandes riscos e
investiu insistentemente em pesqui-
sa. Ao fazê-lo, criou uma tradição de
inovação que contribuiu para que a
empresa estivesse sempre próxima
do que havia de mais avançado em
desenvolvimento tecnológico.

Por trás de qualquer empresa
de sucesso, é possível encontrar

A força do
propósito moral
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líderes com um propósito moral
bem formado (veja quadro na página
seguinte). Você pode não gostar dos
princípios morais deles, ou talvez
não concordar com eles, mas não
pode negar o impacto: cada pro-
pósito moral, a sua maneira, leva
as pessoas que trabalham naquela
organização a reescrever as regras
de seu setor de atividade e gerar
resultados inéditos.

O propósito moral que tenha
impacto sobre a sensibilidade de
clientes, funcionários e outras partes
interessadas tem muitas funções.
Contribui para o moral, estabele-
cendo um senso de comunidade e
de propósito comum baseado em
respeito mútuo: os funcionários
sabem que têm mais do que ape-
nas o salário. Estimula a inovação
ao sensibilizar as pessoas para as
condições de mercado e as opor-
tunidades. Por exemplo: a busca
de poder e as descobertas fizeram
com que Henry Ford e Tom Watson
identificassem, respectivamente, o
potencial dos carros baratos e o do
processamento de dados.

Ao proporcionar certo grau de
segurança emocional, um propósito
moral de bases sólidas também aju-
da a enfrentar a aversão ao risco na-
tural nas grandes empresas, que de
outra forma pode acabar contendo
a inovação. Inspira as pessoas a pro-
curar soluções para os problemas,
a não desistir.

Em resumo, o propósito moral
de uma organização oferece um

O consultor Nikos Mourkogiannis aborda quatro propósitos

morais que são ideais de liderança e falam aos instintos

mais profundos das pessoas. Qualquer um deles pode levar,

garante ele, qualquer empresa ao sucesso de longo prazo



Oito empresas com firme propósito moral

Ford

IBM

S.G. Warburg

Wal-Mart

Berkshire
Hathaway

Merck

Disney

Sony

* Cifras ajustadas pela inflação. Fontes: análises de informes das empresas realizadas por especialistas diversos.

tema unificador que permite que
seu pessoal entenda e proporcione
o complexo ajuste entre ações, ativos
e posicionamento estratégico.

O TESTE DO TEMPO
Alguns podem perguntar por

que o propósito moral é tão impor-
tante. Algo assim aparentemente
tão esotérico pode realmente ser
essencial para o funcionamento
adequado de uma empresa? Afinal,
há muitos negócios altamente lucra-
tivos em que o propósito largamen-
te predominante é apenas ganhar
o máximo possível de dinheiro -ou
talvez serem reconhecidos como
estrelas.

Há ainda um número maior de
empresas para as quais o propósito
moral não é mais do que um ador-
no, inflando o moral da equipe
quando necessário, mas periférico
para a dinâmica de maximização de
lucros. Sendo assim, por que não
atribuir todo o sucesso de uma em-

presa a características do presidente
ou da alta gerência?

Há três razões para isso. Primeiro,
o propósito moral é onde os ganhos
realmente significativos estão. A
maioria das histórias sobre criação
de riqueza e sucesso fica mais fácil
de entender quando se reconhece
o papel desempenhado pelo pro-
pósito moral. Segundo, o propósito
moral revela as dinâmicas humanas
por trás das organizações -questões
fundamentais envolvendo motiva-
ção e comportamento. Terceiro, o
propósito moral é tudo sobre o que
presidentes bem-sucedidos querem
falar, embora eles não coloquem a
questão nesses termos.

Quando não há um propósito
moral claramente articulado, a com-
panhia adota um propósito moral
"de fato": o utilitarismo. Torna-se
o tipo de empresa que professa:
"Estamos aqui apenas para ganhar
dinheiro". Isso pode ser bom no
curto prazo, mas empresas sem

um propósito moral claro não têm
vida longa. Elas não conseguem
sobreviver às mudanças que terão
de enfrentar em seus mercados.
Mesmo assim, é preferível uma
empresa assim àquelas que fingem
seguir um propósito moral, como
excelência ou altruísmo, mas que
apenas praticam o utilitarismo.

