


Ninguém foi capaz de conter a recessão em seu rá
pido avanço mundo afora ou de garantir que líde
res de mercado como General Motors e Circuit City 
não quebrassem. Ninguém percebeu que, apesar de 
imensos pacotes públicos de estímulo, o caminho 
da recuperação seria doloroso, com tão poucos em
pregos sendo criados nos Estados Unidos e no Japão. 
Nunca esperamos tanto da liderança — e nunca fica
mos tão decepcionados. 

Não é só a incerteza que paralisa o dirigente em
presarial de hoje. Muitos acham difícil reinventar a 
empresa depressa o bastante para lidar com novas 
tecnologias, mudanças demográficas e tendências 
de consumo. São incapazes de criar organizações re
almente globais, que possam operar sem esforço por 
entre fronteiras. Acima de tudo, o líder acha difícil 
garantir que sua gente se paute por valores e pela éti
ca. Os princípios reinantes na empresa fazem o pes
soal perguntar: "E eu, o que ganho com isso?". Au
sentes estão aqueles que fariam com que pensasse: 

"O que é bom, certo e justo para todos?". A finalidade 
da empresa, ainda acham executivos, é fazer negó
cios. E "greed is good" — desde que as autoridades 
não descubram. 

Há várias razões para o abismo entre a teoria e a 
prática da ética na atividade empresarial. Primeiro, 
há uma grande diferença entre o que a alta adminis
tração prega e aquilo que o pessoal na linha de frente 
faz. No mundo ocidental há uma tendência filosófica, 
herança de Platão, a concluir que, se uma teoria não 
está funcionando, é porque algo está errado com a 
realidade. O homem se porta de forma menos ética 
quando é parte de uma organização ou de um grupo. 
Um indivíduo que em situações normais faria o que 

é certo age de modo distinto sob pressão. E raciona
lizações (achar que está fazendo o que é melhor para 
a empresa, digamos) ou justificativas comuns (acre
ditar que nunca será desmascarado, por exemplo) 
levam à má conduta. 

Confrontado por fraudes, falcatruas e ganância, 
o público se revolta com a visível ausência de valo
res e ética em empresas. Há algo de errado com o 
modo como faculdades de administração, empre
sas e líderes estão formando gestores. Como obser
vou Bent Flyvbjerg no livro Making Social Science 
Matter (Cambridge, 2001), em vez de tentar imitar 
as ciências naturais, deveríamos ter garantido que 
a administração fizesse perguntas como "Para onde 
vamos?", "Quem ganha, quem perde, e por quais 
mecanismos de poder?", "Esse desdobramento é 
desejável?", "O que deveríamos fazer a respeito?". 

Para que o líder possa lidar com esse sem-fim de 
pressões, o conhecimento é mais crítico do que nun
ca. Há 16 anos publicamos The Knowledge-Creating 
Company (Criação de Conhecimento na Empresa). De 
lá para cá, executivos entenderam que o conheci
mento pode gerar vantagem competitiva sustentá
vel. Empresas aprenderam a capturar, armazenar e 
distribuir o conhecimento, para que catalise continu
amente a inovação. Como vimos, no entanto, liderar 
uma empresa criadora de conhecimento é difícil. 

Por que o conhecimento não produz uma lideran
ça sábia? O problema, descobrimos, é duplo. Além de 
muitos usarem o conhecimento incorretamente, a 
maioria dos líderes não cultiva o tipo certo. As catego
rias de conhecimento discutidas em nosso livro — ex
plícito e tácito — hoje são bem conhecidas. O gestor 
tende a se valer do conhecimento explícito, que pode 



ser codificado, medido e generalizado. Firmas em Wall 
Street achavam que poderiam controlar um risco maior 
com o uso de números, dados e fórmulas científicas — 
em vez de avaliar individualmente cada empréstimo. 
O mesmo vale para a indústria automobilística ameri
cana, que trata de oferecer incentivos financeiros em 
vez de entender as necessidades do consumidor. 

A dependência exclusiva do conhecimento explí
cito impede o líder de lidar com mudanças. A aborda
gem científica, dedutiva, na qual a teoria vem primei
ro, pressupõe um mundo independente de contexto 
e busca respostas universais e preditivas. No entanto, 
todo fenômeno social — incluindo a atividade empre
sarial — depende do contexto, e só faz sentido ana
lisá-lo se considerarmos metas, valores e interesses 
das pessoas, além das relações de poder entre elas. E 
é justamente isso que executivos não fazem. 

Líderes seguirão dependendo de novas desco
bertas científicas para lidar com questões de energia, 
meio ambiente e biodiversidade enfrentadas pelo 
planeta e de avanços tecnológicos para conceber 
sistemas mais inteligentes. Mas a criação do futuro 
deve extrapolar os limites da empresa; deve envolver 
a busca do bem comum. Um presidente precisa per
guntar se uma decisão é boa para a sociedade, não só 
para a empresa; a gestão deve servir a um propósito 
maior. Só assim a empresa passará a se encarar como 
um ente social imbuído da missão de gerar benefí
cios duradouros para a sociedade. Se não criar valor 
social — além de valor econômico —, a empresa não 
sobreviverá a longo prazo. 

