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Agnes Gonxha Bojaxhiu nasceu em 1910, na República da Macedônia, e decidiu ir para a Índia 
em 1931. Lá, ela se tornou oficialmente a mulher que, anos mais tarde, seria conhecida como 
a protetora dos pobres: Madre Teresa de Calcutá. Foi no País que também nasceu Mohandas 
Karamchand Gandhi, conhecido popularmente por Mahatma Gandhi, um dos idealizadores e 
fundadores do moderno Estado indiano e defensor da vivência baseada no princípio da não-
agressão como forma de promover mudanças.   
 
O que ambos têm em comum, além do fato de terem dado início a grandes projetos de 
mudança social no País asiático, é a ligação com a espiritualidade e com um estilo de liderança 
que influencia até hoje a forma de pensar de diversos povos – e de empresas. Aliás, grandes 
líderes estão espalhados por igrejas ao redor do mundo e é de lá que as organizações estão 
tirando lições para a prática cotidiana do comando de equipes.   
 
Em voga já há algumas décadas, se populariza a cada dia o princípio da liderança servidora, 
forma de conduzir grupos, baseada na idéia de que se deve fazer ao próximo o que se gostaria 
que fosse feito a si próprio. O professor de filosofia do trabalho da PUC-SP, Antonio 
Marchionni, cita uma famosa frase atribuída a Jesus Cristo, extraída do Evangelho de Mateus 
(20-28) que se encaixa no tema, “o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para 
servir”.  
 
O que acontece, segundo o professor da PUC, é que, desde a década de 60, com os 
movimentos revolucionários estudantis que começaram na Europa, a figura do líder começou a 
ser questionada. Antes, a chefia era permeada por questões como hereditariedade e poder 
econômico. Depois dessa época, o líder é respeitado quando ele merece ser líder, ou seja, a 
autoridade é uma questão de referência moral e de princípios éticos. “A religião ensina 
justamente o principal dogma da liderança servidora, que é o ato de se colocar a serviço do 
outro para liderar”. Uma curiosidade é que o papa é denominado como “servo dos servos de 
Deus”.  
 
Gente como James Hunter, autor do livro “O monge e o Executivo”, destrinchou essa forma 
humilde de se posicionar diante de grandes grupos pregada por Jesus Cristo e seguida por 
frades beneditinos. Em suas palestras, Hunter costuma dizer que fazer a coisa certa, seguir o 
“caminho do bem”, é fundamental para que as empresas consigam realizar grandes mudanças. 
Esse é o real poder da liderança, esteja ela nas igrejas ou nas salas de reunião.   
 
Na verdade, as religiões listam um grande número de personalidades que são consideradas 
grandes líderes. Não importa em qual lugar do mundo ou a linha seguida, nomes como João 
Paulo II, Lutero, Buda, Maomé e muitos outros são capazes de evocar sentimentos 
contraditórios quando citados entre os mais diversos povos. Mas o ponto que une cada um 
deles é o amor que sentiam pelos seus protegidos.  
 
A questão do amor, por sua vez, está cada vez mais presente em algumas empresas, que 
tentam incorporar entre seus colaboradores o sentimento de afeição ao colega de trabalho e a 
troca de posições (colocar-se no lugar do outro sempre que possível). O tema já foi, inclusive, 
transformado em peça teatral pelo ator João Signorelli, que interpreta Mahatma Gandhi em 
grandes eventos corporativos, como o promovido pelo ThyssenKrupp Bilstein durante a 
inauguração do seu Centro de Treinamento e Desenvolvimento para os colaboradores, no início 
de dezembro.  
  
O monólogo, interpretado por Signorelli, é permeado por frases de efeito como “o amor 
pavimenta os princípios éticos” ou “é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro”. Porém, 
são pensamentos como estes que costumam ser disseminados com mais intensidade entre as 
equipes para fomentar mudanças de pensamento e comportamento. “Nada disso é novo, pelo 
contrário, a Bíblia é uma das mídias mais antigas da história que já continha esses 
paradigmas”, conta Alexandre Bamberg de Noronha, diretor Financeiro da ThyssenKrupp.  
 



Porém, o que as empresas estão fazendo, agora, é retirar da espiritualidade o princípio básico 
de que, para se fazer melhor, é preciso fazer com ética. “Quando você percebe isso, 
claramente começa a agir de forma positiva dentro da companhia e é capaz de chegar ao 
objetivo sem sofrer ou ser violento”, acredita o executivo.  
 
Na ThyssenKrupp, o processo de implantação da liderança servidora começou há três anos. 
Antes disso, segundo o diretor, as pessoas costumavam seguir o padrão do “chefe mandão”, 
focado em resultados. A mudança veio justamente porque a empresa estava interessada em 
líderes mais flexíveis, que fossem capazes de trabalhar em equipe, identificar e aceitar a 
diversidade e aproveitar o que o grupo tem de melhor. Os três pontos podem ser descritos 
como filosofia de vida de grandes líderes religiosos. Aceitar as diferenças é crucial na hora de 
conduzir massas.   
 
Depois do projeto, Noronha diz que a principal mudança foi no clima organizacional 
(averiguado a cada dois anos com 100% da equipe). As pessoas passaram a ser capazes de 
identificar seus pontos fortes e fracos e como suas posturas determinavam as reações do 
outro. “Criamos a cultura do entendimento na empresa”, simplifica.  
 
Um outro bom exemplo de líder servidora é o de Zilda Arns, médica e diretora da Pastoral da 
Criança e da Pessoa Idosa. Ela é fundadora do projeto que já dura 24 anos (o da Pastoral) e 
atua diretamente com 43 mil comunidades pobres em todo o Brasil. Zilda recrutou mulheres 
pobres do interior do Paraná que foram aliciando mais famílias, todas voluntárias. Hoje, a 
médica está à frente de 269 mil voluntárias no País. O grande mérito da profissional foi saber 
usar o carisma em prol de um objetivo. Esse, aliás, é caminho defendido por qualquer líder 
servidor. 
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