Esse abismo entre o propósito
real e aquele proferido alimenta o
cinismo entre os funcionários. Com-
panhias que professam propósitos
morais sem praticá-los tornam-se
vítimas de crises e ficam paralisa-
das, pois seus funcionários têm de
lidar com orientações incoerentes
ou mesmo contraditórias na hora
de tomar decisões e estabelecer
prioridades.

O propósito moral ganha força
especialmente quando leva os líde-
res a dar passos radicais que outros
não ousariam -e assim mudam a
base da competição em seu setor de
atividade. É por isso que o propósito
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moral é um elemento crucial das
inovações estratégicas.

Um propósito moral efetivo é in-
trínseco à identidade da organização,
não um meio para qualquer outro
fim. Não se trata de uma ferramenta
de relações públicas ou de recursos
humanos. Se a alta gerência encara
esse conceito apenas como meio para
obter lucro, ele não funcionará de
forma efetiva para chegar ao lucro.
Ele deve ser perseguido por si só. Da
mesma forma, o propósito moral não
deve ser confundido com responsa-
bilidade social da empresa.

A eficácia de um propósito moral
depende também de sua ligação com
a noção de humanidade comparti-
lhada por todos, na medida em que
se apoia em idéias filosóficas que
venceram o teste do tempo. Discordo
de Jim Collins e Jerry Forras quando
escrevem no livro Feitas para Durar que
o conteúdo das idéias que animam a
organização pesa pouco se compara-
do a quanto essas idéias são incutidas
nos funcionários pela direção.

Nem todas as idéias nascem
iguais. É verdade que uma insti-
tuição relativamente isolada pode
levar seus membros a acreditar em
qualquer coisa. Mas, quando se
lembra que o tempo médio de um
funcionário em uma empresa é de
4,5 anos, isso não pode tornar-se
uma prática-padrão.

Ao mesmo tempo, o encaixe
entre propósito moral e estratégia
não acontece automaticamente. Os
líderes da empresa devem gerenciar
o propósito moral e a estratégia a
fim de que eles se alinhem e de que
a natureza do propósito moral ajude
o negócio a avançar.

DETALHAMENTO DOS
PROPÓSITOS

Descoberta, excelência, altruís-
mo e heroísmo representam quatro
conjuntos de idéias, cada um deles
com suas próprias raízes filosóficas
e integridade cultural de longo
prazo (veja quadro abaixo). Não são
os únicos propósitos morais que
influenciam nossa cultura.

Contudo, como mostram os casos
de sucesso de Thomas Watson, War-
ren Buffett, Sam Walton, Siegmund
Warburg e de outros tantos líderes,
esses quatro são os mais relevantes
para a competitividade nos negócios
atuais. Por isso mesmo, uma estratégia
corporativa eficaz começa pela iden-
tificação de quais desses propósitos
morais estão mais próximos da estra-
tégia de sua companhia e merecem
mais atenção da alta gerência.

Descoberta (o desafio da
aventura)

A capacidade de descobrir colo-
cou a América no mapa, o homem

na Lua e as ponto.com no mundo
dos negócios. Envolve a paixão pelo
novo e pela inovação e estimula
muitos empreendimentos tecno-
lógicos.

Na Sony, a "alegria da inovação
tecnológica" foi explicitamente es-
tabelecida por seu fundador como
razão da existência da empresa.
Esse tipo de propósito moral tem
raízes no existencialismo de S0ren
Kierkegaard, filósofo dinamarquês
do século 19. Segundo ele, quando
vivemos de maneira autêntica, somos
livres para buscar continuamente o
novo e o que vale a pena, sem estar
presos pelas convenções.

No entanto -e por isso a desco-
berta é um propósito moral e não
apenas o prosseguimento da ado-
lescência—, isso não significa mudar
constantemente de rota. Exatamente
porque escolhemos nosso caminho
livremente, estamos comprometi-
dos com o que fazemos. Em última
análise, cada um tem de fazer suas
próprias escolhas, nem que seja para
decidir que regras aceitar.

O foco na liberdade completa
de escolha e, conseqüentemente,
no comprometimento com as con-
seqüências aparece repetidas vezes
entre os filósofos existencialistas.
Significa a tentativa constante de
perceber cada situação como nova,
inventando a própria resposta,

Exemplos de propósito moral

Descoberta

Excelência

Altruísmo

Heroísmo

Fonte: Panthea.
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sem estar preso às convenções do
passado.

