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Você já ouviu falar em
dharma marketing?
A espiritualidade nos negócios é uma preocupação dos gestores
no mundo inteiro; um especialista português, por exemplo, está
levando o conceito até o marketing

T

eve repercussão extraordinária a HSM
Management Update nº 52, disponível on-line para os assinantes de HSM
Management. O tema era “humanização
dos negócios” e os textos versavam sobre
espiritualidade, ética e desempenho nas
empresas. Foi um indicativo de que o assunto tem interessado muito os gestores
brasileiros, o que foi confirmado de certa
maneira na edição nº 53 da newsletter,
pelo número de downloads de outro artigo
sobre a chegada dos arquétipos ao mundo
dos negócios.
Então, o que está acontecendo com os
gestores? Será que se trata de um “efeito
Brasil”, já que nosso País tem na espiritualidade uma marca registrada? Aparentemente não. Há indícios de que fenômeno similar
ocorre em vários países da Europa e nos
Estados Unidos. E um bom exemplo disso
vem de Portugal, onde se discute, entre
outros, um conceito denominado “dharma
marketing”, desenvolvido pelo professor e
consultor Paulo Vieira de Castro.
Como argumenta o especialista português, questões sociais, culturais, psicológicas e ambientais têm recebido atenção
crescente das organizações mais responsáveis, mas a dimensão espiritual do homem
é sistematicamente negligenciada. Talvez
isso se deva ao fato de ser muitas vezes
confundida com a perspectiva religiosa,
com terapias de auto-ajuda ou mesmo
com programação neurolingüística. Mas,
se até a Declaração Universal de Bioética
e Direitos Humanos da Organização das
Nações Unidas, assinada por 199 países
em 2005, reconhece que “a identidade de
um indivíduo inclui dimensões biológicas,
psicológicas, sociais, culturais e espirituais”,
é hora de os gestores também o reconhecerem, de acordo com Vieira de Castro.
E ignorar a espiritualidade pode ser um
erro por várias razões, diz ele, como a de
que resulta no distanciamento da questão
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do autoconhecimento em ambiente empresarial. As organizações são cada vez mais
dependentes de negociadores hábeis, de
profissionais criativos, de empreendedores
e de gente que saiba trabalhar sob pressão. Serão essas qualidades possíveis na
ausência de autoconhecimento?

Idioma: Inglês

Discussão sobre o bem e o mal
Um ponto de partida para a espiritualidade nos negócios é a discussão em torno
do bem e do mal, em sua profusão lógica
de causas e efeitos, como explica Vieira
de Castro. Ele propõe um exercício de reflexão prático para isso: eleja cinco nomes
de gestores de sucesso. Desenhe uma
tabela de duas colunas –Bem e Mal– e
distribua os nomes nela. Depois, repita o
exercício com nomes de seus colegas mais
bem-sucedidos. Reflita sobre os resultados
em ambos os casos. E agora responda a
outra questão: o mal será necessário ao
empreendimento?

Mais informações:
http://mitsloan.mit.edu/execed

Um marketing budista?
Se espiritualidade e gestão já são incompatíveis à primeira vista, budismo e
marketing parecem sê-lo mais ainda. Mas
não o são, garante Vieira de Castro: “O budismo e o marketing encontram-se, em sua
intenção, numa mesma linha de propósito,
onde o primeiro procura patrocinar a cessação do sofrimento e o segundo, elevar a
satisfação de seus públicos relacionais”. O
que o dharma marketing propõe, explica o
especialista, é elevar a satisfação desses
públicos aprofundando a aproximação à
sabedoria humana, guardada na fase “inconsciente” da mente, o que implica toda
uma adaptação das empresas, começando
pela contratação inclusiva de recursos
humanos e por líderes que se dediquem
a servir os outros. Em tempo: “dharma”
significa, para os budistas, “o que guia
a mente”.

