
MA DAS PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 
de um líder é definir o olhar com que a empresa co
mandada por ele, ou por ela, vai enxergar o mundo. 

A escolha do olhar correto determina uma 
visão comum, para que todos na empresa possam 
calibrar suas ideias, seu tempo, sua energia e suas 

decisões da maneira que mais contribua para o sucesso. Esclarecendo: o 
olhar do líder define como a empresa conduz os negócios. 

Tenho pensado muito na importância da "sagacidade" das empresas 
e em como é decisivo que todos os que lá trabalham enxerguem o mundo 
com o mesmo olhar. Já usei esse termo algumas vezes ao longo dos anos, 
mas nunca tive tanta certeza de seu valor para os negócios. Explico: 

Uma organização "sagaz" não sabe tudo, não tem as respostas certas, 
tampouco as melhores respostas. Ao contrário. Uma empresa "sagaz" 
sabe que as respostas de ontem - bem como os produtos ou serviços 
que vende hoje - talvez não sejam adequadas amanhã. Seus líderes e 
funcionários compreendem o fato de que as pessoas estão sempre mu
dando, e aquilo que satisfaz o consumidor num dado momento pode não 
funcionar em outro. Como tal, uma empresa "sagaz" está a par das últi
mas tendências culturais e de questões sociais prementes, que são do in 
teresse dos clientes. E aplica esses conhecimentos de forma inteligente. 

Ao longo dos ú l t imos 20 anos, por exemplo, a questão ambiental 
transformou-se numa prioridade para pessoas de todo o mundo. Muitas 
empresas reagiram atualizando produtos, para ficarem mais "verdes", 
ou criando novos produtos. 

Às vezes, o que muda não são nossos valores, e 
sim nossa maneira de expressá-los. A família é um 
valor atemporal, universal. Não vai tão longe assim 
o tempo em que mant ínhamos contato com parentes 
por cartas, ou com um telefonema semanal. Hoje em 
dia é possível enviar SMS, mandar e-mails ou conver
sar diariamente pelo Skype. A tecnologia muda nossa 
forma de estar em contato com as pessoas queridas -
mas o carinho que temos por elas continua o mesmo. 

Esse tipo de variação no comportamento huma
no é o sangue que corre nas veias das empresas "saga
zes". Para os líderes "sagazes", a mudança fascina, e 
não assusta. Eles enxergam o mundo com uma insaci
ável curiosidade, sempre de olho no que está aconte
cendo ao redor - e sempre se perguntando por quê. 

Como resultado, uma empresa "sagaz" desen
volve uma espécie de sexto sentido sobre as t endên 
cias do comportamento humano. Ela reage a essas 
tendênc ias de uma forma coerente com os clientes e 
as marcas que produz. Ou seja: empresas "sagazes" 
estão constantemente desafiando o status quo, e cos
tumam se reinventar ao longo do caminho. 

Não estou dizendo que uma empresa deve re
formular seus valores ou produtos essenciais. Eles 
podem ser constantes. Mas a forma de expressar os 
valores e vender produtos e serviços - bem como a 
maneira de operar - tem de evoluir. 

Vou ser mais específico: pense nos efeitos das 
inovações tecnológicas na rotina das pessoas. As 
mídias sociais e digitais aprimoram nossa forma de 
compartilhar e organizar informações, e melhoram 
t a m b é m a comunicação. Isso causa impacto não ape
nas nas empresas de tecnologia, como Apple e Goo
gle (dois excelentes exemplos de empresas "saga
zes"), mas t a m b é m em empresas de outros setores. 
Principalmente marcas de consumo. 

A Starbucks não é uma empresa de tecnologia. 
Ainda assim, acredito piamente que temos de nos es-
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forçar para ser tão sagazes do ponto de vista tecnológico quanto nossos 
clientes. Eles desejam usar um smartphone para achar o café mais p ró 
ximo ou para pagar pelo que consomem, dentre outras atividades. 

Quando o assunto é tecnologia, é fundamental estar sempre um pas
so à frente dos clientes. Foi justamente por isso que, há três anos, decidi
mos incluir o diretor de TI da Starbucks na equipe de líderes seniores. 
Atualmente, contar com profundo conhecimento tecnológico na mesa 
dos líderes é obrigatório em qualquer empresa. Mas as organizações "sa
gazes" vão além: encontram maneiras integradas de incutir esse conheci
mento tecnológico e essa inovação em todos os aspectos da operação. 

E essencial ressaltar que as empresas "sagazes" reagem às mu
danças no comportamento humano não apenas porque e s tão atrás 
de lucros. Elas o fazem t a m b é m por princípios . A cadeia de hortifrú-
tis Whole Foods, que vende produtos naturais e orgânicos, é um exem
plo perfeito: ao se aproveitar da tendência da a l imentação saudável, ela 
t a m b é m dissemina esse hábito. Para ser "sagaz", a intuição é tão impor
tante quanto a inteligência: ela alimenta a consciência social que deve 

fazer parte de qualquer negócio. Os l íderes t êm a 
responsabilidade de compreender as mudanças e de
vem ajudar o mundo a mudar. Para fazê-lo, precisam 
ter um olhar que abrace e reflita essas mudanças . 

Se você t a m b é m quer que a sua empresa seja 
"sagaz", rejeite o status quo em benefício do cres
cimento e da integridade. Funcionár ios , acionistas e 
clientes vão agradecer. ® 

(Algumas colunas são dedicadas a responder perguntas. 
Envie a sua, em inglês, para howard.schulte@nytimes. 
com. Inclua seu nome, país, endereço de e-mail e cite 
Época NEGÓCIOS como a fonte da leitura.) 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 64, p. 40-41, jun. 2012.