Tom Watson, da IBM, concorda-
ria com isso: seu slogan era "Think"
(Pense)e ele o espalhou por toda a
companhia. Ele reconhecia que teria
de viver com as conseqüências de
suas decisões, o que levou a IBM à
beira da falência mais de uma vez.

Não é fácil viver com base no
princípio da busca da descoberta,
pois os seres humanos tendem a se
identificar com grupos ou corpo-
rações a que pertencem e a aceitar
que regras externas governem seu
comportamento e seu modo de
pensar. Quando operamos a partir
do propósito moral da descoberta,
aceitamos o estado doloroso e até
insuportável da livre escolha.

Excelência (a realização
da virtude)

A busca da excelência foi respon-
sável pela construção das grandes
catedrais da Europa e dos negócios
mais bem-sucedidos de hoje nos
campos profissional e criativo. Os
padrões de excelência, tais como
os do artista, são definidos pelo
objeto em si, mais do que pelos
consumidores.

Os artesãos medievais gastavam
tempo tanto esculpindo anjos

invisíveis aos visitantes como nos
ornamentos mais proeminentes da
catedral, porque Deus veria todos
os entalhes. As empresas que per-
seguem a excelência prefeririam
recusar clientes a comprometer a
qualidade. Não que a busca da ex-
celência e a maximização dos lucros
precisem estar em conflito. No mun-
do moderno, Warren Buffett é um
dos melhores exemplos de alguém
que pratica os dois conceitos.

Esse tipo de propósito moral tem
suas raízes na idéia de que o bem su-
premo é resultado do desempenho
excelente de uma pessoa, seja agindo
individualmente, seja na condição
de membro de uma comunidade.
Aristóteles defendeu esse ideal
na Atenas do século 4° a.C. e o
chamou de eudaimonia —algumas
vezes traduzido do grego como
"felicidade", mas mais próximo do
sentido de "plenitude", "preenchi-
mento", "florescimento" e mesmo
de "sucesso".

Não é possível alcançar a pleni-
tude simplesmente tendo isso como
meta, ensinou Aristóteles. Em vez
disso, devemos cultivar traços de
caráter (que chamamos de virtudes)
que nos levarão a agir automatica-
mente de forma a contribuir para
nosso sucesso. Entre essas virtudes,
Aristóteles identificou as seguintes
para a Atenas de seus dias: coragem,
temperança, liberalidade, magnifi-

A excelência tem
suas raízes na

idéia de que o bem
supremo é resultado

do desempenho
excelente. Aristóteles

a chamou de
eudaimonia

cência, orgulho, bom temperamen-
to, benevolência, franqueza, humor,
vergonha, justiça e honra.

Hoje até poderíamos eleger
outras, mas as virtudes em parti-
cular interessam menos do que o
compromisso de tentar alcançá-las,
pelo menos do ponto de vista do
propósito moral da excelência.

Altruísmo (a justificativa
da empatia)

O altruísmo é o propósito mo-
ral que está presente em todos os
grandes movimentos políticos, na
maioria das ações de caridade e
em grande variedade de negócios,
inclusive em alguns bem pequenos,
que existem primordialmente para
servir seus clientes.

Nessas organizações, o altruísmo
pode assumir a forma de prestação
de serviço além da obrigação formal
-como acontece nos hotéis Marriott,
sob o slogan "Espírito de servir";
ou no Wal-Mart, com a oferta de
produtos a preços tão baixos que
são capazes de transformar a vida
dos consumidores; ou na Hewlett-
Packard, por meio do uso da tecno-
logia para melhorar a experiência
do ser humano.

O altruísmo nos negócios está
sempre relacionado ao consumi-



dor. Na Body Shop, o altruísmo
de Anita Roddick está direcionado
aos animais e aos funcionários -por
exemplo, ao se recusar a vender cos-
méticos testados em animais, mesmo
quando isso vai contra padrões de
qualidade.

Outra forma de altruísmo, mais
tradicional, é o paternalismo em
relação aos funcionários. Um bom
exemplo disso é a Marks & Spencer,

líder de varejo na Grã-Bretanha,
cujos fundadores estabeleceram a
tradição de que "os funcionários
devem ser tratados como família".

Negócios pautados pelo altruís-
mo geralmente "se preocupam"
com os funcionários, que, por
sua vez, devem preocupar-se com
os consumidores. Esse raciocí-
nio é resumido pela FedEx em
"Pessoas-Serviços-Lucro".