Custo: US$ 2,6 mil
Onde: Sloan School of Business,
MIT, 55 William Street, Wellesley,
Massachusetts 02481, EUA
Telefone: 1 781 239 1111
E-mail: execseminars@sloan.mit.edu
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m um mundo globalizado, as
cadeias de fornecimento se
tornam mais complexas. Este curso analisa as novas perspectivas da
estratégia de operações e da cadeia
de fornecimento.
Por que fazer. Dirigido a gestores
seniores de empresas industriais e
de serviços, responsáveis pelo desenvolvimento e execução da estratégia de operações, fornece o marco
teórico para a tomada de decisões
centradas em perguntas como: devemos optar pela terceirização das
operações? Quando fazê-lo?
• Principais tópicos. Tendências
emergentes em operações; dez fatores a considerar para a tomada de
decisões sobre integração vertical;
estratégias globais de desenvolvimento de produtos e de cadeias de
fornecimento; processos de tomada
de decisões estratégicas relacionadas com as operações; gestão
da incerteza no fornecimento e na
demanda.
• Opinião de quem fez. “Curso
obrigatório para quem está pensando em implementar ou já está
implementando um modelo de terceirização”, Sean Murphy, gerente
sênior de sistemas de informática
da Staples.
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Uma história de Hong Kong
Competing in a Flat World
Victor K. Fung, William K. Fung e Yoram (Jerry) Wind
Wharton School Publishing, setembro de 2007

O

s dois maiores executivos da Li &
Fung, empresa de Hong Kong que
se converteu em uma das maiores
exportadoras do mundo, com Jerry Wind,
professor da Wharton e autor de Provocar
Mudanças (ed. Qualitymark), explicam os
benefícios de um novo tipo de arquitetura
organizacional, ágil e confiável, desenhada
em torno da idéia de “orquestrar” recursos
alheios.

OUtras NOVIDADES

Conectar e colaborar. Em O Mundo
é Plano, Thomas Friedman afirma que a
convergência de tecnologia, globalização
e outras forças transformou radicalmente a maneira de trabalhar. A geografia,
ainda que não seja irrelevante, já não
representa grande obstáculo e as empresas podem estender a todo o planeta
suas operações de fabricação e outros
processos de negócio. Essa dispersão
da cadeia de fornecimento cria enormes oportunidades para as empresas
que entendem as vantagens de competir baseadas em conectar e colaborar.
Dois verbos que a Li & Fung conjugou
com perfeição, depois de perceber que
o sucesso se vinculava cada vez menos
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com o que podia fazer sozinha. A empresa produz mais de US$ 9 bilhões em
vestuário, brinquedos e outros bens para
marcas famosas do mundo e o faz sem
ter uma só unidade fabril.
Maestros. Como explicam os autores de
Competing in a Flat World (Competindo
em um Mundo Plano), a nova estratégia
consiste basicamente em substituir a
infra-estrutura convencional e milhares
de funcionários por uma rede fluida de
fornecedores, em condições de fabricar
e entregar quase tudo, em qualquer lugar.
O segredo? A habilidade de “orquestrar”
essa rede.
Três papéis em jogo. Combinando
escala e agilidade, cada “maestro” deve
deixar de pensar que sua empresa é
o centro do universo e colocar o foco
na rede. E responderá por três papéis:
1) desenhar e gerenciar a rede; 2) liderar
e controlar pelo empowerment –como
não são donos dos meios de produção,
os “maestros” necessitam de um estilo
de liderança e condução baseado na
combinação de delegação de poder com

A.G. Lafley e Ram Charan, ed.
Crown Business, abril de 2008
O papel-chave da inovação por dois
mestres como peça central de qualquer empresa –integrada à estratégia
e a todos os processos de negócio.
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Yves Doz e Mikko Kosonen, ed.
Wharton School, março de 2008
Doz, professor do Insead, e Kosonen,
VP do Finnish Innovation Fund, explicam como desenvolver agilidade
estratégica, para antecipar os rivais.

confiança; e 3) integrar e organizar os
recursos da rede (que é o que cria valor),
estendendo os limites entre as funções
da empresa, quer para transportar o processo de fabricação a outros mercados,
quer para identificar novas oportunidades
de vendas.
Fornecedores vitais. A concorrência
em um mundo plano não é entre empresas,
e sim entre redes, a cadeia de fornecimento, cuja superioridade emerge de um
sólido conjunto de fornecedores e tem
importância decisiva.

