


mais fácil um camelo pas-
sar pelo fundo de uma agu-
lha do que um rico entrar

no reino de Deus" - Mateus 19:24.
Essas palavras são usadas com freqü-
ência para apontar o porquê de os re-
ligiosos condenarem o excesso de ri-
queza e podem ser usadas para ilus-
trar o quanto religião e trabalho estão
relacionados um ao outro, por mais
diferentes que possam parecer. No li-
vro "Deus quer que você enriqueça",
Paul Zane Pilzer mostra que, ao ana-
lisar a Bíblia, há muitos ensinamentos
de Deus sobre as questões profissio-
nais e econômicas. Ao relacioná-las
com dados e diferentes conceitos, o
autor dá dicas para alavancar a carrei-
ra e os negócios e se tornar um profis-
sional bem-sucedido.

Procurando a fundo, é possível en-
contrar uma série de livros sobre dou-
trinas de diversas religiões que podem

ser aplicadas no trabalho e na vida fi-
nanceira nos dias atuais. Autores de di-
versas partes do mundo relacionam a
forma como líderes religiosos empre-
gavam liderança e faziam uso de suas
riquezas, e para utilizar isso em prol
de uma vida profissional e econômi-
ca estável e de qualidade não é preciso
ser nenhum aficionado pelo assunto
ou nem mesmo ter uma religião.

Outro exemplo deste conceito é o
bestseller "Jesus, o maior líder que já
existiu", de Laurie Beth Jones. Na obra, a
autora compara Jesus a um empresário
que montou uma equipe com 12 pes-
soas. Elas estavam longe de serem per-
feitas, mas Ele conseguiu treiná-las e
motivá-las para cumprirem sua missão
com sucesso. Seu objetivo era construir,
e não destruir; educar, e não explorar;
dar apoio e fortalecer, e não dominar.

A idéia de escrever a obra veio
quando, depois de anos de trabalho,

Laurie concluiu que Jesus Cristo é um
exemplo de liderança a ser seguido no
mundo dos negócios. De acordo com
ela, o estilo de administração que Ele
adota mescla os modelos baseados no
modo masculino (autoritário) ou fe-
minino (cooperativo) de poder, ado-
tando valores humanos e princípios
espirituais.

Como Jesus, todos nós podemos
nos tornar líderes capazes de mudar
o mundo. Mas, para obter sucesso em
nossa empreitada, precisamos encon-
trar o equilíbrio entre três categorias
de forças - a do autodomínio, a da
ação e a das relações, relata o livro.

"A busca por um modelo ideal
de liderança é uma ação universal.
Aprender essa competência com pes-
soas que mobilizaram massas é uma
boa alternativa de encontrar o segredo
da fórmula de sucesso", explica a psi-
cóloga Márcia Dolores Rezende.



No caminho certo
A relação de aplicação de conceitos

religiosos em um mundo que parece
cada dia mais descrente e que se im-
porta apenas com resultados parece
contraditória. Afinal, porque estes ti-
pos de obras têm feito tanto sucesso?
E por que as fórmulas apresentadas
têm funcionado bem? "Porque todos
os grandes líderes utilizaram prin-
cípios básicos de valorização do ser
humano ao mesmo tempo em que
está com o foco em resultados. Essa
é uma combinação que gera muitos
resultados, independente do tem-
po. Estabelecendo um paralelo com
a empresa, a religião faz com que as
pessoas encontrem um objetivo em
comum. É isso o que elas buscam ho-
je, que os funcionários estejam uni-
dos com o mesmo objetivo: fazê-la
crescer", analisa Márcia.



Para o especialista em gestão de
negócios e coach empresarial Enoir
Santos, os resultados não veem das
doutrinas propriamente religiosas, mas
da fé. "Fé é acreditar naquilo que não se
pode ver. O fundador do treinamento
Master Mind, Napoleon Hill, percebeu
que líderes com pensamento de mes-
tres religiosos têm uma capacidade in-
tensa de visualizar o que os outros não
conseguem. Por isso, colhem resulta-
dos diferentes e superiores", aponta.

Santos também acredita que é pos-
sível extrair muitas lições de gestão
de pessoas em trechos da Bíblia. "Um
exemplo é a forma como Neemias
construiu o muro de Jerusalém. A
princípio, ele não tinha nenhum cen-
tavo e contava com uma equipe total-
mente desmotivada, mas conseguiu
atingir seu objetivo. Esta é uma escola
de liderança poderosa".