Além disso, o mundo precisa de líderes que fa
çam julgamentos cientes de que tudo depende do 
contexto, que tomem decisões cientes de que tudo 
está mudando e que ajam com a consciência de que 
tudo depende de fazê-lo na hora certa. Terão de ver o 
que é bom, certo e justo para a sociedade sem perder 
de vista os detalhes da linha de frente, em constan
te mutação. Terão, portanto, de casar a microgestão 
com aspirações de grande escopo para o futuro. 

Passamos as duas últimas décadas estudando a 
liderança em distintos tipos de organização; dando 
aulas a dirigentes empresariais, sobretudo no Japão; 
e entrevistando gerações de líderes em algumas das 
melhores empresas do mundo. Nossa meta foi des
cobrir como garantir que um líder tome sistematica
mente decisões que permitam à empresa viver em 
harmonia — e não em conflito — com a sociedade. 
Nossos estudos mostram que o uso do conhecimento 
explícito e tácito não é suficiente; o presidente preci
sa ainda de uma terceira forma de conhecimento, não 

raro esquecida: a sabedoria prática. Sabedoria prática 
é o conhecimento tácito adquirido com a experiên
cia — conhecimento que permite ao indivíduo tomar 
decisões prudentes e agir com base na situação pre
sente guiado por valores e pela moral. Um líder que 
cultive esse conhecimento por toda a organização 
será capaz não só de gerar um novo conhecimento, 
mas também de tomar decisões iluminadas. 

Do conhecimento à sabedoria 
A origem da sabedoria prática está no conceito de 
phronesis, uma das três formas de conhecimento 
identificadas por Aristóteles. Em Érica a Nicômaco (li
vro VI, capítulo 6), o filósofo afirmou que a phronesis 
é "uma capacidade verdadeira e raciocinada de agir 
com respeito às coisas que são boas ou más para o ho
mem". Aristóteles identificou dois tipos de sabedoria: 
sabedoria esotérica (ou metafísica) e sabedoria prática 

— que, mais tarde, Samuel Coleridge mordazmente in
terpretaria como "senso comum em grau incomum". 

Segundo nossos estudos, a sabedoria prática é 
o conhecimento experiencial que permite ao indi
víduo tomar decisões éticas. É semelhante ao con
ceito japonês de toku — virtude que leva a pessoa a 
buscar o bem comum e a excelência moral em tudo 
o que faz. Também é parecida ao conceito indiano 
deyukta, que conota "justa medida" ou "adequado". 
Por exemplo, executivos que acreditam que o propó
sito da atividade empresarial — e até do lucro — é ser
vir ao próximo e aumentar o bem-estar da sociedade 
observam o yukta e evitam excessos e ganância. 

Aristóteles identificou também a episteme,o co
nhecimento científico universalmente válido, e a 
techne, ou a habilidade técnica fundada no know-
how. Se a episteme é o saber-por-quê e a techne o 
saber-como, a phronesis é o saber-o-que-deve-ser-
feito. Um exemplo: já que não há um conceito univer
sal do carro bom, a episteme não pode responder à per
gunta "O que é um bom carro?"; a resposta depende 
de quem está usando o carro e por quê, e vai mudar 
com o tempo. Techne é saber fazer bem um carro; 
phronesis é saber a um só tempo o que é um bom car
ro e como fabricá-lo. A phronesis permite, portanto, 
que o gestor determine o que é bom em momentos e 
situações específicos e, nessas ocasiões, faça o que é 
melhor para promover o bem comum. 

Para tomar as decisões certas, o administrador 
precisa entender por que uma empresa existe — sua 
raison d'être. Muitas vezes, a empresa se comporta 
como se estivesse disposta a fazer qualquer coisa 
para sobreviver, ainda que isso signifique destruir 



o mundo no qual opera. Melhor seria se trabalhasse 
para o bem comum — não porque é o certo ou porque 
está na moda, mas para garantir sua sustentabilida
de. Empresa nenhuma vai sobreviver a longo prazo 
se não oferecer valor aos clientes, criar um futuro que 
as rivais não possam igualar e manter o bem comum. 

Embora aphronesis não seja peculiar a um país ou 
a uma cultura, vimos seu uso com mais frequência 
no Japão. O Estado japonês pode ter sido alvo de crí
ticas por erros cometidos, mas empresas japonesas 
ainda são respeitadas — ainda que não tenham se 
destacado muito nos últimos tempos. Antes do ter
remoto e do tsunami, não havia crise de confiança 
no mundo empresarial japonês como há no america
no, em parte porque o que aconteceu em Wall Street 
não aconteceu no Japão. Empresas japonesas volta e 
meia são criticadas por não serem suficientemente 
capitalistas: por não dar retorno suficiente ao inves
tidor, por não maximizar o valor ao acionista no cur
to prazo, por hesitar em abraçar o offshoring, por não 
demitir trabalhadores para reduzir custos, por não 
contar com esquemas de remuneração que incenti
vem a alta gestão. Mas a contrapartida é a constante 
crença de que as melhores empresas japonesas vi
vem em harmonia com a sociedade, buscam o lucro 
com um propósito social, almejam o bem comum em 
tudo o que fazem, administram o negócio com um 
propósito moral e praticam aphronesis distribuída. 