Richard E. Boyatzis, Annie McKee
e Fran Johnston, ed. Harvard
Business School, março de 2008
Guia prático e inspirador para
desenvolver a inteligência emocional
e conseguir sintonia com as pessoas.
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Atatürk, o transformador
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Marcelo Otero

E

le foi o fundador da moderna Turquia e o líder que construiu um
país grandioso e renovado sobre
os restos do outrora poderoso Império Otomano, derrotado com a Alemanha
na Primeira Guerra Mundial.
O propósito de Mustafa Kemal Atatürk
foi salvar seu povo da humilhação e transformar a Turquia em uma nação do século
20. Seu realismo político diferenciou-o de
outros líderes e lhe permitiu completar
suas reformas sem aventuras desastrosas
e conseguir que seu país vivesse em paz
com os vizinhos.
Nascido Mustafa em 12 de março de
1881 em Tessalônica (hoje a segunda
cidade da Grécia e que naquela época
pertencia ao Império Otomano), recebeu o
apelido de Kemal, que significa “perfeição”,
por ser ótimo estudante de matemática.
Formado em instituições de oposição
ao regime do sultão otomano, graduouse oficial militar em 1905. Por suas atividades contra o governo, foi designado a
prestar serviços em um lugar longínquo:
Síria. Lá fundou, em 1906, a sociedade
secreta Pátria e Liberdade. Regressando
a Tessalônica, reuniu o Comitê de União
e Progresso, que realizou a revolução dos
Jovens Turcos em 1908.
Quando o Império Otomano se alinhou
com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, Mustafa Kemal consagrou-se como
comandante militar na batalha de Galípoli,
onde em 1915 foi repelida a invasão aliada.
Mas a guerra findaria com a derrota dos
impérios da Europa oriental.
Enquanto os vencedores planejavam a
participação do Império Otomano, Mustafa Kemal liderou o Movimento Nacional
Turco, que desembocaria na Guerra de
Independência Turca. Suas brilhantes campanhas militares conduziram à libertação
do país e ao estabelecimento da República
da Turquia, depois de lutar não só contra os ocupantes gregos, como também
contra o regime do sultão otomano de
Istambul, que parecia inclinado a permitir o
desmembramento do território nacional.
Em 1º de novembro de 1922 foi abolida a dinastia otomana e pouco depois
o Parlamento instaurou a República da

Turquia, declarando Mustafa Kemal seu
presidente.
Durante seu governo, que se estendeu
por 15 anos (1923-1938), utilizou seu grande prestígio e carisma para introduzir amplo
programa de reformas políticas, econômicas e culturais, baseado em princípios ocidentais e orientado para o estabelecimento
de um Estado moderno, democrático e
laico. As reformas incluíram a abolição do
califado e de todas as instituições islâmicas,
a introdução de um código penal, roupas
e calendário à moda ocidental e a adoção
do alfabeto latino. Suas iniciativas mudaram
radicalmente a situação da mulher.
Até 1926, utilizando como desculpa
uma presumida conspiração para assassiná-lo, Kemal eliminou todos seus rivais
políticos e se converteu no líder de um
partido único. Contudo, rejeitou a presidência vitalícia e preferiu ser reeleito
no começo de cada mandato. Conheci-

do desde a época do colégio militar por
sua oratória, usou essa capacidade como
vantagem para convencer a população da
importância das novas leis. O “kemalismo”
se apoiava em seis princípios: republicanismo, laicismo, populismo, nacionalismo,
estatismo e reformismo.
Amado até hoje pelo povo turco, continua sendo considerado o salvador único da
nação. Em 1934 foi oficialmente apelidado
Atatürk (pai dos turcos) pela Grande Assembléia, como tributo a seus extraordinários serviços. Contudo, no apogeu de
sua liderança, não permitiu que o distinguissem como um dos grandes homens de
sua época para não se ver lado a lado com
personagens como Mussolini ou Hitler.
Nada ofuscou sua imagem de estadista
incorruptível, nem mesmo seus excessos
com a bebida alcoólica. Morreu de cirrose
em 10 de novembro de 1938, em Istambul.
Continua sendo lembrado.