O melhor exemplo
dos mestres
E por falar em liderança, esta é, sem

dúvida, uma das principais lições pas-
sadas pelos líderes, independente da
religião. Jesus e Moisés são exemplos
de religiosos que já foram associados
à idéia de bons líderes. O escritor ame-
ricano James Hunter, também utili-
zou o tema como pano de fundo de
seu sucesso "O Monge e o Executivo".
O enredo é uma espécie de parábola,
semelhante às criadas por Jesus, sobre
um empresário bem-sucedido que
abandona tudo para virar um monge.

Para Hunter, o líder influencia os
outros, faz com que a energia se mo-
va e que com a sinergia o encontro en-
tre pessoas aconteça de fato. Ainda de
acordo com a obra, Jesus foi o maior
líder neste sentido, mas são citados
outros líderes que se enquadram no

modelo proposto: Gandhi e Martin
Luther King, por exemplo. Com a má-
xima "você colhe o que planta", enfa-
tiza que serviço e sacrifício são ações
para realizar as intenções e que se o
amor é fundamentado na vontade, a
liderança começa com a vontade.

"Eles pregavam modelos de lideran-
ça mais humanos e ao mesmo tempo
conectados a Deus. A fé foi descober-
ta como um recurso interessante para
o universo corporativo, considerando
que a fé move montanhas, alinha as
pessoas, torna o ser humano mais co-
operativo e envolvido no propósito da
equipe", conta Márcia.

Seja um líder
espiritual
Quando a liderança é claramente

definida, seus princípios são simples
e objetivos. Esses dois fatores geram



regras especificas e tudo isso resulta
em mais adesão ao espírito da empre-
sa e segurança nas ações. Outro pon-
to importante com relação à fé (não
propriamente a fé religiosa, mas sim,
nos resultados, na boa performance e
no retorno que isso trará) é que este
é um recurso que exerce forte influ-
ência nos funcionários e quando es-
timulada pelo líder mantém a equi-
pe sincronizada, pautada em valores,
transparência e ética.

"A liderança como foco nos prin-
cípios religiosos presa por honesti-
dade, integridade, lealdade, coope-
ração, disciplina, paz, congruência,
dedicação, envolvimento, humilda-
de, vontade, simplicidade, profundi-
dade e visão sistêmica", lista Márcia.

Na prática, o conceito de liderança
humana pode ser claramente desen-
volvido por algumas atitudes e gestos

que parecem simples, mas que fazem
total diferença nos resultados obtidos,
já que a postura do superior "que se
importa" estimula seus funcionários.

E há diferentes formas de adotar
esta postura no dia a dia para moti-
vá-los. Atuar com o conceito de res-
ponsabilidade individual, em que
cada um constrói uma parte do to-
do, é um principio espiritual na lide-
rança. Isso significa que conscienti-
zar cada membro da equipe da sua
real contribuição é uma das melho-
res formas de demonstrar o quan-
to cada um é de vital importância e
não apenas mais um número, como
a maioria dos empregados se sente
nos dias de hoje.

Aproxime-se mais da equipe, mos-
tre-se a eles como um ser humano
que também tem limitações e mui-
tas qualidades e compartilhe exem-

plo da sua própria trajetória profis-
sional e desafios que foram ultra-
passados. "O exemplo é o melhor
testemunho em uma liderança es-
piritual", aponta Márcia, que ainda
completa: "a ética é outro pilar desta
liderança. Ter valores expressos em
suas condutas e na forma de geren-
ciar as pessoas é uma forte indicação
do quanto se está próximo do que se
acredita e pratica". Em outras pala-
vras, utilizar palavras que estimulem
a integração, o trabalho em equipe e
a harmonia são atitudes esperadas
de um líder espiritual.

Mais lições para mais
resultados
Outros conceitos que saíram das

páginas de livros sagrados de dife-
rentes religiões para ingressar no
mundo corporativo são a ética e a ))





"Os grandes líderes utilizaram
princípios básicos de valorização do ser
humano ao mesmo tempo em que está
com q foco em resultados. Essa é uma
combinação que gera muitos resultados,
independente do tempo. Estabelecendo
um paralelo com a empresa, a religião
faz com que as pessoas encontrem um
objetivo em comum"
MÁRCIA DOLORES REZENDE, PSICÓLOGA

justiça. A ética é empregada no pre-
paro da pessoa para fazer as coisas
certas quando ninguém o está obser-
vando, já a justiça é dar a cada o que
lhe é de direito.

