
Capitalismo Consciente 
“Liberando o espírito heroico dos negócios”. 



1. Uma defesa do capitalismo 
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“ Ao longo da história, nenhuma 

criação humana, exerceu um impacto 

positivo tão profundo e tão rápido 

como o capitalismo”. 
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Capitalismo: maravilhoso e mal compreendido. 
◈ Este sistema de inovação contínua e cooperação 
social, gerou bilhões de oportunidades para obter 
sustento e encontrar sentido na criação de valor para 
outras pessoas; 

 

◈As incríveis inovações que nasceram deste sistema, 
nos tiraram de uma existência ordinária e nos 
conduziram para uma vida mais vibrante e cheia de 
significado. 

 



Capitalismo: maravilhoso e mal compreendido. 
◈Há 200 anos atrás 85% da população mundial vivia em estado de pobreza extrema (ganhando menos de 
U$1 por dia); este número hoje é 16%; 

◈A renda per capta global cresce 1000% desde 1800, sendo que nos países desenvolvidos, a renda per 
capta cresceu 1600%; 

◈Até 1800 o crescimento populacional global era muito baixo devido as frequentes pragas. Com o 
desenvolvimento das condições sanitárias, a evolução da tecnologia médica e de produtividade agrícola, 
o mundo passou de 1 bilhão para 7 bilhões em apenas duzentos anos; 

◈A expectativa de vida atingiu números recordes; 

◈Nos últimos 14 anos, o número de pessoas desnutridas caiu de 26% para 13%; 

◈De um mundo de quase total analfabetismo, nos transformamos, em apenas duzentos anos, num mundo 
em que 84% dos adultos sabem ler; 

◈Com o crescimento econômico, 53% da população mundial vive sob regimes democráticos eleitos. Este 
número não existia a 120 anos atrás; 

◈Ao contrário do que se propaga, os países prósperos tem um nível maior de satisfação de vida.                             
No topo do Life-Satisfaction Index estão os países capitalistas com 7.5 em 10. 

 

 



Capitalismo: maravilhoso e mal compreendido. 
◈As invenções que mudaram o mundo: automóveis, telefones, 
gasolina, internet, antibióticos, computadores e aviões – não 
surgiram do nada, todas exigiram muita inovação. 

◈A inovação depende da criatividade humana. A criatividade 
humana, individual e coletiva, é a raiz do progresso econômico. 

◈Por isso, os empreendedores são os verdadeiros heróis de uma 
economia livre, eles levam progresso a sociedade e ao mundo 
através dos seus negócios. Com a sua imaginação, criatividade, 
paixão e energia, ele são os principais agentes de mudança no 
mundo. 

 

 



Capitalismo: maravilhoso e mal compreendido. 
◈Apesar do seu grande potencial de criar 
prosperidade, o capitalismo não ganhou 
reconhecimento dos intelectuais e das massas. 

◈O capitalismo é normalmente associado a: 
exploração de funcionários, enganação de 
clientes, beneficiamento dos ricos e não dos 
pobres, fragmentação, segregação e destruidor 
de ambientes. 
 

 

 



Capitalismo: maravilhoso e mal compreendido. 
◈Os executivos permitiram que a base ética do capitalismo fosse 
sequestrada por intelectuais e economistas que disseminaram uma 
narrativa pessoal e inapropriada do capitalismo; 

◈Muitos profissionais operam com um baixo nível de consciência sobre o 
seu propósito real e o impacto de seus negócios no mundo; 

◈Recentemente, este mito de que os negócios se reduzem a maximização 
de resultados e ao lucro, criou raízes na academia e entre líderes 
empresariais; 

◈A regulamentação e o tamanho dos governos cresceu imensamente, 
criando condições para um capitalismo distorcido, com baixa competição, 
e que favorece negócios que tem conexão política. 
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“ Os negócios são bons porque criam valor 

para outras pessoas, são éticos porque estão 

baseados em trocas voluntárias, são nobres 

porque podem elevar a existência humana e 

são heroicos porque podem tirar as pessoas 

da pobreza e criar prosperidade”. 
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2. Capitalismo Consciente 
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Os pilares do Capitalismo Consciente 

Integração de 
stakeholders 

Liderança 
Consciente 

Propósito 
elevado e 
valores 
centrais 

Cultura e 
Gestão 

conscientes 

Um paradigma envolvente para os negócios, que 

busca criar diferentes tipos de valor para os seus 

stakeholders: financeiro, intelectual, físico,                  

ecológico, social, cultural, emocional,                                  

ético e espiritual.  