De acordo com o propósito
moral do altruísmo, a justificativa
última para qualquer ação é au-
mentar a felicidade. David Hume,
filósofo escocês do século 18, defen-
dia que o desejo de felicidade está
enraizado na empatia inata do ser
humano, motivada pelo prazer ou
pela dor que sentimos quando ob-
servamos o bem ou o mal causado
aos outros.

Como passar do propósito moral à estratégia

Se seu propósito morai é a descoberta:
Observe a Intel. "Apenas os paranói-

cos sobrevivem", disse seu presidente,
Andy Grove. Não porque ele temia o
mundo, mas porque ele sabia que nunca
podia descansar.

Richard Branson opera com uma ética
semelhante nas empresas da Virgin: ele
busca continuamente novos desafios que
testem seu modelo de negócio informal
e centrado no cliente. As empresas da
internet mais bem-sucedidas -e-Bay,
Amazon, Google e Yahoo!- têm sido sem-
pre capazes de novas descobertas.

Sua estratégia será desafiada à
medida que sua empresa amadurece:
você consegue, como a Intel, continuar
se reinventando, ou precisará mudar o
propósito moral, como muitas iniciantes
inovadoras (por exemplo, Microsoft e
Nokia) acabaram fazendo?

Se seu propósito moral é a excelência:
Esqueça a liderança em custo. Você

nunca conseguirá isso porque não está
vendendo commodities. Seu lucro de-
pende de um desempenho de primeira
linha.

A Apple tem preços significativamente
superiores aos da Dell exatamente porque
as pessoas sabem que estão pagando
por um padrão diferenciado.

Ao mesmo tempo, você não precisa
de uma grande organização; você pode
ser bem-sucedido com uma hierarquia
pequena e inovadora.

A Berkshire Hathaway, de Warren
Buffett, possui apenas seis funcionários.
A BMW é uma organização bem peque-
na, altamente lucrativa pelos padrões da
indústria automobilística.

Sua vulnerabilidade é a mediocridade.
A Apple sofreu com a ausência de Steve
Jobs porque a qualidade dos designers
caiu. O Sainsbury teve problemas quando
deixou de ser visto como o supermercado
que tinha os produtos mais frescos do
Reino Unido.

Se seu propósito moral é o altruísmo:
Você pode ficar vulnerável se for visto

como hipócrita. Se o Wal-Mart ou a
Marks & Spencer forem percebidos
como empresas que abusam de seus
funcionários, seus negócios perdem
apelo.

O esforço de William Clay Ford para
mudar o propósito de sua empresa, da
eficiência para o altruísmo, não tem
sido bem-sucedido porque ele ainda
não foi capaz de fazer valer o que
promete. Ele não levou a empresa a
colocar em risco tudo em nome do
altruísmo de seu proferido ambien-
talismo.

Uma vez que a batalha competitiva
é tão difícil para as empresas altruístas,
você deve preparar-se para a concor-
rência acirrada.

Na verdade, como o Wal-Mart e
outras empresas altruístas de sucesso,
e como qualquer fundação eficiente,

você precisa manter uma disciplina
financeira rigorosa.

Se seu propósito moral é o heroísmo:
O respeito vem com a força e a efi-

ciência. Para isso, o presidente da Micro-
soft, conhecido por dominar seu setor de
atividade, fundou a Bill & Melinda Gates
Foundation; a Ford Motor Company,
onde se originou a linha de montagem,
comprou a Jaguar, marca conhecida pela
elegância. Mas essas tentativas de am-
pliar horizontes de atuação não tiveram
impacto sobre o sucesso de nenhuma
dessas empresas.

A combatividade se encaixa bem com
seu propósito. As novas companhias
aéreas, como a Southwest, estão sain-
do-se bem com um propósito moral de
heroísmo, exatamente por atacar um
grupo de companhias aéreas compla-
centes e altruístas por tanto tempo que
passaram a considerar a lealdade de
seus clientes como garantida.

Líderes de empresas heróicas são
eficientes quando buscam garantir o con-
trole, como define Jack Welch: "Controle
seu destino ou alguém o fará".

Na verdade, heroísmo demanda es-
cala, pelo menos em nível suficiente para
dominar um nicho de mercado. Se você
não pode ser o número um ou o número
dois em seu mercado, como o próprio
Welch determinou para a GE, então pro-
vavelmente não será capaz de aproveitar
os benefícios desse propósito moral.

