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Um novo propósito para as empresas  

 

Em 19 de agosto do ano passado, a associação que reúne 
várias das principais empresas dos Estados Unidos, Business 
Roundtable, ocupou os títulos dos meios de comunicação com 
a notícia de que havia reformulado a sua “Declaração sobre o 
propósito da empresa”, com frases como esta: “Todos e cada 
um dos nossos stakeholders são essenciais. Comprometemo-   
-nos a criar valor para todos, para o sucesso futuro das nos-
sas empresas, das nossas comunidades e do nosso país”. 

 A Business Roundtable é uma entidade sem fins lucrativos 
criada em 1972, e agrupando cerca de 200 presidentes e 
diretores-gerais de grandes empresas norte-americanas, a na-
ta do mundo dos negócios. Emite periodicamente uma decla-
ração de como veem os seus sócios o objetivo das suas 
empresas. Há várias décadas, essas declarações giravam em 
torno da ideia de que aquilo que os dirigentes devem fazer é 
trabalhar para os seus acionistas, maximizando o lucro. 

Isto não era uma manifestação de egoísmo, mas reflexo de 
uma tese muito arraigada entre os economistas: sob certas 
condições, se as empresas maximizam os seus lucros, o 
resultado será algo excelente no plano social em termos de 
geração de rendimentos, criação de emprego, crescimento, 
inovação e prosperidade para todos. O problema é que essas 
condições não costumam ser cumpridas: a concorrência nos 
mercados é incompleta, tal como a informação; existem efei-
tos externos negativos, como a poluição; há bens públicos que 
os mercados não proporcionam… 

Daí que a Business Roundtable tenha decidido refletir. A 
sociedade, disseram, está a mudar rapidamente; há muito 
emprego precário, e os trabalhadores nem sempre obtêm o 
que esperam dos seus postos de trabalho; as necessidades 
das comunidades locais em que se movimentam as empresas 
ficam frequentemente sem resposta das autoridades; os forne-
cedores, muitas vezes pequenos e radicados em países 
emergentes, nem sempre são bem tratados; os clientes não 
sentem lealdade para com a empresa… 

Consequentemente, aqueles altos dirigentes decidiram que 
deviam mudar a sua atitude. Concordam que os acionistas 
recebam uma remuneração adequada pelo risco dos seus 
negócios, mas sublinharam que se devia fazer mais: era preci-
so “criar valor para os nossos clientes, investir nos nossos 
empregados, tratar de forma justa os nossos fornecedores, 
apoiar as nossas comunidades e gerar valor a longo prazo 
para os nossos acionistas”. 

Isto é o que chamou a atenção dos meios de comunicação: a 
mudança na maneira como as empresas entendem o seu 
propósito ou objetivo. Já não é apenas o lucro, mas também o 
bem-estar daqueles stakeholders (ou seja, “os que partilham 
os nossos interesses”). E dirigir exige colocar os recursos para 
trabalhar não somente para os acionistas, como para todos 
esses ‘interessados’. Estaremos a assistir a uma revolução? 
Parece-me que não, mas de algum modo é sim. 

Não é uma revolução, porque desde tempos imemoriais se 
concebeu a empresa como uma comunidade de pessoas, que 
deve ser gerida para todos os que estão envolvidos nela: 
acionistas, dirigentes, empregados, clientes, fornecedores… 
Deverá ganhar dinheiro? Sim, claro: se as empresas perdem 
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dinheiro estão à beira de uma crise muito grave. O lucro é algo 
necessário, mas não é o propósito da empresa. Esse foi o erro 
da Roundtable durante muitos anos: pensar que uma condição 
necessária para a sobrevivência da empresa e do seu cresci-
mento era o seu objetivo. 

Há muitas pessoas que participam na atividade da empresa, 
proporcionando capital, trabalho, direção, matérias-primas, 
serviços… Cada uma delas fá-lo porque espera algo; os 
empregados, por exemplo, querem receber um bom salário, 
mas também aprender coisas novas, oportunidades de carrei-
ra, um ambiente agradável, sentir-se úteis, fazer amigos… E 
os acionistas procuram rentabilidade, mas também outras coi-
sas: por exemplo, poder estar orgulhosos da empresa na qual 
colocaram o seu dinheiro. 