Isso tudo vai influenciar a teoria e a prática da 
administração no futuro. Aliás, essas crenças são 
a essência do que Gary Hamel descreveu no artigo 

"Grandes metas para a administração" (HBR Feverei
ro 2009). Em contraste com a velha noção do capita
lismo, que coloca empresa e sociedade uma contra a 
outra, as melhores empresas japonesas, a nosso ver, 
podem virar o exemplo de uma nova abordagem ao 
capitalismo, comunitária — desde que seus líderes 
continuem a imbuí-lo de um propósito social. 

As seis faculdades do líder "phronético" 
Não é fácil liderar com sabedoria prática. Um líder 
phronético precisa tomar decisões e agir em meio a 
um estado constante de fluxo. E, no processo, pre
cisa assumir uma perspectiva mais elevada — ver o 
que é bom para a sociedade — ainda que essa visão 
nasça de valores e princípios individuais. Nossa 
pesquisa na última década mostra que para liderar 
desse modo, seis faculdades são essenciais. Vamos 
descrevê-las nas páginas seguintes e sugerir manei
ras de cultivar esses dotes. 

Um líder sábio pode 
julgar o que é bom 
Um líder phronético pratica o dis
cernimento moral sobre o que é bom 
e o aplica a toda situação. Não nos 
entendam mal: maximizar a riqueza 

de acionistas pode levar ao bem, assim como regis
trar lucro. Mas esses líderes miram mais alto: acre
ditam que seus atos devem ter um propósito moral 
semelhante àquilo que Max Weber tinha em mente 
quando ligou o protestantismo ao capitalismo. 

Segundo Akio Matsubara, ex-diretor de recursos 
humanos da Toyota, Eiji Toyoda, o antigo presidente 
da empresa, sempre dizia: "Faça o que acredita ser 
o certo. Faça o que acredita ser bom. Fazer o que é 
certo, quando necessário, é um chamado do alto. 
Faça-o com coragem, faça aquilo em que acredita, 
faça o que você é". 

O juízo deve ser guiado pelos valores e pela ética 
do indivíduo. Sem uma base de valores, o executi
vo é incapaz de decidir o que é bom ou ruim. Eram 
seus valores que levavam o presidente da Mitsui & 
Co., Shoei Utsuda, a perguntar o seguinte antes de 
tomar qualquer decisão: "O que estou tentando fa
zer é um trabalho de boa qualidade (yoishigoto) para 



a empresa e a sociedade?". Valores têm de ser seus; 
não podem ser emprestados. Por isso, a pergunta 
que mais se faz na Honda é: "O que você acha?". É 
algo que incentiva o trabalhador a refletir profunda
mente sobre seus próprios valores (em relação aos da 
Honda e da sociedade). 

Um gestor deve julgar tendo em vista o bem 
comum, não o lucro ou a vantagem competitiva. 
Tadashi Yanai, presidente da Fast Retailing — dona 
da marca japonesa de vestuário que mais cresce, a 
Uniqlo —, diz: "Para ser aceita, uma empresa não 
deve apenas viver em harmonia com a sociedade; 
deve contribuir para a sociedade. A maioria das em
presas que naufragaram não manteve esse equilíbrio. 
Todo mundo é, primeiro, um membro da sociedade 

— e só depois de uma empresa. Pensar apenas na em
presa sem dúvida resultará em fracasso". 

Há quatro maneiras de cultivar a capacidade de 
discernir o que é bom. Uma delas é a experiência, so
bretudo a adquirida quando se enfrenta a adversida
de ou o fracasso. Yanai está sempre recordando a si 
mesmo e os outros dos desafios que superou — ope
rar uma única loja num rincão qualquer do país, ter 
um pedido de empréstimo recusado pelo banco, ser 
pressionado por poderosos atacadistas, estar à beira 
da falência em várias ocasiões. Yanai tem tanto orgu
lho de ter cometido erros que intitulou seu primeiro 
livro One Win, NineLosses [literalmente, uma vitória, 
nove derrotas]. 

Outra saída é colocar no papel princípios extraí
dos de experiências de vida e compartilhá-los. Ao 
longo dos anos, Yanai formulou 23 princípios que 
seriam a "alma" da empresa. "Sem uma alma, uma 
empresa ou um indivíduo não passa de uma casca 
vazia", diz. Vários de seus cânones tratam direta
mente do bem: coloque boas ideias em prática, mova 
o mundo, mude a sociedade e contribua para a so
ciedade. Premie a boa conduta e puna o mal. Exija o 

mais alto grau de ética em sua atividade empresarial 
e no trabalho. 

