
Por Edward W. Fargusson, M.Div. 

Uma família da nossa Igreja 
estava a ajudar-nos na nossa 
mudança para uma casa que 
eu tinha alugado na 
cidade. Com os olhos 
fixos em mim, a 
filhinha deles, 
observava enquanto 
eu reparava uma 
pequena fuga de 
água debaixo do 
lavatório, quando por fim 
perguntou: “O que estás a 
fazer?” “Porquê?”, e logo a 
seguir mais uma série de 
porquês. Nada do que eu dizia 
parecia satisfazê-la. 

 

Porquê? Essa parece ser a 
principal pergunta e que nem 
sempre é refutável. Os nossos 
filhos perguntam PORQUÊ, 
primeiro, por curiosidade e, 
depois, como provocação. 
“Papá, porque é que o céu é 
azul?” “Papá, porque é que 
tenho de estar em casa cedo 

nos dias em que tenho 
escola?” Por vezes, na nossa 
vida todos temos perguntado 

“porquê” em relação 
ao sofrimento, à morte 
ou outras questões 
perturbadoras. 

Neste Menu do 
Mordomo, quero 
centrar-me no PORQUÊ 
por uma razão 

diferente. Este é o momento 
do ano em que fazemos 
resoluções, como por 
exemplo: perder peso, pagar 
as dívidas ou começar a fazer 
um orçamento. Temos boas 
intenções, mas normalmente 
não conseguimos cumpri-las. 
Porquê? 

O Círculo Dourado 

No seu livro intitulado, Start 
with Why (Começa com o 
Porquê), Simon Sinek descreve 
o Círculo Dourado. É um 
diagrama simples, com três 

“Aquilo que deves ser, ou que te deves tornar, depende do caráter das tuas 
resoluções.” —Walter Matthews 
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instigadas uma contra a outra 
como rivais, por parte de 
pessoas que não 
compreendiam que elas não 
são concorrentes, mas 
companhias com objetivos 
claramente diferentes. Ambas 
têm sido incrivelmente bem-
sucedidas no cumprimento 
dos seus objetivos.  

No meu exame clínico anual, o 
meu médico reparou que eu 
tinha perdido 12 quilos e 
perguntou-me qual era o peso 
que eu queria atingir. Ele ficou 
surpreendido quando eu disse 
que não tinha um 
número específico. 
“Só estou 
interessado em ser 
saudável”, disse-lhe 
eu. A minha perda 
de peso é o 
resultado de um estilo de vida 
mais saudável e não de uma 
dieta. Porque é que quero ser 
mais saudável? Penso nas 
pessoas que amo e que quero 
passar tempo com elas, 
fazendo as atividades que 
gostamos de fazer juntos. Esse 
é o meu PORQUÊ. Não quero 
apenas viver mais; quero viver 
bem. 

Eu e os meus filhos estávamos 
a acampar e a fazer 
caminhadas no Parque 

Nacional de Lassen. 
Estávamos perto do ponto 
mais alto, onde a estrada 
passa pelo início do trilho até 
ao cume do Lassen Peak. 
Enquanto almoçávamos, os 
meus filhos começaram a falar 
com duas mulheres de meia-
idade que tinham subido a 
montanha de bicicleta. 
“Porque é que sobem a 
montanha de bicicleta?”, 
perguntou um dos meus 
filhos. As duas mulheres 
olharam uma para a outra, 
riram-se e disseram: “Para que 
possamos comer tudo o que 

quisermos.” Talvez 
essa não seja uma boa 
razão, mas para elas 
era um PORQUÊ bem 
claro. 

O que pretende fazer 
este ano? Talvez queira ser 
mais saudável, ou talvez esteja 
a planear começar a fazer 
aquele orçamento que sabe 
ser necessário. Possivelmente 
precisa de liquidar dívidas ou 
poupar para um novo carro. 
Seja qual for a sua resolução, 
não comece pelo COMO ou 
pelo QUÊ. Certifique-se de que 
tem um PORQUÊ bem claro. 
Descubra o seu PORQUÊ bem 
claro e depois poderá cumprir 
aquilo que decidir. 



O Menu do Mordomo 

círculos concêntricos. No 
centro está o PORQUÊ. À sua 
volta está o COMO. E no 
círculo exterior está 
o QUÊ. O seu ponto 
de vista é simples, 
começamos com o 
PORQUÊ, e o COMO 
e o QUÊ farão todo o 
sentido. O seu 
argumento é que muitas vezes 
começamos com o QUÊ ou o 
COMO, sem nunca sabermos o 
PORQUÊ. 

