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Quatro livros lançados no país dizem que exemplo de liderança do filho de Deus deve ser seguido 
nas empresas. Vendas superam expectativas. 
 
Jesus virou moda entre os empresários. Depois de 2006 anos de seu nascimento, o homem que 
mais influenciou a Humanidade é agora visto como exemplo de sucesso na administração de 
recursos humanos e na obtenção de resultados pelas empresas. Em um mês, foram lançados 
quatro livros que fazem a adaptação do tema para o mundo dos negócios. 
 
Só “Como se tornar um líder servidor”, do americano James C. Hunter — mesmo autor do best 
seller “O monge e o executivo” — vendeu cem mil exemplares em 20 dias. A reimpressão de 
outros 60 mil já foi encomendada. Um fenômeno, considerando-se que a Sextante, que edita os 
livros dele no Brasil, faz tiragem média de três mil cópias das obras de ficção. Dez mil é 
investimento alto. O novo livro de Hunter trata da aplicação do amor universal nas relações entre 
chefes e subordinados. 
 
Em entrevista ao GLOBO, o autor desconversa sobre a associação direta com Jesus. Mas o 
capítulo 3 do livro (“Sobre o desenvolvimento da autoridade”) trata só disso. Começa até com 
uma citação de Jesus, quando afirma que se “se você opta por liderar, deve servir” (Mateus/Novo 
Testamento). 
 
‘Jesus convenceu um terço da humanidade’ 
 
Os outros livros são “Jesus, o maior executivo que já existiu” (de Charles C. Manz, lançado pela 
Negócio Editora, braço da Campus/Elsevier) e “Jesus, o maior psicólogo que já existiu” (de Mark 
W. Baker). Além deles, foi relançado agora “Jesus, o maior líder que já existiu” (de Laurie Beth 
Jones), cujo título na edição anterior era “Jesus, CEO”. Esses dois últimos são da Sextante. 
 
A razão da alusão à figura divina é explicada na página 41 do livro de Hunter. Ele escreve: 
“Realmente. Hoje, um terço da população do planeta, o equivalente a dois milhões de pessoas, 
identifica-se como cristão. O islamismo, a segunda maior religião do mundo, tem a metade dos 
seguidores do cristianismo.” E continua:“Até o general francês Napoleão Bonaparte se rendeu às 
evidências: ‘Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios, mas em que baseamos 
nossas criações geniais? Na força. Jesus Cristo fundou seu império baseado no amor e até hoje 
milhões de pessoas morreriam por ele’.”  
 
Hunter, que escreve sobre a habilidade de ser paciente, gentil, humilde, grandiloqüente, 
respeitoso, altruísta, honesto, compromissado e ainda perdoar (Coríntios 1:13), não gostou que 
suas idéias fossem classificadas como tendência:  
 
— Meu livro é sobre o papel do líder, sobre como amamos.  
 
Livros usam passagens bíblicas como exemplo 
 
Católicos e protestantes criticam associação com Cristo 
 
A autora Laurie Beth Jones afirma que os executivos de hoje têm de se apoiar no exemplo de 
Jesus, que “tinha uma equipe de 12 pessoas imperfeitas (os discípulos) e conseguiu coordená-las 
em prol de uma meta”.  
 
— Eles viraram o mundo do avesso. A questão que levanto é como esta pessoa andou pela Terra 
e fez de seus colegas gente tão motivada? Executivos estão procurando fazer isso com seus 
subordinados. Proponho que todos treinem a equipe do modo que Jesus fez.  



A produtividade ia aumentar, assim como a lealdade e a satisfação no trabalho — disse Laurie ao 
GLOBO, por e-mail. — Deus não é subcampo dos negócios. Os negócios são subcampo de Deus. 
 
Livros já venderam meio milhão de exemplares 
 
O diretor da Serki Fundações, Sérgio Kaminski, presidente do conselho da Associação de 
Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) em Porto Alegre (RS), leu “Jesus, o maior psicólogo que 
já existiu” e diz que a ética no trabalho está baseada nos ensinamentos de Cristo:  
 
— Os princípios que uso estão calcados na fé cristã mas não quer dizer que alguém deva rezar 
comigo. Significa que um funcionário deve ter oportunidades para demonstrar sua criatividade e 
ter um pagamento justo por isto. Hoje, as pessoas apostam em atitudes ilícitas para vencer no 
mercado.  
 
Ao contrário, o chanceler em exercício da Estácio de Sá, Nelson Mello e Souza, um dos fundadores 
da Epabe/FGV, acha que arte e filosofia são mais úteis que livro de auto-ajuda: 
 
— Não se transforma executivo em psicólogo da noite para o dia. Para conhecer a alma humana e 
o mundo corporativo, é melhor ler Shakespeare ou admirar Rembrandt. Claro que Jesus foi um 
grande líder mas nem sempre o exemplo pode ser usado numa empresa. 
 
O fato é que, juntos, os quatro títulos — três lançados em março e um há um ano — já somam 
530 mil exemplares. O de maior tiragem é “Jesus, o maior psicólogo que já existiu”. Lançado em 
2005, está em 300 mil exemplares. “Jesus, o maior líder que já existiu” chegou ao mercado com 
50 mil cópias. “Como se tornar um líder servidor” veio com 160 mil, e “Jesus, o maior executivo 
que já existiu”, vendeu dez mil e terá outra edição de igual tiragem. 
 
Quando o assunto fere um mandamento da Bíblia — não usar seu santo nome em vão — setores 
antagônicos do cristianismo no Brasil convergem para uma mesma opinião: misturar Jesus com o 
mundo dos negócios é algo sem pé nem cabeça. Membros das igrejas católica e protestante, o 
reitor da PUC, Jesus Hortal, indicado pela Cúria para falar sobre o tema, e o pastor batista 
Ariovaldo Ramos, um dos maiores dirigentes do país, concordam: trata-se de deturpação da 
figura histórica. 
 
— É uma heresia. Não interessa se estamos falando de executivos, médicos ou engenheiros. O 
amor universal é um princípio cristão e não pode ser misturado com estratégia empresarial. A 
Igreja não é feita para o lucro, e isto está bem claro no Evangelho. As empresas que aplicam 
estes métodos querem melhorar a produtividade e as editoras estão ganhando dinheiro — diz 
Hortal.  
 
— Jesus não tinha um empreendimento; tinha uma causa. Não administrava pessoas numa 
atividade própria: ajudava o Senhor a ter seres humanos plenos. Jesus queria que os discípulos se 
tornassem como Ele, não que lhe fizessem algo. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 abr. 2006, Boa Chance, p. 1 e 3. 
 
 


