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Tenho defendido com certa constância que estratégia empresarial deve ter definição mais 
ampla do que simplesmente determinar visão, foco e portfólio da empresa. Em meu ponto de 
vista, estratégia é o conjunto de valores, diretrizes, atributos, escolhas e ações que constroem 
o desenvolvimento estratégico sustentável de uma organização. Assim, por outro lado da 
questão, determinado fato que impeça ou até destrua este objetivo também deve estar no 
extrato que denominamos "estratégico".  
 
A onda de fraudes em grandes empresas americanas e européias não pode ficar desapercebida 
diante da análise empresarial. Organizações como World.com, Enron, Kmart, Xerox, Qwest, 
segundo o Financial Times tem seu futuro e sua vida ameaçados em diversos graus de 
intensidade.  
 
Tal magnitude de procedimentos enganosos, na ótica racional pode ser explicada pela 
distorção de objetivos mais importantes, durante a fase de exuberância irracional da economia 
americana.  
 
No momento em que o "lucro da operação e visão de longo prazo" é substituído por "valor da 
ação com visão de curtíssimo prazo", as mentes dos líderes, agitadas e nervosas, também pela 
brutal possibilidade da riqueza pessoal fácil, trocam alhos por bugalhos e perdem a noção das 
regras básicas do desenvolvimento sustentado da empresa.  
 
Peter Drucker sempre nos avisava sobre o perigo do esquecimento dos atributos fundamentais 
do sucesso de qualquer negócio: caixa, mercado e pessoas. Na ótica humana, ganha-se forte 
elemento de análise quando ética vira atributo estratégico (muito mais que competência).  
 
Sim, agora e de novo com a afiada palavra de Alan Greenspan "ganância infecciosa" passa a 
ser erro estratégico, fator de risco de vida tão sério quanto falta de produtividade, foco errado 
ou baixa qualidade. Sim, o caráter do CEO e dos principais líderes de uma organização está na 
mira de uma acurada, não sei se avaliação ou investigação.  
 
Por outro lado, não se pode ficar na paralisia da ação. O neoliberalismo, com seus erros 
clamorosos, não pode levar o saudável capitalismo renano, na visão de Michel Albert, para o 
espaço. É preciso que se aplique, sem devaneios ou utopias, visão iluminista pragmática, onde 
o homem Bbom de Rousseau, atualizado homem responsável da moderna filosofia seja parte 
do sistema empresarial. É preciso derrubar a idéia de que lucro é coisa feia, que só pode ser 
obtido por disfunções e anomalias.  
 
É preciso enobrecer a empresa injetando fortes doses de virtudes: prudência, justiça, fortaleça 
temperança, liberdade, amizade. É necessário diminuir a ganância a níveis saudáveis. A 
extensão de prazo no retorno de investimento é muito mais saudável do que ganha-perde do 
curto prazo. Por incrível que possa parecer lucro é cada vez mais subproduto de coisas bem-
feitas e ter uma causa nobre é o principal atributo das empresas longevas. Pecar contra esses 
fundamentos está dando cadeia.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 mai. 2008, Vida Executiva, p. C9 
 