 

Por exemplo, uma resolução 
de novo ano típica é o perder 
peso. Isso é o QUÊ. 
Provavelmente vamos 
conceber um plano que 
envolverá uma dieta e/ou 
exercício: o COMO. Até 
podemos ter um PORQUÊ: 
querer ser mais saudável. O 
nosso PORQUÊ poderá ser 
perder peso para caber em 
determinadas roupas, ou para 
estar de acordo com a ideia da 
sociedade sobre como deve 
ser o nosso aspeto! Podemos 
ter inveja da aparência de 
alguém ou simplesmente não 
gostamos do que vemos 
quando nos olhamos ao 
espelho. Mas, será que o 
nosso PORQUÊ é 
suficientemente apelativo? 
Vale o nosso esforço? Ter um 
PORQUÊ claro e significativo é 

fundamental. 

Incentivos e Penalizações 

No mesmo livro, Sinek 
lembra-nos a ineficácia 
dos incentivos e 
penalizações. Apesar de 
todos sabermos o valor 
de curta duração dos 
contributos negativos, 
somos por vezes 

surpreendidos pela ineficácia 
das recompensas. Por vezes, 
os castigos só funcionam até 
se deixar de sentir a ameaça. 
As recompensas são 
igualmente ineficazes para 
produzirem as mudanças 
desejadas no comportamento.  

 

Quando era criança, li uma 
história, que nunca esqueci, 
sobre um homem que era 
insultado todos os dias por 
algumas crianças que vinham 
da escola, a caminho de casa. 
Um dia, ele chamou as crianças 
e disse-lhes: “Tenho um 
pedido para vos fazer. Podem 
passar por aqui na segunda-
feira e insultar-me? Eu pago 5€ 
a cada um.” Na segunda-feira, 
lá estavam eles como sempre 
e, depois de terem terminado 
os insultos, ele pagou-lhes e 
disse: “Podem vir na quinta-
feira? Mas só vos posso pagar 
3€.” Terça-feira e quarta-feira 
passaram e eles não disseram 

uma palavra, mas chegou a 
quinta-feira e eles estavam 
bem munidos de insultos. 
Depois de lhes pagar, o 
homem disse: “Podem vir na 
próxima segunda-feira? Mas, 
só vos posso pagar 1€.” As 
crianças disseram: “Oh, não 
vale a pena.” E nunca mais o 
insultaram. 

Os motivadores internos, 
como o orgulho no trabalho, 
crendo que se fez a diferença, 
ou a satisfação com o 
resultado, são bastante mais 
poderosos do que qualquer 
motivador externo como o 
dinheiro. 

Aguçar o PORQUÊ 

Ter um PORQUÊ claro é 
fundamental para ter 
verdadeiro sucesso. Se 
encarar o Círculo Dourado 
como um cilindro, semelhante 
ao de um lápis por afiar, pode 
olhar para o extremo e ver os 
círculos concêntricos. Se 
aguçar o lápis para 
escrever com ele, o 
centro torna-se o 
ponto. Sinek usa isto 
para ilustrar o foco 
do PORQUÊ. 

 

Sam Walton tinha um 
PORQUÊ bem focado. Ele dizia 
frequentemente: “Trata bem 

as pessoas e elas irão tratar-te 
bem.” Naquela altura, parecia 
que ele não compreendia bem 
o valor disso, pelo que não 
passou essa ideia para a sua 
família ou companheiros de 
trabalho. Enquanto ele geriu o 
Wal-Mart, foi uma empresa em 
que as pessoas queriam 
trabalhar. As pessoas queriam 
uma loja Wal-Mart nas suas 
comunidades. Devido ao 
PORQUÊ de Sam Walton, ele 
atribuiu bom valor à pessoa 
comum e era justo com 
aqueles que trabalhavam para 
ele. Embora fosse uma das 
pessoas mais ricas do mundo, 
tinha uma carrinha velha e um 
salário anual de cerca de 
$400,000. Após a sua morte, a 
empresa passou a ter preços 
baixos — a qualidade 
diminuiu, os salários 
diminuíram, a moral diminuiu, 
a reputação da empresa 
diminuiu e o salário do diretor 
executivo aumentou. 

 

A Apple tem um 
PORQUÊ bem claro: 
dar às pessoas 
ferramentas para 
mudar o mundo. A 

Microsoft tem um PORQUÊ 
bem claro: colocar 
ferramentas criativas nas mãos 
de toda a gente. Estas duas 
empresas foram muitas vezes 
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