O propósito da empresa não é o lucro; este é um dos objetivos 
dos proprietários, mas nem sequer é o único. O propósito tem 
a ver com pessoas que se juntam para fazer algo em que 
acreditam. Querem conseguir aquela longa lista de coisas que 
acabo de citar, porque lhes permitirá satisfazer as suas neces-
sidades, ao mesmo tempo que eles atendem as necessidades 
dos de fora, os clientes, fornecedores, investidores e comu-
nidade local. Tem razão a Business Roundtable quando fala 
dos deveres da empresa para com todos esses “interessa-
dos”. 

Mas o propósito, o objetivo da empresa, não é repartir favores 
entre uns e outros. Dirigir é atrair, motivar, formar, remunerar, 
promover e reter as pessoas, todos: acionistas, empregados, 
fornecedores, distribuidores, clientes…, e coordenar as suas 
ações para que participem livre, consciente e voluntariamente 
na tarefa comum. Hoje e amanhã, porque a continuidade da 
empresa é fundamental. Agora sim é possível ter em conta 
todos os “interessados”, para que consigam aquilo que 
esperam… mas também para lhes explicar, quando for neces-
sário, que chegou a crise, e que não há muito para repartir, 
pelo que todos terão de sacrificar alguma coisa, à espera de 
que regressem os bons tempos. 

A Declaração da Roundtable não é uma revolução, mas pode 
vir a sê-lo. Muitos comentaristas, ao lê-la, disseram que não 
acreditavam nela; que era uma forma de se adaptar ao 
contexto político norte-americano, para enfrentar as eleições 
seguintes; que se trata de um exercício de relações públicas; 
que se terá de esperar para ver como se comportam as 
empresas… Talvez tenham razão, mas também podem enga-
nar-se. 

Aristóteles dizia que a lei, obrigando todos a comportarem-se 
de uma determinada maneira, pode conseguir que mudem os 
comportamentos humanos. A Declaração pode ter o mesmo 
efeito se as empresas da Roundtable começarem a compor-
tar-se como afirma a sua Declaração, porque não lhes resta 
outro remédio…, e com isso vão adquirindo uma cultura que 
tenha em conta as necessidades dos clientes, empregados, 
acionistas, fornecedores e comunidade local. Cultura significa 
“aqui as coisas fazem-se assim”, de modo a desenvolver-se o 
hábito, origem da virtude. E as pessoas vão aprendendo a 

fazer as coisas bem, que era como Aristóteles explicava que 
se desenvolvem as virtudes, a partir do exemplo dos que já 
são virtuosos. Ou seja, as empresas podem converter-se em 
transformadoras morais da sociedade: será esta a revolução 
que nos traz a Declaração? 

Já referi que a proposta da Roundtable não é nova. Estamos 
já há muitos anos a falar de Responsabilidade Social das 
Empresas, que é aquilo que acabam de descobrir os dirigen-
tes norte-americanos. Do outro lado do Atlântico é frequente 
considerar que essa Responsabilidade Social é devolver à 
sociedade parte do que se recebeu, em forma de filantropia ou 
ação social. Mas é curto, e parece-me que agora podem 
descobrir o seu verdadeiro sentido. 

Sempre gostei de uma definição de Responsabilidade Social 
dada pela Comissão Europeia: “A responsabilidade das em-
presas pelos seus impactos na sociedade”. “Que impactos são 
esses?”, quer saber o diretor de uma empresa. Não o sei, 
porque não administro a sua empresa: são os empresários 
que têm de refletir sobre aquilo que pretendem conseguir, 
como atrair os seus acionistas e empregados, para que coisas 
colaboram eles, que necessidades de que clientes estão a 
satisfazer… E assim iremos definindo o propósito da empresa, 
que nos permitirá identificar os impactos que vamos ter entre 
nós e com os de fora. Porque esses impactos definem a nossa 
responsabilidade, a da empresa, mas também a que têm os 
proprietários, os dirigentes, os empregados… todos. Isso por-
que somos uma comunidade de pessoas que têm um 
propósito comum. No dia em que o interiorizemos, a revolução 
será feita. 

