
Alguns negócios são geradores de anti-rique-
za, ou seja, o inverso da riqueza. Ora, será que
algum empreendedor cria uma empresa com o
intuito de gerar a anti-riqueza? Não me parece
nem plausível nem a melhor razão para se em-
preender. Duvido que alguém, deliberadamente,
queira produzir miséria. Penso que os empreen-
dedores desejam construir negócios que gerem
riquezas, mas acabam edificando, sem que se

possível. Isso é o que se compreende, de ma-
neira geral, como lucro, ou seja, "riqueza''. O
segundo tipo de estratégia é contribuir ao má-
ximo com todos os agentes, fazendo com que
se sintam satisfeitos em participar do negócio,
cada um com a parte que lhe é devida. O in-
tuito é obter o melhor resultado possível, e a
este resultado dá-se o nome de riqueza.

São, portanto, estratégias não apenas di-
ferentes, mas diametralmente opostas, assim
como as abordagens que implicam. No pri-
meiro caso. a empresa é organizada para atuar
como um rolo compressor, capaz de extrair todo
o sumo potencial. Sem deixar resíduos. Essa
mentalidade permeia as decisões e as ações de
todos na empresa. O lema é extrair! Assim age o

dêem conta, geradores da anti-riqueza. Por que
isso acontece com tanta freqüência? Tomemos
dois exemplos para ilustrar a situação. E veja o
que existe em comum nos dois casos.

Um negócio, para existir, depende de
vários agentes: o cliente, o investidor, o fun-
cionário e o fornecedor - apenas para citar
os mais comuns. Relacionar-se com esses
agentes depende de dois tipos de estratégia.
O primeiro deles é extrair o máximo de cada
agente, com o intuito de obter o maior ganho

comprador, quando vai adquirir matérias-primas,
suprimentos ou outras mercadorias e insumos.
tentando extrair o máximo do fornecedor sem a
preocupação de criar condições favoráveis tam-
bém a quem fornece. Assim age o vendedor, cuja
atenção está concentrada apenas na meta a ser
atingida ou na comissão que vai receber, sem o
menor interesse em captar, compreender e aten-
der às necessidades do cliente. Assim age quem
trabalha na área de recursos humanos, em bus-
ca de novas pessoas para fazer parte do quadro
funcional, com a intenção de obter o máximo
remunerando o mínimo. Muitas vezes (sabemos
como isso é cada vez mais comum) demitindo

quem conhece bem seu ofício, porque recebe
salário mais alto, para preencher a vaga com pro-
fissionais ainda em formação. E por isso mesmo
dispostos a receber pouco.

No sentido oposto, se o desejo da empresa
é contribuir, então o comprador, o vendedor e
outros profissionais a seu serviço pensarão mais
em relacionamentos consistentes do que em
transações efêmeras, porque espoliadoras. O
comprador estará, portanto, tão interessado na
saúde financeira da companhia que representa
como na de seus fornecedores, para que eles
se mantenham prósperos e consigam continuar
vendendo os insumos necessários. Os vendedo-
res, por sua vez, terão em mente garantir a parce-
ria com os seus clientes, no intuito de construir
um futuro comum, bom para ambos. Para isso,
sua prioridade será oferecer uma solução para o
problema do cliente, ao invés de se fixar nas me-
tas de vendas, nas margens de lucro ou na comis-
são de vendas. E quem trabalha com admissões
levará mais em conta o potencial dos candidatos
que sua disposição de aceitar salários rebaixados,
muitas vezes até aviltantes.

Moral da história: a maneira como o empre-
endedor pensa os negócios molda previamente
sua estratégia e a abordagem com os clientes, os
fornecedores, os investidores, os funcionários
e até os concorrentes. Sim, porque o mercado
é um espaço compartilhado. Com reflexos para
todos, E o tipo de riqueza gerada pelo negócio
será decorrente da estratégia definida, ou seja,
a que gera anti-riqueza ou a que gera riqueza.

Daniel Goleman disse que o trabalho do
líder é conseguir resultados. Da mesma for-
ma que na construção de uma empresa, aqui
também existem duas estratégias para se ob-
ter resultados. A mais comum é fixar as metas
que representam o resultado futuro e a equi-
pe tem de correr atrás delas. Como as metas,
geralmente traduzidas em números, não são



empolgantes em si mesmas, outros artifícios
são utilizados para estimular as pessoas a
persegui-las. Eles se traduzem em comissões,
bônus e prêmios, geralmente financeiros.
Bimon, viagens e outros tipos de recompen-
sas também são oferecidos.

Existe um outro tipo de estratégia, mas com
um propósito que confere significado às metas
numéricas. Estas funcionam como marcadores
de distância e de velocidade no painel de con-
trole de um automóvel, mas é o destino da via-
gem que anima os viajantes. É o propósito com
significado que mexe com o coração e a mente
das pessoas. Elas não necessitam dos artifícios
à outra estratégia para fazer as coisas. Elas es-
tão dispostas a despender o máximo dos seus
esforços e se sentem motivadas a oferecer todo
o potencial de suas competências. Mais que
isso, querem desenvolver novas competências
para fazer frente aos desafios do negócio. É no
próprio desafio do trabalho que encontram a
motivação para seguir em frente.

A moral da história é a mesma do exemplo
anterior: a maneira como o líder pensa o traba-
lho molda previamente a estratégia e sua aborda-
gem de liderança. Obviamente, a riqueza gerada

são de valores. No primeiro caso, o que vale são
os meios, não os fins. As coisas tomam o lugar das
pessoas, e as pessoas, por sua vez, são coisifica-
das. Tais como as coisas, as pessoas - sejam elas
clientes, funcionários, fornecedores ou investido-
res - têm vida útil, são depreciáveis e deteriorá-
veis. Esgotáveis, portanto. Perdem a sua natureza
básica, que é de evolução e crescimento.

será decorrente dessas atitudes-como líder.

Talvez você pense que o primeiro tipo de
estratégia apresentada em cada exemplo seja
mais fácil de implementar. Isso explica, de cer-
ta forma, por que é mais freqüente. Mas o que
vem ao caso não é enfrentar essa missão em
termos de facilidades ou dificuldades. Trata-se
de mentalidade, ou seja, do conjunto de cren-
ças e valores que está por tras dessas escolhas.

Existe, entre as duas estratégias, uma inver-

Deixam de ser a principal fonte de rique-
zas. O conjunto remete a urna consciência de
escassez. E todos os esforços são feitos para
lutar contra a escassez que, ironicamente, foi
gerada pelo tipo de estratégia adotada.

É preciso reconhecer que empreender e
liderar para combater a escassez é diferente
de empreender e liderar para gerar abundân-
cia. A liderança é o ponto em comum. Pode
ser um fator de riqueza ou de anti-riqueza.
Ambas, mais adiante, terão reflexos no pró-
prio negócio. É inexorável. Não por acaso, aí
está o ditado popular 'Você colhe o que se-
meia". Faca a sua escolha!
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