Este novo sistema está em harmonia com o 

ethos de nosso tempo e com a essência da 

natureza humana. 

O Capitalismo Consciente é 

uma maneira de se pensar os 

negócios, que reflete um 

entendimento mais profundo 

do por que as empresas 

existem, e como elas podem 

criar mais valor para as 

pessoas. 

O Capitalismo Consciente não é um modismo,                    

é um desafio. Você tem de performar bem e fazer 

isso por um propósito maior. É como nos esportes.                        

Você realmente se importa em jogar junto com a 

sua equipe, mas ao final, você não                               

quer deixar de  vencer. 

O Capitalismo Consciente tem uma 

simples, mas poderosa, crença:               

a ação certa feita pelas                               

razões certas, geralmente                                      

conduz a bons resultados. 

Focamos nas coisas que 

podemos controlar, que são as 

ações e reações, e a 

confiança de que as ações 

certas levarão a resultados 

positivos no futuro. 



Em busca do sentido... 
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Significado e propósito sempre foram 

importantes para as pessoas, mas eles se 

tornarão cada vez mais presentes com a 

evolução da sociedade e com o aumento 

do nível de consciência das pessoas.              

 

Para as empresas, o propósito elevado 

energiza, e permite a transcendência das 

preocupações. Quanto mais as pessoas 

então orientadas ao propósito comum, 

menos elas se importam com seus 

interesses pessoais e imediatos. 
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“ A felicidade não pode ser perseguida, ela é resultado 

de uma vida vivida com propósito. Quanto mais você 

persegui-la, mais ela fugirá de você.                                          

A felicidade verdadeira só pode ser obtida fazendo 

um trabalho relevante, amando outras pessoas 

incondicionalmente ou encontrando sentido no 

sofrimento”. Viktor Frankl 
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Em busca do sentido... 
Assim como a felicidade só é encontrada 

quando você não mira nela diretamente, os 

lucros serão atingidos sem que a empresa 

torne esta a meta principal. Os lucros são o 

resultado de negócios feitos com propósito 

elevado, construído sobre o amor e 

cuidado ao invés de medo e stress, e 

desenvolvido pelo poder da diversidade. 

Sem a satisfação dos clientes, a felicidade 

e o comprometimento dos colaboradores, e 

o suporte da comunidade, os lucros de 

curto-prazo se demonstrarão 

insustentáveis ao longo do tempo. 

. 
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Co-criação de valor... 
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A principal diferença entre um negócio tradicional e um negócio do Capitalismo 

Consciente é que, no modelo antigo, os gestores tinham de realizar trade-offs 

entre seus stakeholders. O Capitalismo Consciente reconhece que a gestão 

como um jogo de soma positiva, em que é possível criar uma estratégia de 

stakeholders em que todos ganham. 

A palavra Corporate vem do latim Corpus, que significa corpo. Os 

stakeholders são como órgãos de um mesmo corpo, todas as 

partes devem ser respeitadas e integradas para um bom 

funcionamento. As empresas ficaram reconhecidas como agentes 

menos nobres do que os governos e as ONGs, por que 

perseguem o lucro enquanto os outros perseguem o 

desenvolvimento social. Mas esta falácia precisa ser quebrada. 

As empresas criam muito valor para todos os seus stakeholders, 

e por isso, criam valor para a sociedade. 