 

Antonio Argandoña 
Professor Emérito, IESE Business School 

 

 

Os encontros “online” podem ser um 
caminho para o casamento  

 

Os tempos em que o mais comum era encontrar parceiro entre 
os conhecidos, ou entre os amigos dos conhecidos, na escola, 
na universidade ou na igreja, vão ficando para trás – pelo 
menos nesta parte do mundo em que as pessoas têm um 
acesso relativamente fácil a dispositivos eletrónicos e à 
Internet. 

Segundo um estudo recentemente publicado – “Como se 
conheceram os casais heterossexuais”, de Michael J. Rosen-
feld, professor da Universidade de Stanford –, a variação nos 
EUA foi favorável à opção “Conhecemo-nos pela Internet”, 
com quase 40 % das respostas em 2017 (eram 20 % em 
2009). Segue-se, com um número inferior mas também a 

https://www.aceprensa.com/11713
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subir, a de “Num bar ou num restaurante” (de 20 % para         
27 %). Outras variantes, pelo contrário, têm vindo paulatina-
mente a baixar, entre as quais, “Conhecemo-nos através da 
família”, “Na universidade”, “Na igreja”, etc. 

É o triunfo do online dating, dos encontros coordenados atra-
vés da web mediante aplicações a partir do telemóvel ou do 
computador. Os céticos podem duvidar de se “triunfo” é o 
melhor termo para se referir à facilidade com que uma app 
relaciona duas pessoas que não se conhecem de lado 
nenhum e que vieram a saber da outra simplesmente através 
de um frio clique num ecrã. Mas algumas investigações salien-
tam que as uniões nascidas deste modo não são tão vaporo-
sas como se poderia pensar. 

Num artigo (21.8.2019) no blogue do Institute for Family 
Studies (IFS), o analista Robert VerBruggen constata a reali-
dade: o online dating está a converter-se na norma, e o mais 
importante, para muitos parece estar a funcionar. 

VerBruggen cita duas das investigações mais recentes sobre 
o tema: uma de 2013, de John T. e Stephanie Cacioppo, publi-
cada em “Proceedings of the National Academy of Sciences”, 
foi feita com uma amostra de mais de 19 100 pessoas que se 
casaram entre 2005 e 2012. O estudo revela que os casamen-
tos forjados a partir de encontros online têm ligeiramente me-
nos possibilidades de terminar em divórcio ou separação do 
que aqueles dos que se conheceram pessoalmente pelas vias 
tradicionais. E mais, o seu índice de satisfação conjugal é 
superior ao do segundo grupo. 

A outra investigação, “Casamento, escolha e parceiro na era 
da Internet”, de 2017, igualmente de Rosenfeld, permite con-
cluir que o ato de se conhecer online, através das webs de 
encontros, não é um passaporte direto para a rutura no futuro. 
De facto, salienta que os casais que chegaram a constituir-se 
por essa via fazem uma transição mais rápida para o 
casamento. 

Com os dados na mão, o especialista refere que não pretende 
estabelecer nenhum “efeito causal” das modernas tecnologias 
de comunicar na formação do casamento, ou na durabilidade 
da relação. “Apenas sugiro que os dados são mais consis-
tentes com uma associação positiva ou neutral entre a Internet 
e as relações românticas, do que com uma associação nega-
tiva”. 

VerBruggen, por seu lado, defende que se deve estudar mais 
este assunto e as suas consequências – se favorece a 
promiscuidade, se tem influência na idade de se casar, etc. –, 
“mas, de momento, não há necessidade de estar preocupado 
com a conta do seu filho de 24 anos em OKCupid [um dos 
sítios de encontros]. Na melhor das hipóteses, inclusivamente, 
esse filho pode um dia vir a constituir um matrimónio feliz e o 
pai dele vir a ter netos”. 

Pelo que se vê, o panorama desenhado pelas webs e pelas 
apps de encontros está longe de ser totalmente cinzento. Por 
um lado, porque pelo menos nos EUA, têm-se observado 

mudanças de tendência positivas quanto ao tipo de relação 
que prefere quem acede a esses sítios. 