Text Box
  



Maximizamos nossa própria
felicidade ao contabilizar também
a felicidade dos outros, trocando
prazeres individuais pelo prazer
gerado ao preencher nosso instinto
moral de cuidar dos outros.

Outros filósofos, como Adam
Smith (professor de filosofia mo-
ral na Glasgow University), Jeremy
Bentham e John Stuart Mill desen-
volveram esses conceitos, chegando
à filosofia do utilitarismo. De acordo
com essa visão, a atitude correta
em qualquer situação é a que trará
a maior felicidade possível (ou
ausência de infelicidade) ao maior
número possível de pessoas.

O utilitarismo também costuma
ser usado parajustificar o capitalis-
mo, o livre mercado e a maximiza-
ção do lucro. Tudo isso seria bom
por aumentar a riqueza, o que, por
sua vez, aumentaria a felicidade.
Em outras palavras, a justificativa
ética para o comércio e os negócios
remete ao altruísmo: o mercado
vale a pena por gerar felicidade
para a maior parte das pessoas no
longo prazo.

Nesse sentido, altruísmo não sig-
nifica colocar alguém inteiramente
a serviço do outro. Significa, isso
sim, adotar uma ética de prestação
de serviço como caminho para a

O altruísmo pode levar
ao utilitarismo, que

também costuma ser
usado para justificar

o capitalismo, o
livre mercado e a

maximização
do lucro

felicidade de todos, incluindo a
própria pessoa.

A cadeia de hotéis Marriott tem
um propósito claramente altruísta,
expresso no slogan "Espírito de ser-
vir". Desde 1979, o Marriott trabalha
com pessoas atendidas pelo serviço
social em seus programas de seleção
e treinamento nos Estados Unidos.
Essa prática altruísta, oferecendo às
pessoas a possibilidade de crescer,
também atende aos requisitos do
negócio do Marriott, proporcionan-
do uma reserva de mão-de-obra de
baixo custo com rotatividade rela-
tivamente baixa, contribuindo para
manter a qualidade dos serviços.

Vale notar que isso não significa
explorar os funcionários. O Marriott
pode não pagar muito, mas ele deve
honrar as promessas implícitas em
seu propósito moral, inclusive ofe-
recer flexibilidade de horário de
maneira que os funcionários possam
cuidar de suas famílias.

Heroísmo (a eficácia do poder)
O heroísmo já resultou no Impé-

rio Romano, nas irmãs campeãs de
tênis de Wimbledon Serena e Venus
Williams e em algumas das empresas
de crescimento mais espetacular,
como Standard Oil e Microsoft.

Quando Gary Hamel e C.K.
Prahalad descrevem o "propósito
estratégico" como uma "obsessão
por vencer" relacionada às "metas

heróicas", eles estão transformando
esse propósito moral em caminho
para o sucesso nos negócios. O
plano de Bill Gates de colocar seu
sistema operacional em todos os
computadores representa essa von-
tade de vencer.

Não são objetivos específicos
que inspiram as pessoas, mas a
ambição, a ousadia ou o heroísmo
evidente nessas metas. E o caso de
Henry Ford, o mais famoso herói
industrial de seus dias. A primeira
vista, sua ambição de "democratizar
o automóvel" reduzindo seus custos
e introduzindo um salário diário
para seus trabalhadores pode pare-
cer um propósito moral fortemente
humanista.

No entanto, o bem-estar de seus
clientes e funcionários era menos
importante para ele que sua am-
bição de exercer sua vontade no
mundo por meio da Ford Motor
Company, à qual ele se referia como
sendo sua "máquina".

Propósitos morais heróicos,
como os de Ford, buscam sua força
na intuição de Friedrich Nietzsche
de que somente algumas pessoas são
livres. Se você é uma dessas pessoas,
então inevitavelmente será levado
a exercer sua força de vontade e
liderar. De outra forma, você deve



seguir aqueles que são verdadeiros
líderes, admirando-os por sua capa-
cidade sobre-humana.

Vivendo na Alemanha no final
do século 19, Friedrich Nietzsche
escreveu o seguinte: "Desejamos nos
tornar seres humanos novos, únicos
e incomparáveis, que ditam suas
próprias leis e criam a si próprios".
Para isso, certo tipo de caráter é
necessário. E os níveis adequados
de coragem, orgulho e firmeza
são encontrados em relativamente
poucas pessoas. É fácil entender por
que essa teoria moral tem sido usada
para justificar regimes fascistas.

