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"Seja um 'lovecat'. Ofereça o seu conhecimento livremente. Abra a sua agenda de 
endereços para quem quiser vê-la. E seja sempre humano". O conselho não vem de 
nenhum guru indiano da administração, mas de um executivo americano apaixonado 
pelo trabalho que prega uma nova forma de enxergar questões fundamentais do 
mundo corporativo. Tim Sanders, o Chief Solutions Officer (CSO) do grupo de internet 
Yahoo!, lançou recentemente nos EUA o livro "Love is the killer app - How to win 
business and influence friends". Ele veio ao Brasil para o lançamento, na Bienal do 
Livro, da versão em português, traduzida como "O amor é a melhor estratégia" (ed. 
Sextante, 191 pág., R$ 24). 

"Quando você compartilha o seu conhecimento, a sua rede de relacionamentos e a sua 
compaixão, bens intangíveis, consegue encontrar um ponto que o diferencia dos seus 
competidores", acredita o vice-presidente mundial de soluções do Yahoo!, que 
concedeu entrevista ao Valor.  

Um dos conselhos de Sanders é que se deve mudar a estratégia para obter sucesso. A 
fórmula é sair da autopromoção e ajudar outras pessoas a crescerem.  

Se, tempos atrás, usar a palavra amor no ambiente de negócios era pieguice, hoje o 
tema ganha cada vez mais adeptos. "O amor é a melhor estratégia do mundo 
corporativo", diz Sanders. "Não se trata de uma mensagem tranqüilizadora que as 
platéias estão a fim de ouvir. Eu realmente acredito que a mais importante das novas 
tendências no mundo dos negócios é o declínio das raposas e dos tubarões e a 
ascensão das pessoas gentis e inteligentes, que eu chamo de 'lovecats'", escreve 
Sanders.  

Dividir o conhecimento com os outros, diz ele, é um dos pontos-chave para alcançar 
esse estágio porque, ao passar adiante as informações que adquire, há um feedback e 
aumento de seu próprio conhecimento. "A razão pela qual alguém lê é para ajudar 
outras pessoas a se tornarem bem-sucedidas, e não para passar o tempo". 

O executivo, responsável pelo núcleo de criação conceitual do Yahoo!, conta que a 
definição que já viu sobre amor é a do filósofo e escritor Milton Mayeroff: amor é a 
promoção abnegada do crescimento do outro. "Obviamente, isso não é tão simples", 
diz Sanders. "Nos negócios, é preciso ser sensível para encontrar o equilíbrio entre o 
que é bom para a companhia e o que é bom para as pessoas." 

Quando um jovem recém-formado ou mesmo um CEO é contratado para trabalhar em 
uma companhia, ele já tem por contrato a missão de adicionar mais valor que os 
dólares gastos com o seu salário, lembra o executivo. Mas ele se deu conta, ao longo 
de sua vida profissional, que mais importante que adicionar valor à empresa é 
valorizar as pessoas.  

Sanders fala de amor como um dos braços da espiritualidade, tão citada nos últimos 
tempos por executivos e gurus da administração. "A espiritualidade é a unificação das 
regras que você tem em sua cabeça, a capacidade de definir o que está certo e o que 
está errado, separar o bem do mal. O amor é, obviamente, o positivo, o bem." 



Além de dividir o conhecimento, Tim Sanders acredita que é preciso aumentar e 
cultivar a rede de relacionamentos - apresentando as pessoas umas às outras e 
formando, por consequência, novas redes. "Todas as pessoas na sua agenda telefônica 
são potenciais parceiros de negócios para qualquer out ra pessoa que conhecemos", 
afirma. 

Tim Sanders, que em certa fase da carreira era um expert na frieza de demitir 
pessoas, hoje aplica os conceitos de compaixão em sua própria carreira. Todas as 
sextas-feiras, no fim do expediente, ele faz um balanço da semana: "O que eu li esta 
semana que foi útil para pelo menos duas pessoas? Eu apresentei pelo menos cinco 
pessoas umas às outras porque achei que elas deveriam se conhecer? Eu mostrei 
compaixão pelo menos uma vez para alguém esta semana de forma real, e não por e-
mail?" 

Quando entra em uma livraria, Sanders leva consigo um cartão anotado com alguns 
termos que os seus clientes dizem que os deixam acordados à noite. E quando compra 
livros, conta o executivo, está pensando nas preocupações dos seus clientes. Lê aquilo 
profundamente, compra um exemplar para o cliente e depois troca informações com 
ele.  

Há momentos em que ser um 'lovecat' pode ser desastroso, escreve Sanders. É preciso 
tomar cuidado para não ultrapassar seus próprios limites e prometer demais a algumas 
pessoas. Acumular leituras, como ele sugere, também não é simples. "Uma vez, 
peguei um texto universitário básico sobre marketing. De longe foi o livro mais difícil 
que já estudei, ele quase me levou às lágrimas de tão chato", lembra o executivo. 
"Algumas semanas depois, terminei de ler o livro no avião sem ter a menor idéia de 
como iria usar aqueles conhecimentos. Passadas 48 horas, eu estava citando, para mil 
pessoas que me ouviam numa conferência de marketing, uma importante passagem 
do livro. "  

Sanders diz que não é uma pessoa carente de amor. "Eu não abraço você nem lhe falo 
do meu carinho porque estou só. Digo isso e faço isso porque quero que você 
experimente a mesma humanidade, a mesma liberdade e a mesma alegria que eu. 
Quando nós, os 'lovecats', ajudamos os outros a sentir isso, nossa tarefa está 
cumprida." 

Os 10 livros que um "lovecat" deve ler, segundo Tim Sanders:  

"Primal leadership", de Daniel Goleman  

"Good to great", de Jim Collins  

"Execution", de Larry Bossidy e Ram Charan  

"Brand ne w world", de Stott Bedbury  

"The attention economy", de Davenport e Beck  

"Total access", de Regis McKenna  

"Now discover your strenghts", de Marcus Buckingham  



"Power of now", de Eckhard Tolle  

"The third wave", de Alvin Tofler  

"The fountainhead", de Ayn Rand 
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