Um terceiro método é a busca incessante da ex
celência. Isso ajuda um presidente a perceber o que 
é digno de esforço — o que vale desejar e lutar por 

— numa situação específica. Utsuda nos contou que 
foi assistente de Tatsuzo Mizukami, o ex-presidente 
da Mitsui que reergueu a empresa após a 2ª Guerra 
Mundial: "Elejá passara dos 80 quando trabalhei pa
ra ele. Impressionavam-me os padrões de excelência 
que buscava. Jamais pegou atalhos". 

Por último, é possível cultivar o discernimento 
com o contato com ciências humanas como filosofia, 
história, literatura e artes plásticas. A administra
ção é uma "arte liberal", como disse Peter Drucker; 
liberal porque trata dos fundamentos do conheci
mento, autoconhecimento, sabedoria e liderança; ar
te porque também trata da prática e da aplicação. 
Para praticar o que pregamos, anos atrás lançamos 
um programa para executivos em Tóquio (veja o qua
dro "Ensinando integridade na sala de aula") cujo 
núcleo curricular consiste de Aristóteles, Maquiavel, 
Heidegger e outros clássicos. 

Um líder sábio 
capta a essência 
Antes de tomar uma decisão, o líder 
sábio detecta rapidamente o que está 
por trás de uma situação, projeta uma 
visão do futuro ou das consequên

cias e decide que medidas serão necessárias para tor
nar essa visão realidade. A sabedoria prática permite 
que enxergue a essência e entenda intuitivamente a 
natureza e o significado de indivíduos, coisas e fatos. 

Foi o que fez Soichiro Honda, fundador da em
presa que leva seu nome. Um bom exemplo disso é 
visível numa fotografia exibida no Automotive Hall of 
Fame na cidade americana de Dearbom, no Michigan. 



Na foto, Honda está numa pista de motociclismo, 
agachado para ficar no mesmo nível de visão de um 
piloto passando a toda velocidade. Suas mãos estão 
no chão, para sentir a vibração; a orelha em pé, para 
absorver o som do motor. É assim que captou a essên
cia da motocicleta. "Quando olho para uma moto, ve
jo muitas coisas", costumava dizer a seus sucessores. 

"Vejo que deveria fazer isso ou aquilo para manobrar 
pela curva. Penso na nova geração da máquina. Pen
so, se fizer isso, [a moto] terá mais velocidade. Passo 
naturalmente para o processo seguinte." Captar a es
sência requer atenção a detalhes e persistência. "Se 
for fazer algo, é preciso fazê-lo de forma incansável", 
diz Yanai. "Faça o que é 100% correto, concentre-se 
em pequenas coisas e volte sempre ao básico. Sem 
isso, não há como passar para a fase seguinte. O se
gredo do sucesso é fazer o básico entra dia, sai dia." 

Também é importante que o líder extraia verda
des universais de particularidades e detalhes. A con
versão de particularidades em algo universal requer 
a contínua interação entre a intuição subjetiva e o co
nhecimento objetivo. Foi assim que Ratan Tata, pre
sidente do Tata Group, teve a ideia do carro de US$ 
2.500. Na história hoje famosa, o executivo viu uma 
família inteira — pai, mãe e filhos — trepada numa 
lambreta, serpenteando perigosamente no trânsito 
num dia chuvoso em Mumbai. Tata sabia que o carro 
mais barato do mercado custava cinco vezes mais 
do que a motoneta e não cabia no bolso de gente ria 
base da pirâmide de renda. Naquele exato instante, 
Tata percebeu que o público compraria seu carro se a 
montadora cobrasse um preço que pudesse pagar. 

Para cultivar a capacidade de captar a essência de 
um problema, um executivo deve praticar três exer
cícios de alongamento da mente. O primeiro é per
guntar, sem trégua, qual a base de um problema ou 
de uma situação. Na Toyota, o pessoal pergunta "Por 
quê?" cinco vezes para chegar à raiz de um problema. 

Na Honda, fazem perguntas "A, Ao e Aoo". A pergun
ta A é sobre especificações: "Qual deve ser a potência 
desse motor?", por exemplo. Perguntas Ao são sobre 
conceitos, como "Qual é a ideia por trás desse mo
tor?". Perguntas Aoo são sobre objetivos essenciais 
do projeto, como "Qual a finalidade desse motor?". 

O segundo exercício é aprender a ver as árvores e 
a floresta ao mesmo tempo. Nas palavras de Toshifu-
mi Suzuki, presidente da Seven-Eleven Japan, "Não 
é bom enxergar só uma árvore, em vez da floresta. 
Muitos acham, equivocadamente, que a gestão de 
um único item significa administrar um único item. 
Mas é necessário colocar o item na loja como um to
do". Deus pode estar nos detalhes, mas um líder não 
deve nunca esquecer o quadro geral. 