Em 2016, o “New York Post” informava que as respostas 
dadas pelos utentes sobre as suas expectativas relativamente 
aos seus e-parceiros eram mais estimulantes do que 10 anos 
antes, quando a web OKCupid lhes perguntava se queriam 
ficar com alguém somente para ter sexo, ou se considerariam 
dormir com uma pessoa no próprio dia em que a conheces-
sem. À primeira interrogação responderam afirmativamente  
19 % menos do que em 2005, e à segunda, 10 % menos. 

Alguns querem ver nisto um regresso do “amor romântico”. 
Assim o considera o professor universitário Joe Malone noutro 
artigo (19.8.2019) no blogue do IFS. Malone parte de uma 
investigação da Universidade de Harvard, realizada em 2017 
com 3000 jovens, a qual revelou que os encontros sexuais 
informais já não eram o tipo de relação preferida por 85 % dos 
adultos jovens, mas sim os encontros que tinham lugar no 
quadro de uma relação sólida, bem estabelecida. 

Esta perspetiva, o regressar “desses anos loucos”, talvez se 
esteja a refletir no modo como parte do público encara os 
sítios de encontros na Internet: não como uma zona de pesca 
onde se pesquem relações de um dia, mas como o lugar onde 
se venha a conhecer um possível parceiro estável. 

À partida, não é exagerado ter cautela. Nos EUA, o portal his-
pânico “El Diario NY” (12.1.2017) cita a história de uma trin-
tona, utente dos sítios OKCupid e Tinder, a qual contactou 
pessoalmente com alguns candidatos inscritos nestes sítios: 
“Teve um encontro com um homem que se verificou ser um 
criminoso condenado. Outro homem disse ter 38 anos, mas 
tinha pelo menos 60. […] Às vezes vou a um encontro apenas 
para ver quão mal as coisas podem correr”. 

Além da deceção, os danos podem resultar de seguir certas 
tendências no uso destas ferramentas. Como o serendipi-
dating, a crença de que, tendo em conta a grande “oferta” de 
candidatos para parceiro, o interessado terá sempre disponí-
vel algo melhor “ao virar da esquina”, e que, portanto, se pode 
passar de uma, de outra e de outra das ofertas, porque 
acabará sempre por surgir uma melhor. A tentação de esperar 
pelo parceiro “ótimo”, pode levar o utente picuinhas ou dema-
siado exigente a “ficar a ver navios”. 

Há outro risco: se o utente confiar na eficiência de um algo-
ritmo matemático que se vai encarregar de estabelecer uma 
relação de dois desconhecidos, pode descuidar o seu contacto 
no plano real com outras pessoas e não exercitar as capaci-
dades de relacionamento, as quais podem ser necessárias se 
falharem as suas “esperanças no ciberespaço”. 

Conviria, portanto, não descansar às cegas na “infalibilidade” 
de um algoritmo. 

  

L. L. 

https://www.aceprensa.com/11714
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“La edad virtual” 

 

Autor: Marcelo López Cambronero                                                                                         
Encuentro. Madrid (2019)                                                                                                                 
168 págs. 

 

Dos pós-modernos conhecemos a sua alergia às grandes 
narrativas, a sua desconfiança perante as convicções firmes, a 
sua disposição para a dúvida e o desencanto; sabemos o que 
afirmam e o que rejeitam. Mas como vive a primeira geração 
pós-moderna da história? Como articula os seus desejos na 
prática? 

Neste ensaio que mistura filosofia e sociologia, Marcelo López 
Cambronero, professor no Instituto de Filosofía Edith Stein, 
interroga-se sobre o que existe por detrás de fenómenos 
contemporâneos como a recusa dos jovens do Maio de 68 de 
um estilo de vida que consideram insípido e padronizado; a 
conquista de bairros na moda por burgueses boémios que 
fogem, como da peste, da aborrecida felicidade das famílias 
dos subúrbios; o boom do turismo e dos anos sabáticos pré-          
-universitários; o abuso de opioides, até à morte por overdose; 
o consumismo como forma de lazer; o mergulho virtual nos 
ecrãs… 

Em cada um destes fenómenos, o autor descobre manifes-
tações complementares de um mesmo padrão: o horror pela 
concreção da existência que traz o que é real, e que tende a 
expressar-se com efeitos certos, como a impressão digital da 
genealogia na própria identidade; a assunção de vínculos 
familiares e comunitários; a implantação de rotinas quotidia-
nas, que articulam os projetos de vida num espaço e num 
tempo determinados, etc. 