PROPÓSITOS MORAIS NA
PRÁTICA

Como escreveu Ken Andrews,
"pai" da estratégia nos negócios, o
sucesso de uma estratégia depende
primordialmente do nível de apoio
emocional que essa estratégia des-
perta no presidente da empresa,
nos demais executivos e nos funcio-
nários de forma geral. Na verdade,
estratégias de sucesso são sempre
formatadas pelo propósito moral da
empresa, pelo menos em grandes
companhias com alguma história.

As evidências sugerem que, no
médio e longo prazos, o moral de
uma grande empresa é mais influen-
ciado pela força de seu propósito
moral do que pelo magnetismo ou
pela força de seu líder. Lideranças
carismáticas como Sam Walton
são eficientes exatamente porque
transmitem um propósito moral.
Lideranças que tentam inspirar as
pessoas mostrando apenas força de
caráter têm, na melhor das hipóte-
ses, impacto de curto prazo.

Algumas empresas famosas,
como a 3M, mantêm o moral da
equipe elevado sem depender do
carisma de suas lideranças. É o
propósito moral que atrai, retém
e motiva os funcionários. No nível
mais fundamental, a competição
entre grandes empresas é sempre
uma batalha entre valores morais. A
Apple e a Microsoft, por exemplo,

possuem idéias bem diferentes sobre
o que faz diferença no mundo: res-
pectivamente, bom design e inovação
(propósito da excelência) versus
eficiência em larga escala (propósito
do heroísmo). Essas idéias atraem
os funcionários, maximizam o mo-
ral, guiam a estratégia e oferecem
fundamentação moral aos olhares
do público externo.

A vencedora da competição de
mercado, em qualquer momento,
é a empresa cujo propósito moral
se encaixa melhor no ambiente de
negócios predominante. Antes da
Primeira Guerra Mundial, os esforços
de Ford para produzir carros em mas-
sa e dominar seu setor de atividade
geraram vantagem competitiva.

No entanto, depois do con-
flito, esse mesmo propósito não
respondia mais à crescente diver-
sidade apresentada pela base de
consumidores. Assim, a Ford foi
superada pela General Motors, que
visava altruisticamente reconhecer
as necessidades dos clientes e ofe-
recer diferentes tipos de carros. O
predomínio da GM, por sua vez,
durou entre 1929 e 1985, quando
o ideal de excelência da Toyota
passou a se destacar.

O propósito moral ajuda os
funcionários a desenvolver comuni-
dades de expertise que vão além das
fronteiras corporativas. A busca da
descoberta é o que deu forma ao

A vencedora de
uma competição
sempre será a
empresa cujo

propósito moral se
encaixa melhor no

ambiente de negócios
predominante

Vale do Silício. Os setores de moda
e publicidade personificam a exce-
lência. O setor farmacêutico obtém
sucesso por meio do altruísmo —ou
fracassa quando não o faz. Não há
um exemplo setorial de heroísmo.

Os líderes do mundo dos negó-
cios não podem fingir que o que eles
fazem está isento de valores —nem
que assim eles o quisessem. Quem
aspira a uma posição de liderança
deve jogar fora os estereótipos:
o empreendedor ou investidor rico, o
famoso negociador, o presidente du-
rão ou mesmo o líder carismático.

Esses papéis já se tornaram
commodities: podem ser adotados por
quem quiser e até comprados e ven-
didos no mercado. Os verdadeiros
líderes empresariais desempenham
papel mais significativo: estar em
contato e agir de acordo com as
tendências morais que influenciam
seus colegas.

As pessoas não querem lideranças
comoditizadas, querem princípios.
Desempenhar esse papel requer o
entendimento das questões morais
que afetam as pessoas, quer elas te-
nham consciência disso ou não.

E claro que os líderes devem de-
senvolver uma estratégia competitiva
a partir das forças de sua empresa,
mas a parte mais difícil, e também
diferenciadora, não costuma ser a
estrutura da estratégia, e sim a ins-
piração que a transforma em ação.

E o propósito moral que impul-
siona a ação de forma coerente e no
longo prazo. O propósito moral é
central para a liderança moderna,
pois proporciona a base para o tipo
de vantagem competitiva duradoura,
capaz de sustentar uma empresa por
décadas. •
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