O terceiro exercício envolve tecer e testar hipóte
ses. Em toda loja da Seven-Eleven Japan, por exem
plo, é o pessoal — incluindo estudantes e donas de 
casa trabalhando em meio período — que decide que 
mercadorias pedir. Já que cada loja é voltada a um 
público distinto e enfrenta situações distintas em 
momentos distintos, esse pessoal não pode se pautar 
por regras ditadas pela matriz. Tampouco pode pedir 
o mesmo volume das mesmas coisas todo dia para 
abastecer mecanicamente as gôndolas. Cada vez que 
faz um pedido, um funcionário é instado a tecer uma 
hipótese sobre o que a clientela quer. Ao pedir bebi
das, por exemplo, precisa apostar naquilo que sabe 
sobre as necessidades do público local e também le
var em conta fatores como clima, horários escolares, 
festas locais, cortes de energia e por aí vai. 

Um líder sábio cria 
um contexto comum 
O líder phronético está sempre 
criando oportunidades para que al
tos executivos e funcionários apren
dam uns com os outros. No Japão, 



um ba (lugar, espaço ou campo) se refere ao contexto 
no qual são forjados relacionamentos e a interação 
ocorre. Quem toma parte de um ba troca informa
ções, estabelece relações de curto prazo e tenta criar 
um novo sentido. Um ba informal pode surgir, por 
exemplo, num bar, com estranhos conversando ca
sualmente sobre seus interesses ou problemas ime
diatos, às vezes levando a insights ou soluções. 

Num ambiente mais formal ou organizacional, 
um ba permite que indivíduos imbuídos de um pro
pósito comum interajam de perto. Cada membro se 
vê em relação aos outros e tenta compreender seus 
pontos de vista e valores de forma subjetiva. A ade
são é voluntária. Nesse sentido, um ba é um contexto 
compartilhado em movimento: participantes vão e 
vêm, relações mudam e contextos evoluem ao longo 
do tempo. 

O waigaya (versão abreviada da onomatopeia 
waiwai-gayagaya, que imita o murmurinho de vozes 
do encontro de várias pessoas) da Honda também é 
um ba. É uma reunião de três dias e três noites de 
até 30 integrantes de uma equipe de projeto num ho
tel ou ryokan (pousada) com águas termais. À noite, 
bebem saquê e vão ao banho comum. Embora não 
haja uma pauta, as pessoas normalmente começam 
por falar mal do chefe e expressar suas frustrações. À 
medida que o desabafo regado a saquê avança, não é 
raro haver brigas, verbais ou até físicas. No segundo 
dia, as barreiras começam a cair à medida que cada 
um vai entendendo a motivação e os sentimentos 
dos outros. Ficam todos mais dispostos a ouvir e a 
se solidarizar. No terceiro dia, é comum darem um 
salto indutivo, superando problemas pessoais e che
gando a uma visão coletiva sobre como resolver um 
problema. 

Há várias maneiras de uma empresa criar um ba: 
em reuniões de projetos, programas de treinamento, 
grupos de estudo ad hoc, grupos de hobby informais, 
conferências, eventos familiares ou esportivos pa
trocinados pela empresa, salas para fumantes, cafés 
e cantinas, reuniões virtuais, sistemas de intranet 
e blogs. Um ba pode partir do alto ou de baixo. No 
primeiro caso, o presidente deve iniciá-lo. Cinco 
meses depois de ter virado presidente da Mitsui, em 
2002, Utsuda passou a realizar uma kurumaza (mesa-
redonda) uma ou duas vezes ao mês durante o al
moço ou após o expediente. A reunião era aberta a 
qualquer funcionário que se inscrevesse na intranet 
da empresa e quisesse discutir o sentido de um tra
balho de boa qualidade para funcionários, empresa 
e sociedade. Em seis anos, houve 117 reuniões com 2 

mil funcionários. Os participantes analisavam práti
cas de negócios da Mitsui no passado — algumas de
las controversas, devido a questões de conformidade 
com normas no exterior — e aspirações futuras. 

Um ba que parta de baixo (e que empresas fora do 
Japão talvez achem mais fácil de instituir) permite 
ao pessoal ver em primeira mão como o consumidor 
usa produtos e serviços. A Eisai, conhecida por me
dicamentos para o tratamento de demência, coloca 
todo cientista da empresa para cuidar de pacientes. 
Esse pessoal descobre como o doente se comporta, 
como toma remédios, se banha e se comunica com 
cuidadores. O indivíduo passa a entender melhor as 
necessidades de pacientes e de suas famílias — e a 
missão de cuidar da saúde humana articulada pelo 
presidente da empresa, Haruo Naito. Um funcioná
rio nos contou: "Estava completamente concentrado 
no desenvolvimento de medicamentos, mas no hos
pital o foco [é outro]. Um fármaco só é útil em certas 
situações. O treinamento me deu uma nova cons
ciência do propósito de medicamentos e de como 
devemos desenvolvê-los". 

Um líder sábio 
comunica a essência 
O líder phronético deve ser capaz 
de se comunicar de um jeito que 
todos possam entender. Já que cos
tuma ser difícil expressar a essência 

de uma situação, deve usar histórias, metáforas e 
outras formas de linguagem figurada. Isso permite 
que indivíduos sujeitos a distintos contextos e com 
distintas experiências assimilem as coisas de forma 
intuitiva. 