5 forças de Porter 
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Valor criado para os empregados 
Gestores satisfazem as necessidades monetárias                                        

e não monetárias 

Os gestores usam da baixa dos custos para                                      
estabelecer preços menores 

A estratégia operacional e o sistema 
de entrega permite o esforço 

superior dos funcionários 

Os funcionários estão engajados nas 
tarefas operacionais (virar o avião 

mais rápido) e fornecem um serviço 
superior 

Nível de serviço aumenta 
 

Os custos diminuem 

As vendas realizadas de maneira 
contínua e crescente ao longo do tempo 

geram lucro e crescimento 
Valor capturado pela empresa 

Clientes compram 
Compram novamente 

Continuam comprando 
Comunicam a marca 

Serviço de alto nível com baixo custo 
satisfaz as necessidades dos clientes 

Valor convertido para os clientes 
 



Tata Group O Grupo Tata, tem 144 anos, e tem como propósito: 

“comprometimento com a melhoria da qualidade de 

vida das comunidades que servimos. Nossa prática 

é retornar para a sociedade o que recebemos 

através da confiança de nossos clientes, 

colaboradores, acionistas e comunidade. Nós nos 

comprometemos em proteger esta herança na 

maneira como conduzimos nossos negócios”. 

 

As empresas não são da família Tata, 2/3 das 

ações pertence a fundos de caridade, e através 

deles, a Tata opera os dois maiores hospitais de 

câncer da India, em que metade dos pacientes são 

atendidos de graça. Os Institutos de Ciência, 

Pesquisa e Ciências Sociais foram fundadas por 

estes fundos também. 
 



“ Você não vai encontrar o nome dos nossos líderes entre as 

pessoas mais ricas do mundo. Não temos ninguém na Forbes. 

Nossos líderes não estão aqui pra isso, eles estão sim para 

servir a sociedade. Quer seja no metal, hidroelétricas, aviação 

ou locomotivas, o que nós queremos é investir na construção 

das bases da nossa nação. Nós agimos como cidadãos em 

primeiro lugar. Nós acreditamos que para uma empresa, a 

comunicada não é mais um stakeholder. Ela é o propósito da 

empresa existir”. 
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FROM MILITARY 
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Este é o item mais importante.  

Sem líderes conscientes, nada mais 

importa. A melhor organização pode ser 

destruída se ela contrata e promove o tipo 

errado de líderes. Historicamente, as 

corporações foram moldadas a partir dos 

militares.  
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FROM MILITARY TO MERCENARY 
O mainstream da economia sempre trabalhou com uma crença no Homo Economicus – um modelo de 

pessoa racional e interessada apenas em maximizar os seus ganhos pessoais. Mesmo pesquisadores da 

sociologia e psicologia, utilizaram como ponto de referência para seus estudos, o paradigma de que os 

comportamentos humanos são moldados por uma busca egoísta e auto-realizatória. 

 

Segundo Donald C.Hambrick e Adam J.Wowak (2005), a ascensão da teoria da agência e a implementação 

de seus preceitos nas empresas ao longo de 30 anos, não apenas alterou os atributos básicos dos 

executivos, mas gerou uma nova classe de CEOs – mais individualistas, materialistas, narcisistas e menos 

conectados psicologicamente com suas empresas.  

 

Jensen e Meckling (1976) salientam que se dois indivíduos são maximizadores de utilidade, existe uma boa 

razão para acreditar que os agentes não agirão na defesa do interesse do principal. Assim, uma forma de 

minimizar os problemas de agência seria utilizar de incentivos econômicos que alinhem os interesses dos 

agentes com os do principal. Uma alternativa muito utilizada em empresas como a Enron, foi o contrato 

baseado no desempenho de curto prazo, o que gerava riscos maiores. Segundo os autores, no período 

entre 1980 a 1999 a taxa de demissões de CEOs triplicou. 



FROM MILITARY TO MERCENARY 
A premiação por resultados foi utilizada como elemento motivacional para tentar alinhar os interesses dos 

CEOs com os interesses dos seus acionistas. A diferença entre o salário de um CEO e um funcionário 

“comum”, passou de 25:1 em 1970 para quase 500:1 em 2000. Paralelamente, os conselhos foram 

deixando de ser compostos por executivos da empresa e conselheiros externos, para abrir espaço para 

executivos totalmente independentes, sem qualquer vínculo com a empresa. Ao invés de serem 

selecionados pelos CEOs, os diretores da empresa passaram a ser nomeados por este comitê, que 

premiava os executivos com ações da empresa, ao invés de apenas salário, o que maximizava o foco no 

retorno de curto prazo.  