Em contraste com os “homens-árvore” do passado, que 
encontravam a felicidade numa vida estável e com raízes, os 
pós-modernos “virtuais” abominam tanta concreção e tanta 
rotina. É uma crise de sentido, explica López Cambronero, 
pois nem sequer encaram aquela maneira de viver como algo 
apetecível e desejável. 

O que os fascina, o que lhes acende o desejo e a vontade de 
viver, é “o crescimento ilimitado das possibilidades vindouras”, 
a porta aberta a outras realidades possíveis. E é essa 
“excitante inconsistência do futuro” o que os leva a querer “ir 
mais além do real”. A vida virtual é uma entrada para tudo isso 
e, simultaneamente, uma saída para o “trauma” da realidade. 
Pelo menos, em teoria. 

Porque o certo, acrescenta o autor, é que a realidade tem o 
seu peso específico – “está aí” – e não se pode prescindir dela 
a seu bel-prazer. Observa-se, por exemplo, nas relações de 
amor ou de amizade. Por muito que tentemos “eliminar a 
importância dos outros (…) porque tal significaria cristalizar-           
-nos”, a inevitável realidade do outro acaba por nos marcar, 

seja pela via do arrependimento (pela dor provocada) ou do 
ressentimento (pela dor sofrida). A conclusão é que se torna 
impossível “experimentar outras maneiras de viver sem se 
ficar limitado por alguma delas”. Eis pois a tragédia do novo 
nomadismo pós-moderno. 

Ao cerne deste incisivo diagnóstico chega-se pouco a pouco. 
Primeiro, tem de se atravessar os três primeiros capítulos, de 
nove, que talvez desconcertem o leitor, pois não é evidente 
aonde querem conduzir-nos. A seguir ganham sentido, mas 
antes devemos aceitar o ritmo dos argumentos, todo um 
antídoto contra a vida acelerada. 

 

J. M.  

 

 

 

 

“A Vida Secreta de Walter Mitty” 

“The Secret Life of Walter Mitty” 

 

Realizador: Ben Stiller                                                               
Atores: Ben Stiller; Sean Penn                                                      
Duração: 110 min.                                                                
Ano: 2013 

 

Este filme procura revelar o que sente e o que pensa um 
funcionário da revista “Life” num momento decisivo da vida: 
quando está prestes a ser despedido. Toda a dimensão visual 
e sonora desta obra é invulgar, pois tem de plasmar em sons 
e cores as diversas emoções e estados de espírito, como as 
provocadas pela presença do chefe nos seus subordinados ao 
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utilizar determinadas expressões ou ao lançar novos desa-
fios… 

Observando a evolução da personagem, nota-se que a moti-
vação joga um papel importante no seu agir. Quer realizar um 
bom trabalho, mas não apreende logo à primeira a mensagem 
que lhe indica o que deve fazer. Sente-se perdido…. mas não 
cruza os braços e toma a iniciativa. Segue as pistas que lhe 
vão surgindo. Não tenta resolver o problema de uma vez, mas 
sim através de pequenos passos. Depara-se com contra-
tempos e mal-entendidos, mas consegue resolvê-los falando 
pessoalmente com os envolvidos nas questões. Sabe recorrer 
a pessoas concretas. Apesar de por vezes hesitar, acaba 
sempre por decidir falar com elas frente a frente. Isso é o que 
lhe vai permitir encontrar o rumo certo, levando-o a efetuar 
atos heroicos mas que são “normais” para quem quer lutar por 
um fim a atingir. Há sempre um “herói” no interior de cada 
um… 

 

Tópicos de análise: 

 

1. O contacto pessoal ajuda a encontrar soluções. 
2. Quando se define uma meta, já se aponta um caminho. 
3. Evitar a precipitação na análise de dados, poupa proble-

mas. 
 

Hiperligação 

 

Paulo Miguel Martins                                                                
Professor da AESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imdb.com/title/tt0359950/