Uma metáfora é uma saída para a compreensão 
de uma coisa com a visualização de outra. Yanai 
gosta de usar metáforas e analogias esportivas para 
comunicar o que quer. Uma de suas favoritas é: "No 
beisebol, uma equipe com um grande número de ba
ses roubadas tem um grande número de tentativas 
de roubo de base. Quem está pensando apenas em 
evitar o 'tag' não consegue correr. O mesmo pode ser 
dito da gestão". Uma metáfora também transmite a 
mensagem de um jeito que desperta a imaginação.' 
Toyota, por exemplo, gosta de comparar o setor au
tomotivo — e, por extensão, a própria empresa — a 
um tomate verde, incompleto e em crescimento. 

Uma história pode ajudar quem ouve a se conhe
cer melhor através das experiências do protagonis
ta ou antagonista. Pode, ainda, explicar o contexto 
histórico ("Como isso foi ocorrer?") e apresentar 



cenários futuros ("Que 'cara' isso terá?"). Na Mitsui, 
contar histórias virou parte importante do proces
so de avaliação no mandato de Utsuda — que, em 
2002, mudou os critérios de avaliação de desem
penho da empresa, colocando muito mais ênfase 
(80%) em resultados qualitativos do que em quan
titativos. 0 processo para obtenção de resultados 
tornou-se, portanto, muito mais importante do que 
a receita ou o lucro. Utsuda incentivou todo fun
cionário a contar, na avaliação anual, uma história 
que ilustrasse o porquê de uma meta ser importan
te para aquele indivíduo e para a empresa, como 
casava com seus valores e os da empresa, e que bem 
faria a ele e à empresa no futuro. O processo de criar, 
contar e compartilhar histórias foi instrumental pa
ra mudar a cultura da Mitsui. Levou o pessoal a ven
der suas ideias de forma mais persuasiva e a pen
sar na qualidade do trabalho que faria antes de cal
cular o lucro. 

Fujio Mitarai, presidente da Canon, instituciona
lizou um processo similar. Mitarai pede a todos que 
apresentem um plano anual de atividades com uma 
história. Para iniciar o processo, traça uma narrati
va mostrando como a empresa pode bater as metas 
numéricas que estabeleceu. Isso se difunde por altos 
gerentes e gerentes de nível médio até chegar a to
dos os funcionários. Na Canon, todo mundo precisa 
sustentar números com uma narrativa. "É assim que 
habilidades são cultivadas e nossa gente cresce", ex
plica Mitarai. "É a base da força da Canon." 

Para usar metáforas e histórias de forma eficaz, 
um líder precisa aprender a enxergar a relação entre 
uma coisa e outra, entre si e um outro indivíduo, ou 
entre o presente e o passado ou o futuro. Para tanto, 
a melhor saída é ler o máximo possível de literatura 
em todos os gêneros imagináveis, incluindo roman
ce, sátira, comédia e tragédia. E, ainda, ir ao teatro. 

A retórica conta, pois um bom comunicador che
ga ao coração e à mente das pessoas. É só pensar em 
discursos que conseguiram ambas as coisas, como o 

"I have a dream" de Martin Luther King, Jr. no Lincoln 
Memorial, em 1963, e o "Stay hungry, stay foolish" 
de Steve Jobs na cerimônia de formatura na Stan-
ford University em 2005. Os dois foram fundados na 
experiência pessoal; tiveram começo, meio e fim; e 
repetiram várias vezes a principal mensagem. King 
disse "I have a dream" oito vezes e "Let freedom ring" 
dez vezes nos últimos cinco minutos do discurso de 
17 minutos. Jobs repetiu o mote "Stay hungry, stay 
foolish" três vezes nos últimos 20 segundos de seu 
discurso de 15 minutos. 

Um líder sábio trava um diálogo com o máximo 
possível de pessoas e exibe um elevado grau de com
prometimento com a comunicação. Yanai articulou 
seu "sonho" para 2020 em 1º de janeiro de 2009: virar 
a principal cadeia de lojas de roupas do mundo em 
termos de vendas e rentabilidade, superando Gap, 
Zara e H&M. Nos três meses seguintes, travou uma 
conversa semanal de 90 minutos com meia dúzia dos 
maiores executivos da empresa em Tóquio para falar 
sobre gente, organização e sistemas necessários pa
ra a realização desse sonho. Passou igual quantidade 
de tempo em reuniões parecidas com outro grupo 
de altos executivos de Xangai, Seul, Paris, Londres 
e Nova York. Yanai pretende travar essa conversa 
com 200 de seus futuros líderes, conhecendo todos 
em pessoa mundo afora nos próximos três anos. A 
comunicação é crucial para transformar sonhos em 
realidade. 

Um líder sábio 
exerce poder político 
Não basta identificar a essência ou 
comunicá-la; o líder phronético 
precisa congregar as pessoas e in
centivá-las a agir, combinando e 

sintetizando o conhecimento e o esforço de todos na 
busca inarredável de seus objetivos. Para mobilizar 
os outros, um executivo deve utilizar todos os meios 

— incluindo maquiavélicos — condizentes com a situa
ção. Astúcia e obstinação não raro são necessárias 
para criar algo novo e bom. 