 



FROM MILITARY TO MERCENARY TO MISSIONARY 
Os Líderes Conscientes são mais maduros emocionalmente e 

espiritualmente. Sua motivação principal é servir a um propósito 

mais elevado e a sua rede de stakeholders, e não o poder e o 

enriquecimento pessoal.  

Durante muito tempo, as comunidades 

humanas e as instituições, operaram a partir 

de uma natureza mais masculina: agressiva, 

competitiva, ambiciosa e pragmática. Agora 

nós estamos vendo um aumento significativo 

dos valores “femininos” do cuidado, 

compaixão, cooperação e emoção, no 

ambiente profissional. 
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Líderes melhores = Mundo melhor! 
IQ: Inteligência analítica; 

 

EQ: Auto-conhecimento e capacidade de 

compreensão dos outros (empatia); 

 

SQ: Valores, propósito, motivações mais elevadas. 

Inteligência que utilizamos para exercitar o bem, a 

verdade, a beleza e a compaixão.  

 

SYQ: Inteligência sistêmica, contribui para o 

desenvolvimento de uma visão de negócios mais 

integrada e inter-conectada. 
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O poder invisível da cultura. 
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“A cultura de uma empresa é o local onde as pessoas são posicionadas, 

onde a riqueza e a complexidade do seres humanos reside, onde a 

humanidade pode brilhar. A cultura é a parte mais importante de um negócio. 

Quando é afirmada conscientemente, nutrida e desenvolvida ao longo do 

tempo, se torna uma diferenciação verdadeira e a arma mais letal contra a 

competividade” Walter Robb, CEO Whole Foods. 

 

 

 

 

“Uma cultura forte pode ajudar ou prejudicar a performance. A 

cultura pode ser responsável por 50% da diferença nos lucros 

entre empresas que operam no mesmo ambiente. Moldar a cultura 

é uma das tarefas mais importantes do líder...” James Heskett, 

Harvard Business School 

 

 

 

 

“A cultura come a estratégia no café da manhã”.                               

Peter Drucker 

 

 

 

 



O poder invisível da cultura. 

Trust 

Accountability 

Caring 

Transparency 

Integrity 

Loyalty 

Egolitarianism 

 

Descentralização 

 

Empoderamento 

 

Inovação 

 

Colaboração 
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O poder e a beleza do Capitalismo Consciente 
As empresas não são falhas por natureza, 

não são pecadoras ou precisam de 

redenção. A qualidade de nossas vidas, a 

nossa saúde, o nosso bem-estar, e até a 

nossa felicidade, dependem muito da 

maneira como os negócios operam. 

Os negócios são pessoas 

trabalhando com outras 

cooperativamente para criar valor 

para outras pessoas. Não existe 

nada que crie mais valor no 

mundo do que as empresas. Por 

isso, os negócios são bons e 

belos. Mas podem se tornar 

ainda melhores, se forem 

conscientes. 

Estamos no meio de uma transição onde se evidencia 

que o antigo paradigma não serve mais. Mas a 

experiência nos diz que um paradigma dominante não 

pode ser vencido facilmente. Uma nova filosofia do 

capitalismo está começando a ser moldado. Vai levar 

tempo e muito esforço para que ele se torne 

amplamente aceito e praticado rotineiramente. 

Acreditamos que a geração Milênio 

(nascidos entre 1980 a 2000) serão os 

iniciadores da mudança. Deles 

florescerão os empreendedores que 

vai criar negócios a partir de um 

Capitalismo Consciente. 
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Um sonho compartilhado 
“Nosso sonho é que um dia, virtualmente todas as empresas 

vão operar sob um propósito elevado, integrando interesses 

de todos os seus stakeholders, desenvolvendo líderes 

conscientes e construindo uma cultura de confiança, 

accountability e cuidado. Hoje isto é uma exceção, mas 

pretendemos que ela se torne a regra”. 



 

36 



 

37 



CREDITS 
Special thanks to all the people who made and 

released these awesome resources for free: 

◈ Presentation template by SlidesCarnival 

◈ Photographs by Unsplash 

38 

http://www.slidescarnival.com/
http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/
http://unsplash.com/

