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No mundo das pessoas, principalmente no esporte, para cada vencedor o melhor jóquei, o 
campeão brasileiro de futebol, o vencedor de uma corrida de automóveis deve existir um 
número médio de 30 a 40 perdedores.  
 
No mundo empresarial, este coeficiente de frustração se multiplica por 10 ou 20 vezes. Para 
cada campeão o melhor vendedor da empresa, a melhor peça publicitária, existe um exército 
de derrotados. No limite máximo, a melhor empresa do Brasil. Um ganhador, quatro milhões 
de frustrados. Oscar Schmidt, nosso grande atleta, foi brilhante: "Sempre me preparei para 
ser o melhor do mundo. Não consegui, mas fiquei entre os melhores, e isto é motivo de grande 
satisfação para mim."  
 
Por toda esta complexidade, acho no mínimo perigoso, no limite, criminoso, espalhar a idéia de 
que cometemos pecados capitais é fator crítico de sucesso no mundo empresarial. Como 
citado, o empresário inglês Marc Lewis publicou recentemente o livro "Pecar para vencer", no 
qual ele defende a tese de que orgulho, preguiça, luxúria, gula, avareza, inveja e ira são 
nossas maiores fontes de motivação e formam o leque de características das pessoas bem-
sucedidas.  
 
Antes, e acima de tudo, isto não é verdade! Pelo menos nas entrevistas que já fiz 
pessoalmente com lideres de mais de 100 organizações triunfadoras do Brasil, seus atributos 
de sucesso estão longe da cor e do conteúdo do pecado. Pelo contrário, algumas virtudes 
fidelidade, prudência, temperança, coragem, justiça, compaixão, generosidade, gratidão, 
humildade, simplicidade, tolerância, boa-fé, humor e amor (praticamente toda a lista de André 
Comte-Sponville) são marcantes na sua atuação. O líder cidadão busca com obsessão criar o 
paradigma da virtude empresarial.  
 
O ponto crucial desta questão é separar o que é necessário, fundamental no caminho do 
sucesso, daquilo que é possível. É evidente que a inteligência humana pode ser aproveitada 
para o bem ou para o mal. O 11 de setembro de 2001 está marcado na nossa lembrança 
(aliás, daí não sairá jamais), e é um marcante exemplo do uso malévolo da mente humana. 
Apesar de escabroso, inadmissível, maligno, há de se convir que o ato terrorista em si foi 
dotado de excelência estratégica, logística e operacional. Qualquer ser humano pode escolher 
entre o bem e o mal. Quando uma pessoa resolve ser empresário(a) de uma organização com 
fins lucrativos, ela também tem pelo menos oito escolhas de macrofilosofia, de suas crenças e 
valores, que ficam indicadas na lista abaixo.  
 
Opções filosóficas de uma empresa: 1) empresa criminosa; 2) empresa predatória; 3) empresa 
capitalista selvagem; 4) empresa capitalista; 5) empresa utilitarista; 6) empresa humana; 7) 
empresa cidadã; 8) empresa divina.  
 
Sabendo, ou pelo menos arriscando, o preço que vai pagar no futuro, qualquer indivíduo pode 
"montar um negócio" ligado ao tráfico de drogas (opção 1), ou outro que destrua o meio 
ambiente (opção 2), ou que use todos os meios para ganhar dinheiro (opção 3). No entanto, 
também pode caminhar na direção superior da escala e chegar a ser uma opção 7, na qual sua 
missão é agregar valor ao universo e à humanidade, encantando seus clientes, desenvolvendo 
os seres humanos, contribuindo para a comunidade e, claro, encantando também seus 
acionistas. Este é o campo e o palco do líder cidadão.  
 
Por isto tudo, propor que o sucesso fique nas escalas inferiores da ética é destrutivo e maligno. 
Até porque, de novo, está errado. Cada vez mais, pesquisas comprovam que as empresas que 
investem em práticas engrandecedoras de recursos humanos, respeitando o meio ambiente no 
conceito do verde sustentável e distribuindo a riqueza para a comunidade com generosidade, 
têm taxas de rentabilidade maiores do que a média dos setores em que atuam.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 mar. 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