Um líder sábio exerce juízo político ao entender 
pontos de vista e emoções dos outros (algo vislum
brado na comunicação verbal e não verbal cotidiana). 
Considera muito bem o timing — quando tomar uma 
medida ou discutir uma questão. Não conhecemos 
ninguém que exerça essas qualidades com mais fer
vor do que o presidente da Toshiba, Atsutoshi Nishi-
da, um especialista em intersubjetividade — um 
campo da fenomenologia desbravado por Edmund 
Husserl. Nishida acredita piamente que o ser huma-
no é, por natureza, lógico e emocional. Logo, salienta 
a importância da empatia para quem quer travar um 
diálogo verdadeiro com o outro. Não é incomum que 
Nishida se envolva em discussões com colegas que 
duram o dobro do tempo previsto. 

Um líder phronético também se esforça para en
tender todas as contradições da natureza humana 

— o bem e o mal, civilidade e incivilidade, otimismo 
e pessimismo, diligência e preguiça — e sintetizá-
las ao enfrentar uma situação. Em vez de buscar o 



equilíbrio ideal entre contradições, pratica um ra
ciocínio dialético, o que permite que ascenda a um 
plano superior para lidar com contradições, opostos 
e paradoxos. Há quem use a palavra alemã aufheben 
para descrever esse processo. Ao pensar em termos 
de "um e outro" em vez de "um ou outro", o líder 
phronético pode tomar a decisão mais adequada a 
uma situação sem perder de vista o bem a ser atin
gido. É como observou F. Scott Fitzgerald: "O teste 
de uma inteligência de primeira é a capacidade de 
sustentar duas ideias opostas na mente simultanea
mente e, ainda assim, poder funcionar". Nessa era de 
descontinuidade, essa faculdade é mais importante 
do que nunca. 

Imaginação e visão são fundamentais para a 
ascensão a um plano superior. Yanai, por exemplo, 
anunciou que a Fast Retailing vai precisar de 200 
líderes da próxima geração para executar sua visão 
para a empresa. Usou a dialética para identificar o 
ponto de partida — ou seja, a composição do estoque 
de lideranças. Metade dos futuros líderes será japo
nesa, metade virá dos quadros atuais, metade será 
genial (e a outra metade, gente comum e corrente). 
Yanai quer que transcendam todas as dicotomias, 
que se transformem em empresários com uma ca
beça global. Seus líderes devem ser a um só tempo 
asura (demônio) e Buda: devem ser perfeccionistas 
tirânicos que entendam o que há de bom e mau na 
natureza humana. 

Curiosamente, rebaixar o líder pode ajudá-lo a 
entender o ponto de vista e os sentimentos alheios. 
Essa técnica funciona particularmente bem no Japão, 

e ninguém a usa mais do que a Fast Retailing. Mais 
da metade dos altos executivos da empresa já foi re
baixada, o que implica um corte de 25% no salário e 
deixa bem claro que um juízo, uma decisão ou uma 
ação em particular não foram acertados. Os execu
tivos recebem outra oportunidade para se destacar. 
Um deles, que já passou por dois rebaixamentos, 
diz: "Obviamente, é doloroso econômica e psicolo
gicamente. Mas ser rebaixado me fortaleceu. Agora, 
tenho estômago para dar a meus subordinados o tipo 
de feedback que recebi". 

Esquecer o sucesso também é bom para incenti
var as pessoas a melhorar. Há pouco, Yanai advertiu a 
equipe que fazer a mesma coisa ano após ano signifi
ca ficar para trás. O título de um livro que lançou em 
2009, Throw Away Your Success in One Day, mostra a 
rapidez com que o executivo acha que uma empresa 
deve se reinventar. 

Um líder sábio 
cultiva nos outros 
a sabedoria prática 
A sabedoria prática nunca deve ser 
tratada como se fosse reduto do 
presidente ou da alta administra

ção da empresa. Deve ser distribuída, tanto quanto 
possível, por toda a organização, e trabalhadores de 
todos os níveis podem aprender a usá-la. Promover 
a liderança distribuída é, portanto, uma das maio
res responsabilidades do líder sábio. Na década de 
1970, por exemplo, Soichiro Honda extraiu certa sa
bedoria prática de seus subordinados no momento 
em que a Honda criava um motor menos poluente 
para seus veículos. Honda declarou que o novo 
motor permitiria à empresa superar as três grandes 
montadoras americanas, que à época se opunham à 
legislação do ar puro, o Clean Air Act. Os engenhei
ros da Honda ergueram a voz: disseram que estavam 
criando o motor para cumprir sua responsabilidade 
social. Era por seus filhos que o faziam. Reza a lenda 
que Honda ficou tão envergonhado de si mesmo ao 
ouvir essa objeção que decidiu que era hora de se 
aposentar. 