"Isso quando aplicado efetivamen-
te nos negócios traz ganhos tanto pa-
ra a empresa quanto para os funcio-
nários, além da longevidade nas rela-
ções empresariais", relata o terapeu-
ta comportamental e diretor da es-
cola de executivos e negócios Master
Mind, lamil Albuquerque.

O especialista aponta que o merca-
do vive uma fase de espiritualidade
corporativa, em que os resultados e
os ganhos são esperados, mas alinha-
dos à idéia de estar contribuindo de
alguma forma com a humanidade. A
receptividade do empregado está in-
timamente ligada à forma como es-
ses valores são passados a ele. Quanto
mais o líder acredita em sua própria
gestão, mais a equipe terá consciência
de sua atuação e se sentirá motivada.
"Essa é a grande lição que os líderes
religiosos passam. Todos eles sempre
acreditam em seus dogmas e isso é o
que mobiliza os seus seguidores", ana-
lisa Albuquerque.

Pratique a humanidade
Em todas as lições ensinadas por

líderes religiosos, o amor incondicio-
nal aparece como o centro de todos
os ensinamentos. O símbolo máxi-

mo de todas as verdades edifican-
tes proferidas ao longo dos séculos
é Jesus Cristo, pelo desfecho de sua
passagem pelo mundo material, mas
outras figuras como Buda e Maomé
também colocaram o sentimento co-
mo status de verdade absoluta.

Aplicar este amor no ambiente de
trabalho, não significa deixar um la-
do maternal ou paternal falar mais
alto, mas sim, adotar uma postura
mais humana e compreensiva em
relação aos seus subordinados. Não
deixe a obsessão pelas metas e resul-
tados torná-lo um chefe pouco preo-
cupado com as pessoas.

Interrompa um projeto urgente para
dar atenção a alguém da equipe com
desafios (familiares, emocionais, de
saúde) e dê parte do seu tempo para
ouvir sem julgamento as pessoas que
não atravessam um bom momento.
Proporcione às pessoas do ambiente
de trabalho o sentimento de impor-
tância necessário para que elas se sin-
tam bem em fazer parte da empresa.
"É possível fazer isso na forma de se
dirigir a elas, olhando, reconhecendo,
valorizando-as, criando assim, um cli-
ma humano", ensina Santos.

Sucesso consagrado
Apesar de o nome já ter se tornado

pejorativo, os livros denominados de
autoajuda, como estes que utilizam
preceitos de religião para aplicar no



"Fé é acreditar naquilo
que não se pode ver, e (...)
lideres com pensamento

de mestres religiosos têm
uma capacidade intensa de
visualizar o que os outros
não conseguem. Por isso,
colhem resultados diferentes e
Superiores" - ENOIR SANTOS, ESPECIALISTA
EM GESTÃO DE NEGÓCIOS E COACH EMPRESARIAL

ambiente profissional ou até mesmo
os que dão dicas de como se tornar
bem-sucedido com visões diferen-
tes, estão recheados de boas receitas
de atitudes profissionais positivas,
tanto para empresas e seus líderes
quanto para os colaboradores. Prova
do sucesso que o gênero vem ga-
nhando no Brasil é a quantidade de
obras comercializadas. Somente o li-
vro de James Hunter atingiu a marca
de 2,5 milhões de exemplares vendi-
dos, enquanto há dez anos, uma obra
de sucesso chegava a apenas 80.000
cópias. Mais um fator que ajuda no
sucesso é o valor dessas obras, que
chega a ser até 25% mais barato que
outras obras literárias.

Para Jamil Albuquerque sua im-
portância na formação profissional
se deve à linguagem utilizada que
vai direto ao ponto, assim como o
mercado de trabalho que aponta di-
retamente aos seus interesses. "Eles
são como os manuais, quem lê sabe
mais sobre o equipamento. Quem
coloca em prática tem melhores re-
sultados", enfatiza.

Outro ponto importante é que es-
te tipo de obra, geralmente, faz as

pessoas refletirem sobre seu com-
portamento e a necessidade de mu-
dança de atitude. "Livros que am-
pliam a compreensão do compor-
tamento das pessoas ajudam a li-
dar com as diferenças. Há também
aqueles que citam cases impactan-
tes e servem de referência nos mo-
mentos desafiadores, com as lições
tiradas a partir de como os outros
superaram os seus fracassos", avalia
Santos. C&N
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