Promover a phronesis distribuída permitirá à or
ganização responder de forma flexível e criativa 
a qualquer situação. Uma opção estrutural é usar 
a abordagem "scrum" (veja nosso artigo "The New 
New Product Development Game", HBR January-
February 1986) para permanecer ágil. A metáfo
ra do rugby, usada originalmente na indústria 
manufatureira, é hoje o nome oficial do processo 



de desenvolvimento ágil de software. Embora ca
da equipe normalmente se limite a sete membros, 
o número de equipes aumenta à medida que o esco
po do projeto cresce. O processo de desenvolvimen
to é interrompido a cada duas semanas, quando 
os membros formam um scrum (uma "formação 
cerrada" no futebol americano) para decidir como 
concluir tarefas inacabadas. É possível ter cente
nas de mestres scrum e milhares de membros tra
balhando, aprendendo e tomando decisões sábias 
simultaneamente. 

Até quem trabalha em meio período deveria 
ser capaz de usar aphronesis, diz Suzuki, da Seven-
Eleven Japan. "Tenho apenas dois olhos e uma ca
beça", diz ele. "Há milhares de pessoas trabalhando 
em meio período em nossas lojas. Se cada uma puder 
tomar uma decisão por conta própria, teremos muito 
mais olhos e mentes." 

Em geral, uma pessoa pode aprender sabedoria 
prática com a observação do comportamento de 
alguém exemplar. Na Honda, o fundador ainda é 
o maior exemplo. Takeo Fukui, ex-presidente da 
empresa, disse: "É importante, para a Honda, criar 
muitos Soichiro Hondas". Isso não significa que os 
trabalhadores da Honda devam imitar o fundador; as 
situações que enfrentam muitas vezes são distintas 
das que ele enfrentou quando vivo. O que quero di
zer é que, quando é necessário tomar uma decisão, o 
trabalhador deveria se perguntar: "Se fosse Soichiro 
Honda, o que faria?". 

Com frequência, é possível encontrar gente 
exemplar entre gerentes de nível médio. Peguemos 
os líderes de grandes projetos na Honda, gente que 
realiza trabalhos de importância estratégica mas que 
não tem autoridade hierárquica ou poder de seleção 
de pessoal. Esses indivíduos trabalham com até 200 
colegas por vez em atividades de projeto, engenha
ria, teste e marketing, entre outras. Esses colegas se 
oferecem [para integrar uma equipe] principalmente 
por causa do caráter do líder. Um indivíduo exem
plar permite que gente comum tenha um desempe
nho extraordinário. 

Outro método para promover a sabedoria prática 
é usar um sistema formal de orientação que permita 
a mentores compartilhar experiências, contextos e 
tempo. Na Fast Retailing, por exemplo, Yanai atua 
como mentor de 200 aprendizes no mundo todo. En
carrega cada um de projetos em três áreas — desen
volvimento de produtos, operações em lojas e admi
nistração (finanças, recursos humanos, TI e jurídico) 

— e pede que implementem ideias que transformem 

o status quo. Cada projeto dura cerca de seis meses; 
um aprendiz passa 18 meses nesses projetos "jet-
set", como o pessoal os batizou (e mantém o posto 
regular). Yanai avalia pessoalmente os resultados de 
600 projetos de mudança em intervalos estipulados 

— e, no processo, ajuda a criar a geração seguinte de 
líderes sábios para a empresa. 

A E M P R E S A C R I A D O R A de conhecimento de hoje pre
cisa se transformar, a nosso ver, na empresa adepta 
da sabedoria prática de amanhã. Isso exige um novo 
modelo de líder — um presidente que seja várias coi
sas ao mesmo tempo: 

• um filósofo que capte a essência de um proble
ma e tire conclusões gerais a partir de observações 
aleatórias; 

• um mestre artesão que entenda as principais 
questões do momento e se debruce sobre elas 
imediatamente; 

• um idealista que faça o que julga ser certo e bom 
para a empresa e a sociedade; 

• um político capaz de levar os outros à ação; 
• um escritor que saiba usar metáforas, histórias 

e retórica; 
• um professor com bons valores e fortes princí

pios, com quem os outros queiram aprender. 
É uma visão muito idealista, é esperar demais, di

ria o leitor. Talvez. Mas empresas precisam criar no
vos futuros para sobreviver. Um futuro desses já não 
pode ser uma extensão do passado; precisa ser um 
salto de fé para o amanhã. Um presidente não pode 
se contentar em analisar situações usando dados em
píricos e raciocínio dedutivo; precisa, também, dar 
saltos indutivos de acordo com seus ideais e sonhos. 
Se não for idealista, simplesmente não poderá criar 
um novo futuro. 

Ser idealista não é suficiente, no entanto. Para 
saber o que precisa fazer a cada momento para pro
mover o bem comum, o líder também precisa ser 
pragmático — precisa encarar a realidade, captar a 
essência de uma situação e determinar qual sua rela
ção com o contexto maior. Um presidente precisa se 
tornar um idealista pragmático, razão pela qual deve 
tornar um modo de vida a dupla busca do conheci
mento e da sabedoria prática. 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 5, p. 24-33, maio 2011.




